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Deel 1

Algemene beschrijving over systeemdenken
en de toepassing daarvan op sustainable systems

Dit rapport is opgesteld door Ing. F.E. Gardner,
associate lector Innovatiemodellen Duurzame Energie.

Alkmaar, 2017
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In Noord-Holland is er veel activiteit op het 
gebied van duurzame energie. Vier bedrijven 
en twee hogescholen hebben de krachten 
gebundeld om samen kennis en kunde op dat 
gebied te delen. De vier bedrijven zijn:
-  ESTechnologies in Medemblik, een bedrijf 

op het gebied van autonome systemen voor 
onder andere schepen;

-  Tocardo International bv in Den Oever, een 
bedrijf op het gebied van getijdenturbines;

-  Wind Energy Solutions in Opmeer, een 
bedrijf in windturbines;

-  ZON in Spanbroek, een bedrijf in warmte- 
koudeopslag en zonne-energie.

De hogescholen die aan het project mee-
werken zijn:
-  Hogeschool Inholland Alkmaar;
-  Noordelijke Hogeschool Leeuwarden.
Inholland nam het initiatief voor het project en is 
penvoerder. Het project werd uitgevoerd in het 
kader van de Campus HOES, een programma 
waarvoor de provincie Noord-Holland subsidie 
heeft gegeven. Die subsidie faciliteert de wens 
om onderwijs op het gebied van duurzame 
energie en kleine energienetten vorm te geven.

De vier bedrijven kennen elkaar al langer. 
Ze hebben samen met de hogescholen gezien 
dat het nodig is kennis te ontwikkelen van kleine 
elektriciteitsnetten. De bedrijven hebben al 
kennis van de verschillende toepassingen en 
willen die kennis graag samen met de hoge- 
scholen verder vergroten.

Inhoud project is veranderd 
van test naar onderwijspakket

Er is veel gebeurd tussen het moment dat de 
opzet van het project werd gemaakt en het 
moment dat het project echt werd uitgevoerd. 
Daardoor is ook de inhoud van het project 
veranderd.

Het was eerst de bedoeling een fysieke test- 
installatie te bouwen op de Afsluitdijk. Die test- 
installatie zou bestaan uit een windturbine, 
een getijdenturbine, een zonnestroomsysteem, 
een batterij en een kleine dieselgenerator. 
Dat plan overheerste het project in het begin, 
totdat duidelijk werd dat uitvoering van dat 
plan veel langer zou duren dan de looptijd 
van de subsidie. De einddatum van het project 

is een paar keer uitgesteld, maar de bouw van 
de testinstallatie is nog niet begonnen. Een 
van de belangrijke redenen hiervoor is dat 
het lang duurt om een vergunning te krijgen. 
Dat is het geval bij veel duurzame energie-
projecten. Technisch kan er veel, maar het 
is moeilijker om het in te passen in wet- en 
regelgeving.

Daarom hebben we het karakter van het 
project veranderd. We gaan niet meer een 
technische installatie testen. In plaats daar- 
van gaan we een onderwijspakket ontwikkelen 
waarmee toekomstige ingenieurs leren kleine
en middelgrote energienetten te ontwerpen. 
We plaatsen die kennis ook in het grotere per- 
spectief van ‘systeemdenken’. Het gaat hier 
om systemen die energie leveren op basis 
van het aanbod van de natuur. Die systemen 
kunnen zonder goede energieopslag en een 
‘slim’ net niet aan de variabele vraag van de 
gebruiker voldoen. Daarom moet de ont- 
werper het totale systeem kunnen overzien 
om daarin deelproblemen functioneel te 
kunnen ontwerpen.

Dit rapport is de basis 
voor duurzaam onderwijs

Dit onderzoek sluit aan bij de drie pijlers van 
duurzaamheid die de Verenigde Naties hebben 
vastgesteld: energie, economie en society & 
environment. Dit rapport kan niet alles behan-
delen. Het is het verslag van zaken die binnen 
de campus HOES aan de orde zijn gekomen. 
Het vormt een brug naar de toekomst om de 
activiteiten van de campus voort te zetten. 
Inmiddels is Inholland samen met ECN, de 
provincie Noord-Holland en andere partners 
een programma begonnen onder de naam 
Terra Technica. Binnen dat programma wordt 
nu gewerkt aan een Centre of Expertise for 
Applied Sustainable Technology. 

Dit rapport bestaat uit drie delen
-  Deel 1 is een algemene beschrijving over 

systeemdenken en de toepassing daarvan 
op sustainable systems

-  Deel 2 beschrijft cases zoals die binnen de 
campus zijn uitgewerkt;

-  Deel 3 geeft een schets van het vervolg op 
deze campus.

Kennis over duurzame 
energie vergroten
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Wubbo Ockels noemde onze planeet ‘spaceship 
earth’. Net als veel andere astronauten zag hij 
pas hoe klein en kwetsbaar onze planeet is toen 
hij hem verliet.

Onze wereld is een complex geheel van veel 
natuurkundige processen. De mens heeft zich 
ontwikkeld tot een belangrijke component in dit 
geheel. Hij is bezig veranderingen aan te brengen 
waarvan we de gevolgen steeds duidelijker zien. 
Dit is niet alleen te zien in klimaatverandering,
maar ook in de uitputting van natuurlijke bronnen 
en de gevolgen van de winning van deze bronnen. 
Veel van deze processen zijn in gang gezet zonder
dat er is nagedacht over de gevolgen. In onze 
tijd is er daarom behoefte om het grote geheel 
te zien, en oorzaak en gevolg te voorspellen.
Dit soort complexe problemen kun je alleen be- 
handelen als je het opdeelt en in kaders plaatst. 
Je pakt als het ware een deelprobleem en isoleert 
dat tot een model waarin oorzaak en gevolg ver-
band met elkaar hebben. Zo vereenvoudig je de 
werkelijkheid. Dit is niets nieuws. Iedereen doet 
dit en creëert zo een eigen perceptie. Door de 
natuur als een systeem te beschrijven wordt het 
abstract gemaakt, en ontstaat er een gevoel van 
beheersbaarheid. Want ‘de berekeningen laten 
zien wat waar is….’

Inzicht in systemen 
helpt keuzes te maken

De rekenkracht van computers is de afgelopen 
50 jaar steeds groter geworden. Daarom kunnen 
we steeds beter complexe plannen en modellen 
doorrekenen. Systeemdenken is echter een vrij 
technische manier van denken. Een systeem is 
alleen maar een beschrijving van causaal verband 
tussen oorzaak en gevolg. Het begrijpen en model- 
leren van systemen geeft inzicht. Dit inzicht kan 
verder worden gebruikt in het maken van keuzes 
en beleid. Het zijn altijd mensen die de daadwer- 
kelijke keuzes maken. Zij moeten weten hoe ze 
resultaten van berekeningen moeten interpre- 
teren om de juiste keuzes te maken.

Politiek kijkt 
anders dan wetenschap

Politiek bijvoorbeeld heeft een heel andere 
kijk op de wereld dan de gemiddelde weten-
schapper. De politiek anticipeert soms meer 
op de dagelijkse realiteit, de wetenschapper 
denkt vooruit en modelleert in verschillende 
scenario’s. Neem als voorbeeld de problematiek 
rondom onze gasvoorraad. Het is duidelijk 
dat onze gasvoorraad opraakt bij het huidige 

gebruik. Maar de politiek trekt vooral aan de 
bel, als de bodem begint te dalen en de bevolking 
(met een beroemde cabaretier in het publiek) 
schande spreekt. Het probleem van het opraken 
van de energie en de gevolgen daarvan komen 
nog steeds bijna niet op tafel. En als dat wel 
gebeurt, is de reactie dat het ‘nog wel een poosje 
duurt’ en dat de marktpartijen dit wel oppakken 
als het probleem maar groot genoeg is. Dit, terwijl 
niet de markt, maar de overheid juist de langeter- 
mijnzaken moet oppakken. Dat stond in ’Zorgen 
voor de energie van morgen, het advies van 
de Algemene Energieraad aan de Minister van 
Economische Zaken van oktober 2001’. In dat 
advies werden overigens het opraken van de 
gasvoorraad en de bodemdaling nog nauwelijks 
aan elkaar gekoppeld. In 2001 was er nog bijna 
geen sprake van bodemdaling.

Er is nooit goed nagedacht over de bodemdaling. 
Terwijl je toch kon verwachten dat dat ging 
gebeuren. Dat laat de benadering van NAM 
ook zien.

Figuur 1 - Technische beschrijving van bodemdaling door 

gaswinning (opgesteld door NAM)

Door de aardgaswinning daalt de bodem in 
een groot deel van de provincie Groningen. 
De bodemdaling wordt veroorzaakt doordat 
de laag waar het gas zat wordt samengedrukt. 
Die laag ligt ongeveer 3 kilometer diep. Het gas 
bevindt zich in de poriën van een zandsteenlaag. 
Voordat de winning begon, stond het aardgas 
onder een druk van 350 atmosfeer. Door de 
winning van het gas daalt de druk. Daardoor 
drukt het gewicht van de aardlagen erboven 
de zandsteenlaag op 3 kilometer diepte samen. 
We noemen dat compactie. Door bodemdaling 
ontstaat er een kom aan de oppervlakte.

1 Systeemdenken
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De bodemdaling is in 2017 maximaal 30 
centimeter in de omgeving van Loppersum. 
Volgens de voorspellingen is de bodem in 
2080 waarschijnlijk maximaal 47 centimeter 
gedaald. De kom heeft een oppervlakte van 
ruim 1.600 vierkante kilometer. Daardoor is 
de maximale helling van de aardoppervlakte 
klein, maximaal 3 à 4 centimeter per kilometer 
aan de rand van de kom. Behalve door gas-
winning kan de bodem ook dalen doordat 
ondiepe klei- en veenlagen krimpen. Dat komt 
onder andere door oxidatie van veen, verlaging 
van het polderpeil en grondwaterwinning.

Figuur 2 - De bodem daalt ook op andere plaatsen in Nederland

Kijken naar de gevolgen 
van een ontwerpkeuze
Er gebeuren nu ook dingen waar we later anders 
tegen aankijken. In de toekomst zullen we ons 
afvragen waarom we dat niet van tevoren hadden 
zien aankomen. Het dierenwelzijn bijvoorbeeld, 
en de gevolgen van onze vleesconsumptie en 
de biodiversiteit. We weten dat dit problemen 
zijn, maar een adequate aanpak ontbreekt. Dit ter- 
wijl er genoeg goede opties zijn om bijvoorbeeld 
het energievraagstuk op een maatschappelijk 
verantwoorde en heel betaalbare manier op 
te lossen. Als we door de bril van ‘Sustainable 
Systems’ kijken, worden we gedwongen te kijken 
naar de gevolgen van een ontwerpkeuze. 
Daarom bieden we in dit rapport diverse oplos- 
singsrichtingen aan. U kunt daar zelf oplossingen 
aan toevoegen. U kunt er bijvoorbeeld voor 
kiezen energie te besparen in plaats van op te 
wekken. Dat kan door systemen uit te zetten als 
er minder energie is, of door veel te investeren in 
opslagsystemen. De systeemgrenzen waarbinnen 
we werken, bepalen we immers zelf. Maar die 
grenzen bepalen wel waarvoor we verantwoorde- 
lijkheid willen nemen. Nu en in de toekomst. 

Wat kunnen we leren 
van deze voorbeelden?
1.  In systemen denken begint met kaders 

bepalen en keuzes maken.
2.  Systeemdenken heeft beperkingen. Het feit 

dat er altijd meer nuances mogelijk zijn, 
betekent niet dat de grote lijn niet klopt.

3.  Het zijn mensen die bepalen wat we uit- 
eindelijk doen met de informatie. In de 
voorbeelden hierboven laten we zien wat 
er kan gebeuren als je niet genoeg door-
denkt en rekent.



9

Van een probleem alleen een technisch prob-
leem maken kan voor grote sociale onrust 
zorgen. Dat laat bijvoorbeeld de situatie rond 
de bodemdaling in Groningen zien. We zien 
dit op het gebied van duurzame energie ook 
steeds terugkomen. Het gaat dan om windtur-
bines, gebruik van biomassa en alles wat ten 
koste gaat van de natuur en het uitzicht. Sterker 
nog, de meeste beslissingen worden juist het 
meest beïnvloed door wat maatschappelijk 
verantwoord is. Daardoor gaat maatschappelijk 
verantwoord ondernemen soms lijnrecht in tegen 
de juiste ‘rationele’ oplossing. Het ‘neoliberalisme’ 
ziet dit als een economisch probleem en verwacht 
dat ‘de markt het oplost’. Maar juist langetermijn- 
effecten moeten niet door de markt, maar door 
de overheid worden opgelost.

Ontwerp moet hele 
levenscyclus van product meegaan
Binnen het technische onderwijs beperken we 
ons vooral tot feitelijkheden en berekenbare 
resultaten. Technici moeten immers een goede 
betrouwbare berekening en een degelijk ontwerp 
maken. Dat is een vaardigheid op zich, die al 
moeilijk genoeg is. Want technici worden uit- 
eindelijk afgerekend op de functionaliteit van 
hun ontwerp en de bouw daarvan. Toch is er 
meer. Dat zijn vooral de randvoorwaarden. 
Want de relatie met de opdrachtgever begint 
sterk te veranderen. Die beseft steeds meer 
dat een ontwerp de hele levenscyclus van een 
product moet meegaan. ‘Full cost of ownership’ 
(FCO) gaat verder dan alleen de kostprijs van 
een apparaat. Dus ook de economische werke-
lijkheid moet je in een totaalplaatje zien.

Ook de gevolgschade meerekenen
De FCO-benadering is belangrijk voor duurzame 
ontwikkelingen. Het kost veel meer om een 
kolencentrale te bouwen dan een windturbine. 

Figuur 3 - Huidige kolencentrales

Maar kijk je naar de hele levenscyclus en reken 
je schade door CO2-productie mee? Dan is de 
kolencentrale toch geen goede keuze. Dat zien 
de exploitanten van kolencentrales nu pas echt. 
Ze praten over sluiting van centrales, maar in 
de afgelopen twee jaar (2015-2016) is de capa- 
citeit met 2,5 GW uitgebreid. Dit is 50% van de 
totale huidige capaciteit van kolencentrales.

Het vermogen van windturbines nam in dezelfde 
periode toe van 3.391MW tot 4.257 MW. Dit is 
866 MW geïnstalleerd vermogen met een ge- 
middeld vermogen van ongeveer 220 MW 
(bron: CBS http://statline.cbs.nl/StatWeb/pub-
lication/?PA=70802NED ). Dat is maar 9% van 
het vermogen van de nieuwe kolencentrales.

Meer stroom opwekken in kolencentrales is van- 
uit het economisch oogpunt van 2015 begrijpelijk. 
Stroom van kolencentrales was namelijk € 0,06 
per kWh goedkoper dan stroom van windmolens. 
Maar rekende je de gevolgschade van de uit- 
stoot van kolencentrales mee? Dan is het maar 
de vraag of energie van kolencentrales goed- 
koper is. Dus wat is de echte prijs van een kolen- 
centrale? Die vraag kun je ook stellen over kern- 
energie. Reken je het opruimen mee van een 
kerncentrale, nadat die niet meer wordt gebruikt? 
Dan is de kostprijs van kernenergie € 0,03 per 
kWh hoger dan van andere energie.

Systeemdenken gaat verder dan de kortetermijn- 
gedachte. Een windturbine produceert over zijn 
hele levenscyclus ongeveer 7 gram CO2/kWh. 
Dat is 1% van wat een kolencentrale produceert. 
Figuur 4 laat dat zien. Die is gepubliceerd door 
het Amerikaanse National Renewable Energy 
Laboratory (NREL) (http://www.nrel.gov/docs/
fy13osti/57131.pdf ). Maar CO2/kWh blijft natu-
urlijk een abstract begrip. Hetzelfde geldt voor 
de opwarming van de aarde. 

1.1  De gevolgen van keuzes 
op basis van modellen
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Figuur 4 - Deze grafiek laat de CO2-productie zien over de 

levenscyclus van een systeem

Overigens is het inmiddels bekend dat de prijs 
van windenergie op zee is gedaald tot minder 
dan € 5,5 per kWh. Er is dus nu zelfs geen eco- 
nomische reden meer voor kolencentrales. 
Zo snel verandert de situatie.
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Systeemdenken (system dynamics) is eenvoudiger 
gemaakt doordat rekenprocessoren steeds 
krachtiger worden. Dankzij de ontwikkeling 
van de computer kunnen we complexe modellen 
doorrekenen. MIT (Massachusetts Institute 
of Technology) nam een belangrijke stap in 
1940. Het liet een digitale computer complexe 
modellen doorrekenen.

1956 – Jay Joined the Sloan Faculty

Jay W. Forrester joined the Sloan faculty in 1956. A 1956 

memo to the faculty research seminar titled “Dynamic models 

of economic systems and industrial organizations” laid out 

his initial thinking, and became the first in a series of D-Memos 

(dynamic modelling memos).  (http://systemdynamics.

org/jayforrester/infographics/)

In 1956 schreef Jay Forrester het artikel ‘Dynamic 
models of economic systems and industrial orga- 
nisations’. Daarin beschrijft hij zijn denkwijze en 
aanpak. Met zijn model probeert hij niet-lineair 
gedrag van complexe systemen te doorgronden. 
Dit was het eerste artikel in een reeks, de zoge- 
noemde dynamic modelling memos. De derde 
aanpassing van het model, World3 Model door 
Donella Meadows, Dennis Meadows en Jorgen 
Randers, werd de basis voor het onderzoek The 
Limits to Growth.

Grenzen aan de groei
The Limits to Growth wilde niet zozeer specifieke 
voorspellingen doen, maar beschrijven hoe 
interacties tussen verschillende subsystemen 
elkaar beïnvloeden. Toch hadden de conclusies 
van het World3 Model grote impact. Mensen gingen 
zich meer realiseren dat de moderne droom van 
ongelimiteerde groei niet mogelijk was.

Figuur 5 - The world 3 Model

Figuur 6 – output van het wereld 3 model van de club van Rome

Het valt op hoe in de jaren tachtig al voorspellingen 
zijn gemaakt over de CO2-toename in de wereld. 
En over andere trends, zoals bevolkingsgroei en 
grondstoffen. Het onderzoek ‘The Limits to Growth’ 
(Meadows, D.H., Meadows, D.L., Randers, J. & 
Behrens III, W. (1972) geeft ook aan dat er grenzen 
aan de groei zijn. Waarbij de toename van bevolk-
ing natuurlijk heel bedreigend is. Is de wereld in 
staat haar bevolking van voedsel en energie te 
voorzien? En hoe zit het met de grondstoffen?

Het boek ’The Limits to Growth’ van de Club of 
Rome is te downloaden.

Pagina 72 van The Limits of Growth van de club 
van Rome met een indicatie van de concentratie 
van CO2 in de atmosfeer.

In 2000 zou dit 380 ppm zijn. Inmiddels zitten we 
in 2017 boven de 400 PPM.

In dit wereldmodel werden veel zaken aan elkaar 
gekoppeld. De onderlinge wisselwerking daarvan 
werd in kaart gebracht. Het gaat niet alleen om global 
warming, maar ook om het gebruik van grond- 
stoffen. Onze hele voedselproductie is afhankelijk 
van systeemkeuzes. Daarbij vervult ook energie 
(meststoffen en transport) een belangrijke rol.

1.2  De geschiedenis van het systeemdenken
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Model is reflectie van ons wereldbeeld
Willen we goed in modellen gaan denken? Dan 
moeten we beseffen dat het model een reflectie 
is van ons wereldbeeld, onze cultuur en het model 
dat we om ons heen creëren. Een goed voorbeeld 
is ons economisch model. Economische modellen 
bestaan al heel lang. De eerste modellen zijn geb-
aseerd op een oud model van ruilhandel. ‘Eco’ in 
economie komt van het Griekse woord ‘oikos’, dat 
huishouden betekent. Het originele model van de 
Grieken was het waardemodel van het huishouden. 
Het model waarin inkomsten en uitgaven in balans 
werden gehouden. Later werd dit opgeschaald 
naar ‘pathos’ (de stadsstaat) en naar staatshuis- 
houden. Naast de ruilhandel kreeg het waarderen 
en belonen een steeds belangrijkere rol. Eerst in 
naam van de koning, later in naam van de overheid 
en sinds de democratie in naam van ons allen. In 
de huidige economische modellen is altijd sprake 
van private en publieke belangen, waarbij privaat 
ook nog in privé en zakelijk zijn verdeeld. We gaan 
hier niet een les economie behandelen. Wel is de 
economie ook een belangrijk aspect van de transitie. 
Ook kijken we opnieuw naar het begrip waarde.
Er is zelfs een systeem waarbij CO2 gewaardeerd of 
belast wordt.

Politiek kijkt niet over regeerperiode heen
Economische (politieke) keuzes bepalen hoe de 
toekomst eruitziet. De politiek kan die keuzes 
alleen goed maken, als zij alle gevolgen kent. Er is 
nog te weinig sustainable system modelling en 
het vertrouwen in deze modellen is niet groot. 
Daarom werkt de politiek nog steeds met kort- 
cyclische besluitvorming. Die kijkt bijna nooit over 
regeerperiodes heen. Dat kan lastig zijn. Zeker als 
het gaat om impopulaire en soms moeilijk uit te 
leggen maatregelen. Daarom is het ook voor 
(aankomende) politici en beleidsmedewerkers 
binnen de overheid erg belangrijk om in systemen 
te leren denken. En te beseffen dat ‘sustainable 
systems’ nodig zijn om in de toekomst de juiste 
oplossingen te hebben.

Figuur 7 –in 1956  berekende CO2 concentratie

Figuur 8-gemeten CO2 concentratie klopt met de voorspelling.
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Producten ontstaan vanuit een creatief proces. 
Soms is dat het creatief proces van wetenschapp- 
elijk werk, soms het creatief proces van een onder- 
nemer of creatief persoon. Een goed idee moet 
worden uitgewerkt in een product. En dat product 
moet dan worden getest om te zien of het goed 
werkt. Gaat het om een technisch product? Dan 
wordt er een prototype gebouwd en gekeken of 
dat goed werkt. Vaak is het nodig meer prototypes 
te bouwen. Bij grote systemen betekent dit vaak 
ook dat er eerst schaalmodellen en theoretische 
modellen worden gebouwd. Zo’n traject kost
veel geld en vraagt daarom grote investeringen. 
Die kunnen de moeite waard zijn, als het product 
succesvol wordt ontwikkeld. Dan kun je de inves-
tering eenvoudig terugverdienen door de winst 
die je later op het product maakt.

Traject productontwikkeling is lang
Een duurzaam energiesysteem is een product 
waarvoor veel kapitaal nodig is. Het duurt lang om 
zo’n product te ontwikkelen van een idee tot een 
product dat voldoet aan de vraag van de markt. 
De technologie moet goed werken. Het product 
moet goed bruikbaar zijn. En dan moet het ook 
nog economisch kunnen concurreren met tech-
nologieën die al verder zijn in de productcyclus.
Voor grote systemen kan het wel tien jaar duren, 
voordat ze op de markt kunnen worden geïntro-
duceerd. Een nieuwe technologie ontwikkelen 
duurt ongeveer dertig jaar.

Overheid of marktpartijen?
De markt voor nieuwe technologieën ontwikkelt 
zich nog steeds. Dat maakt de ontwikkeling ervan 
moeilijker. Het wordt steeds duidelijker dat duur-
zame energie nodig is, maar de meeste consu-
menten kiezen voor de goedkoopste energie. 
De overheid moet haar rol hierin oppakken. 
Maar niet alle partijen geloven dat dat gaat ge-
beuren. Er bestaat ook het beeld dat ‘de markt- 
partijen’ het oppakken. Maar die zijn pas bereid 
als strategische investeerder het product op de 
markt te introduceren op het moment dat het 
daar bijna klaar voor is.

Verschillende financiers 
in verschillende fasen
De ontwikkeling van een nieuwe technologie 
wordt gefinancierd door een combinatie van 
financieringsinstrumenten. Voor iedere financier 
gelden andere motieven en moeten andere 
zekerheden worden gesteld. Dit is grafisch 
weergegeven in figuur 9.

Overheid
Fase 1 is de fase van onderzoek en ontwikkeling. 
In deze fase doet de overheid mee.

Ontwikkelaar/bedrijf
In deze fase van pre-seed (voorbereidende acti- 
viteiten) en seed (verdere productontwikkeling) 
is privaat kapitaal nodig. Dat komt meestal van 

2.  Het economische model 
van productontwikkeling

Figuur 9 – de levenscyclus van een product en alle processen die hiermee in verband staan.
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de ontwikkelaar zelf of van een mkb-bedrijf. 
Meestal gaat het dan om eigen vermogen dat 
de ontwikkelaar of het bedrijf heeft verdiend 
met eerdere ontwikkelingen. Werkt het eerste 
prototype goed? Dan zijn een tweede en derde 
prototype en schaalvergroting nodig. Daardoor 
raakt het geld op van degene die het initiatief 
nam voor de ontwikkeling van het product. En 
er is op dat moment nog geen geld van strate-
gische investeerders.

Venture capital
In deze fase is venture capital (durfkapitaal) 
beschikbaar. Durfinvesteerders stellen kapitaal 
beschikbaar om de onderneming door deze 
kwetsbare fase te helpen. Venture capital komt 
vaak uit een fonds waarin meer beleggers en 
instituten kapitaal bij elkaar hebben gebracht. 
Meestal heeft de overheid ook nog een rol om 
het risico te verkleinen en een deel van het 
kapitaal veilig te stellen.

In deze fase gaat het vaak mis. De ‘valley of death’ 
in het midden van het schema is berucht. 
Het seed-kapitaal raakt op en de kosten zijn 
nog erg hoog. Er is te weinig geld en vaak zijn 
er andere projecten en kansen die veel eerder 
rendement bieden.

Strategische investeerder
Als de onderneming door de kwetsbare fase 
is gekomen, verkopen de durfinvesteerders 
hun belang aan de strategische investeerder. 
Omdat het product in een demonstratiefase 
zit, neemt de waarde weer toe. Er is nog wel veel 
strategisch kapitaal nodig om het product in serie- 
productie te nemen. Tegelijk staan de winstmarges 
nog onder druk. Pas als het product goedkoper 
wordt door het leerproces in de serieproductie, 
maakt het winst. Het schema laat zien dat ook 
deze fase een keer ophoudt. Nieuwe (andere) 
producten nemen het weer over en de cyclus 
herhaalt zich.

De werkelijkheid verandert steeds
Deze productontwikkelcyclus is een onderdeel 
van de werkelijkheid. Een werkelijkheid die 
steeds weer verandert. Tegenwoordig helpen 
incubators bij dit proces. Een incubator is een 
kapitaalverschaffer die startende ondernemers 
helpt en begeleidt bij het ontwikkelen van een 
product of dienst. Door hun netwerk kunnen zij 
bruggen slaan. Een van die incubators is IDEA, 
een organisatie die verschillende culturen bij 
elkaar brengt.
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Het duurzame product moet concurreren met 
minder duurzame producten. Zo is de energie 
uit een zonnepaneel nog steeds duurder dan 
die uit steenkool. Dit heeft niet alleen te maken 
met de kostprijs van de installatie, maar ook 
met het vertrouwen in het product.

Product moet learning curve doorlopen
Maak je een product dat meer risico’s heeft? 
Dan betaal je al gauw een hogere rente op het 
kapitaal dat je nodig hebt. Dat kan er - naast de 
kostprijs - voor zorgen dat het product niet con-
currerend is. Het zal daardoor ook niet in grote 
series worden gemaakt. Zo krijgt het geen kans 
om goedkoper te worden. Het proces waarin de 
kostprijs afneemt, noemen we de learning curve. 
Als je steeds meer producten maakt, leer je hoe 
het eenvoudiger kan. En door serieproductie 
wordt het productieproces efficiënter. Ook be- 
langrijk: als een product zich heeft bewezen, kun 
je veel goedkoper financiering krijgen. In het be-
gin zijn de financieringskosten ongeveer de helft 
van de totale kosten. Onderzoek laat zien dat alle 
energiesystemen deze learning curve doorlopen.

Overheid kan helpen
De overheid kan deze learning curve faciliteren 
door aan de eerste systemen meer te betalen 
voor de energie die ze leveren. Dit noemen we 
een feed-in tarief. De overheid kan zich ook garant 
stellen voor de financiering, bijvoorbeeld met een 
innovatiekrediet. De overheid financiert dan een 
deel van het verlies, als de investering niet goed 
uitpakt. Is het een succes? Dan heeft de overheid op 
verschillende manieren rendement op haar invester-
ing. Alleen al de omzetbelasting van een succesvol 
product is veel hoger dan de voorinvestering.

Productieprijs is maar 
klein deel consumentenprijs
De rol van de overheid in het innovatieproces 
van energiesystemen en kapitaalgoederen is 
groot. In de huidige politieke opvatting in 
Nederland is marktwerking een belangrijk 
onderdeel van het systeem. Daarbij is het heel 
belangrijk dat de overheid de juiste subsidies 
geeft. De overheid heeft al veel te maken met 
de kostprijs van energie. Zo is de prijs van een 
kWh die bij het ‘gewone huishouden’ als elek-
triciteit binnenkomt, maar voor ongeveer 20% 
bepaald door de productieprijs zelf.
De productieprijs wordt voor een groot deel 
(meer dan de helft) bepaald door twee factoren:
- belasting op arbeid (loonbelasting)
-  omzetbelasting op brandstoffen en invoer-

heffingen.
De grootte van dat deel kan verschillen per type 
systeem. Daarnaast zijn er uitgestelde kosten 
door vervuiling en CO2-productie. Die zijn vaak 
niet in de kostprijs van de ‘oude brandstoffen’ 
meegenomen. Het gaat dan bijvoorbeeld om 
kosten van de gevolgen van smeltende poolkappen 
en stijgende zeespiegel. Of de gezondheidskosten 
door vervuilde lucht en fijnstof. Ook die kosten 
worden doorberekend aan de overheid.

Overheid zou moeten kiezen 
voor toekomstgericht beleid
De rechter heeft in 2015 bepaald dat de overheid 
verantwoordelijk is (arrest C/09/456689/ HA ZA 
13-1396) De burger) (de Rechtspraak, 2015). Dit is 
een onderdeel van de uitspraak in dit arrest:

“…….. De rechtbank moet rechtsbescherming 
bieden, ook in zaken tegen de overheid. Tegelijk- 
ertijd moet zij de vrije beleidsruimte van de over- 
heid respecteren. Daarom past de rechter terug- 
houdendheid. Dat is een reden om het bevel te 
beperken tot 25% (CO2-besparing), de onder-
grens van de norm van 25 tot 40%.”

Het proces dat stichting Urgenda onlangs tegen 
de staat voerde maakt dit duidelijk. Binnen het 
bedrijfsleven is een bestuurder persoonlijk aan- 
sprakelijk voor veiligheidsrisico’s in zijn bedrijf. 
Misschien moet dit ook voor politieke bestuurders 
gaan gelden? Maar het is beter de problemen 
te voorkomen door het geheel als systeem te 
beschouwen en te kiezen voor toekomstgericht 
beleid in plaats van kortetermijnwinsten.

3. De markt van het duurzame product

Figuur 10 – Learning curve effect on cost of installed power.
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Ontwerp moet al duurzaam zijn
Producten worden niet alleen meer gewaardeerd 
op hun handelswaarde. Ook de mogelijkheid 
om te recyclen en te upgraden telt mee. Afval is 
nieuwe grondstof geworden. Dit zal in de toekomst 
nog meer het geval zijn. De verwachting is name- 
lijk dat er schaarste aan grondstoffen ontstaat. 
Daarom wordt het belangrijk dat je samengestelde 
materialen weer uit elkaar kunt halen om zo de 
diverse componenten opnieuw te kunnen geb-
ruiken. Systeemontwerpers moeten daar al aan 
de voorkant van het ontwerpproces over nadenken. 
Welke materialen gebruik ik? Hoe bevestig ik die? 
Wat zijn de mogelijkheden voor scheiding en 
recycling achteraf?
(https://en.wikipedia.org/wiki/Sustainability)

Figuur 11 – verband tussen welvaart en de impact op het milieu.

Duurzaamheid vraagt 
om andere manier van denken
Sustainability (het Engelse woord voor duur-
zaamheid) verbindt vier domeinen: ecologie, 
economie, politiek en cultuur. Daarnaast is het 
ecosysteem van belang, waarbij de natuur en 
het milieu (ecologie) de kern vormen. Er is in 
de aflopen jaren veel theorie ontwikkeld over 
natuur en milieu. Bijvoorbeeld voor hergebruik 
van materialen, biodiversiteit en behoud van 

voedselketens. Natuurlijke broedplaatsen zijn 
verdwenen door de invloed van de mens en 
het gebruik van grond die eerder alleen door 
dieren werd gebruikt. Nederland is trots op haar 
inpoldering en droogleggingen. Maar die zijn 
ten koste gegaan van de moerassen en de dieren 
die daarin leefden. Sustainability vraagt om een 
andere manier van denken. Een andere manier 
van invullen van waarden en normen. Dat raakt 
direct onze cultuur.

Voetafdruk geeft duurzaamheid aan
Er zijn nieuwe begrippen bijgekomen die te 
maken hebben met duurzaamheid. Zoals ‘de 
ecologische voetafdruk’. Dit is een methode om 
te kijken hoeveel oppervlak er nodig is om voor 
een persoon alle voedsel en andere zaken te ver- 
bouwen. Als je de oppervlakte van de aarde 
deelt door het aantal mensen dat daarop leeft, 
weet je wat de gemiddelde voetafdruk is. Dan is 
er nog geen ruimte voor dieren en andere zaken. 
Zo kun je voetafdrukken met elkaar vergelijken. 
De gemiddelde voetafdruk is 1,7 hectare. Iemand 
in Afrika heeft een voetafdruk van ongeveer 0,8, 
de gemiddelde Europeaan van ongeveer 4,0 en 
de Amerikaan van 9,5. Bij elkaar opgeteld is de 
voetafdruk 2,6 keer het aardoppervlak.

Duurzaam is een containerbegrip geworden. Daardoor 

heeft het begrip minder waarde gekregen. Tegenwoor-

dig wordt zelfs een apparaat dat lang meegaat duurzaam 

genoemd. Duurzaamheid werd vaak alleen aan milieu 

gekoppeld. Maar duurzaamheid en circulaire economie 

gaan veel verder.

4. Duurzaamheid

Wil je je eigen voetafdruk weten? Doe dan 
de test van het Wereld Natuur Fonds: 
http://voetafdruktest.wnf.nl/. Je kunt je 
voetafdruk ook berekenen door alle CO2

die je verbruikt te compenseren met planten 
die CO2 omzetten in zuurstof. Je produceert 
ook CO2 door je consumptiegedrag. Eten van 
vlees zorgt bijvoorbeeld voor veel CO2- 
productie en de instandhouding van een 
intensieve dierteelt.
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Economie, samenleving 
en milieu bepalen duurzaamheid
In het systeemdenken (United Nations) heeft 
iedere actie een gevolg op het totaal en op ver-
schillende gebieden. Er zijn drie gebieden die 
de sustainability bepalen: economie, samenleving 
en milieu (economy, society and environment). 
Die drie gebieden hangen heel sterk met elkaar 
samen, het zijn de drie pilaren van de sustainability. 
Je bent alleen sustainable bezig als je met alle drie 
rekening houdt.

Waarden en normen bepalen keuzes
Het milieu (environment) kent veel aspecten. 
Mede daardoor wordt de discussie vooral 
beperkt tot het broeikaseffect (de opwarming 
van de aarde). CO2 is ook maar een van de 
broeikasgassen. Maar het is wel een belangrijke, 
waaraan veel wordt opgehangen. De discussie 
wordt dus erg beperkt. Zowel in de politiek als in 
dit boek. Het is niet onze bedoeling in dit rapport 
alle informatie te geven of volledig te zijn. Maar het 
is wel goed om te leren keuzes te maken. Ook al 
is de informatie beperkt. Het internet lijkt een 
goede bron. Maar de informatie is gekleurd door 
de persoon die de informatie op de website 
heeft gezet. Bijvoorbeeld informatie over het 
gebruik van vlees. Het vleesproduct biedt een 
inkomen voor veel mensen. En het hoort tot onze 
cultuur om veel vlees te eten. Hier komen nog de 
ethische aspecten bij, bijvoorbeeld dierenleed 
bij de intensieve veeteelt. ‘Goed en kwaad’ en 
‘beter en slecht’ zijn subjectieve begrippen, die 
bepalen wat we ‘normaal’ vinden. Maar normaal 
is alleen een norm die een bepaalde groep 
gebruikt vanuit een bepaald perspectief. Weten-
schap heeft te maken met feiten. Maar het is te 
eenvoudig om wetenschap los te denken van 
cultuur en politieke structuren. Ook sustainability 
is meer dan feiten. Het heeft te maken met een 
andere manier van kijken en waarderen. Vooral 
het ‘waarderen’ (waarde toekennen aan) is een be-
langrijke ontwikkeling, die nodig is om de echte 
transitie te realiseren. Dit betekent uiteindelijk ‘dat 
wat wij waardevol vinden’ moet doorwerken in 
het economische verkeer. We maken keuzes vaak 
pas als iets duurder of goedkoper is. Dat lijkt heel 
erg het geval te zijn met energie. Dat komt omdat 
energie zo abstract is. Je kunt het niet zien of voel-
en. Je merkt energie pas als die wordt gebruikt 
als beweging of warmte. En dan voelt energie van 
windturbines of zonnepanelen hetzelfde als ener-
gie van oude kolengestookte centrales. Pas als de 
politiek besluit de vervuiling extra te belasten, zie 
je dat terug in de energieprijs. Dit kan frustrerend 
zijn voor mensen die ervan overtuigd zijn dat het 

helemaal fout gaat als het systeem niet duurzaam 
wordt. Maar de realiteit is dat je overtuigingen die 
wetenschappelijk zijn onderbouwd, niet altijd 
eenvoudig kunt overbrengen aan anderen in 
samenleving.

We zien de gevolgen als het te laat is
Je ziet niet direct wat de gevolgen zijn van iets 
doen of niets doen. Die gevolgen lopen vaak over 
meer regeerperiodes. Daardoor denken we dat 
het minder urgent is, zien we het niet of stellen we 
het uit. De gevolgen daarvan gaan we misschien 
pas ervaren als het te laat is. De hoeveelheid ijs op  
de Noordpool is hier een duidelijk voorbeeld van. 
De temperatuur op de Noordpool stijgt twee keer 
zo snel als op de rest van de planeet. Daardoor  
smelt het ijs sneller. Daardoor smelt het ijs sneller 
(Lindsey, 2016).

Figuur 12 - NOAA Climate gov adapted from artic report card: 

update for 2016
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Los van de vraag ‘hoe erg de gevolgen van het 
huidige beleid zijn’, is het goed om eens te kijken 
wat het alternatief is en of we het kunnen voor-
komen. En wat daar dan voor nodig is. Door 
duurzame systemen te bouwen kunnen we een 
alternatief bieden voor de systemen die CO2 
produceren. De energie van die duurzame sys-
temen zal veel waard zijn, als die geen nadelige 
gevolgen voor het klimaat heeft. Hiervoor hebben 
we al aangegeven dat nieuwe technologie een 
leercurve moet doorlopen. Daarna kan de tech- 
nologie meerwaarde hebben om het broeikas- 
effect te verminderen. Maar hij kan ook zelfs 
goedkoper zijn dan fossiele energiebronnen. 
Zelfs nog voordat de aardolie en aardgas opraken. 
Bovendien kun je met duurzame bronnen ook 
weer olie en gas maken. Vanuit elektriciteit is water 
namelijk te ontleden in koolstof en waterstof. 
Die twee stoffen kun je weer binden aan koolstof 
(CO2) om er koolwaterstoffen van te maken. 
We noemen dit Power to Gas (P2G). Meer hierover 
leest u in publicatie nummer ECN-E--14-026 van 
Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN). 
Een andere route is Power to Chemicals (P2CH). 
Hierbij gaat het niet primair om energie, maar om 
het hernieuwbaar maken van grondstoffen die 
op koolwaterstoffen zijn gebaseerd.

Figuur 14 - alle bronnen en gebruikers van (duurzame)

energie vormen een groot netwerk waarbij energie  

in verschillende verschijningsvormen, o.a. gas

elektriciteit en warmte, voorkomt (Sunfire, 2016).

4.1 Het duurzame alternatief

Figuur 13 –mogelijke processen tussen elektriciteit en waterstofgas
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Onze wereld is heel bijzonder. De omstandigheden 
die gemaakt hebben dat er leven op aarde is, 
zijn kwetsbaar. Diverse processen beïnvloeden 
die omstandigheden. Die verlopen erg traag 
vanuit het perspectief van een mens gezien. 
Wat onze ouders en grootouders hebben gedaan, 
heeft nu gevolgen voor ons. En wat wij doen, 
heeft invloed op toekomstige generaties. Maar 
van dag tot dag en van jaar tot jaar zie je dat niet 
erg duidelijk. Aan het weer in een koude winter 
kun je de opwarming en de verandering van het 
klimaat niet ervaren. De warmterecords lijken 
vooral statistische gegevens. We kunnen niet 
goed genoeg waarnemen om klimaatverandering 
echt te merken. Hierdoor wordt het een rationele 
benadering.

De aarde is kwetsbaar
Dat is anders voor een astronaut die in de ruimte 
komt. Die verlaat de bescherming van de aarde en 
ervaart dan hoe dun dat kleine laagje atmosfeer is. 

En hoe kwetsbaar het leven op aarde is. Wubbo 
Ockels noemde de aarde ‘spaceship earth’. 
Na zijn ruimtereis heeft hij altijd aan innovaties 
gewerkt om de mindset te veranderen. Daarvoor 
voerde hij met studenten projecten uit met 
duurzame voorbeeldtechnologie. Duurzame 
verandering ontstaat volgens hem vooral door 
jonge mensen te motiveren. Want zij hebben de 
toekomst.

Een heel dun beschermlaagje
Anders kijken naar de aarde ontstaat vanuit het 
besef dat de aarde een kleine gloeiende bol 
in het heelal is. Op de diameter van de aarde 
(12.700 km) is de aardkost 40 tot 80 km dik. 
(Dat is 1,2 % van de diameter van de aarde.). 
De troposfeer (het deel waar het weer zich 
afspeelt) is ongeveer 15 km dik. Dat is een heel 
dun schilletje. De vraag is dan ook niet óf we als 
mens invloed kunnen uitoefen, maar hóeveel 
we dit doen.

5. Het heelal

Figuur 15 – een kwetsbare aarde in de cosmos.



20 Sustainable Systems

Het eiland Texel is een voorbeeld van een repre- 
sentatief stukje van de aardkorst. De gemeente 
Texel stelt zich beschikbaar als studieobject. 
Texel wil al jaren duurzaam worden, en heeft 
hiervoor richtlijnen bepaald. In 2020 zou Texel 
100% duurzaam moeten zijn. Toen Texel dat 
besloot, leek het een haalbare ambitie. Maar de 
praktijk laat zien dat dit helemaal niet gaat lukken. 

Texel ziet dit echter niet als een mislukking, maar 
als resultaat van een democratisch proces. Want 
je kunt het wel willen, je moet de bewoners ook 
nog meekrijgen. Inmiddels heeft Texel een eigen 
duurzaam energiebedrijf (Texel Energie) en nog 
steeds ambities.

Texel is 4.630.000 hectare groot en er wonen 
13.614 inwoners. Er is dus 340 hectare per inwoner. 
Ruim voldoende om sustainable te kunnen zijn. 
Bijvoorbeeld door een bos aan te leggen op het 
eiland. De bomen en planten zetten CO2 om in 
zuurstof. Daarmee kan Texel de CO2 compenseren 
die het produceert. Onderzoek hiernaar zou een 
mooie opdracht kunnen zijn voor Planet Texel.

Figuur 16- het eiland Texel, een goed gekaderde studiecase 

‘Planet Texel’ (Plusonline, 2016).

Duurzaam zijn vraagt om opslagmoge-
lijkheden
Het proces op Texel laat zien dat het nog niet 
zo eenvoudig is. Alle technische oplossingen 
hebben gevolgen. Er bestaat vooral veel weer-
stand tegen windturbines, omdat die zo zichtbaar 
zijn. Getijdenenergie en energie uit aardwarmte 
zijn mooi, maar erg duur. Ze zitten namelijk nog 
in het begin van hun learning curve. Zonnepan-
elen lijken een goede optie. Maar energie wordt 
vooral ‘s nachts gebruikt en dan produceert een 
zonnepaneel geen energie. Willen we 100% 
duurzaam zijn, dan is ook opslag nodig. Dan is 
die kolengestookte centrale, die je gepland 
aan en uit kunt zetten, toch wel erg handig. Een 
goede technische oplossing is nog niet voorhanden. 
Door Texel als voorbeeld te nemen, zijn veel sys-

teemgrenzen duidelijk. De zee bepaalt de grens 
en de veerboot het grootste deel van de gebruikers. 
Dat Texel in de zomer veel meer bewoners heeft 
dan ’s winters, is mooi meegenomen voor de zonne- 
energiegebruikers, maar is een tegenvaller voor 
de windturbines. Want in de zomer, als er toeristen 
zijn, is er meer zon en minder wind.

Elke oplossing heeft een prijskaartje
Diverse disciplines binnen Hogeschool Inholland 
hebben ontwerpen gemaakt voor Texel Enkele 
voorbeelden daarvan staan in deel 2. Die voor-
beelden laten zien dat het niet zo eenvoudig is. 
Elke oplossing heeft een prijskaartje. In de echte 
oplossing is dus niet alleen de technologie, maar 
ook de economie van belang. Hier komt dan al 
gauw de beperking van de lokale politiek aan 
de orde. Maar ook hier zouden we een ‘wat als’ 
scenario kunnen neerzetten. Wat als het een 
andere belasting op vervuiling in de rest van 
Nederland zou zijn? Hoeveel zou dit moeten zijn 
om systemen rendabel te maken? Kunnen we 
de toeristen laten betalen? Wat is de waarde 
van een duurzaam Texel voor de toeristen?

Profiteren van educatietoerisme
Op Texel heeft men hierover ook nagedacht 
en dan vooral over het educatieve deel. Door 
het eiland als voorbeeld te stellen, kan Texel de 
sector ‘educatietoerisme’ creëren. ‘Planet Texel’ 
wordt daarom ook opgezet als ‘branding’ voor 
educatietoerisme. Het Deense eiland Samsø is 
wereldberoemd geworden om haar rol als duur-
zaam eiland. Texel wil samen met onder andere 
Inholland een soortgelijke rol krijgen. Dit levert in 
het laagseizoen een bijzondere toeristenstroom 
op. Bovendien biedt het studenten een mooie 
plek om een werkweek te beleven. In de Planet 
Texelgedachte wordt ook dit concept gebruikt 
om de duurzame ambities waar te maken.

Welke invloed heeft gedrag van mensen
Voor Planet Texel moet je het hele systeem 
begrijpen. Hierin speelt het gedrag van mensen 
en het beheer van de natuur een grote rol. Welke 
invloed heeft een zonnepaneel in agrarisch gebied 
op het land dat eronder ligt? En welke invloed 
heeft een zonnepaneel op een drijvend paneel 
op de ecologie van het water? Wat betekent het 
‘verlies’ van landbouwgebied en een windturbine 
aan de horizon? Sommigen zeggen dat het toeri-
sten gaat kosten omdat het eiland minder mooi 
is. Anderen vinden dat het juist een meerwaarde 
heeft als je het eiland herkenbaar als duurzaam 
presenteert.

5.1 Planet Texel
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Fieldlab in het echt
Planet Texel als fieldlab is geen laboratorium in 
de zin dat het naast de werkelijkheid staat. Het 
gaat om echte mensen en een echt bestuur (de 
gemeenteraad). De resultaten uit het onderzoek 
kunnen echt gebruikt worden om Texel naar de 
toekomst duurzaam in te richten. De kosten zijn 
daarbij een belangrijk aspect. Je zou duurzame 
energie eigenlijk goedkoper moeten leveren, 
omdat de brandstof gratis is. Maar de installaties 
zijn nog kostbaar. En de keuzes voor het totale 
systeem bepalen de kostprijs. Inholland gebruikt 
software van Homer om het Texelse energiesys-
teem te modelleren. Die software is ontwikkeld 
bij MIT in de VS. We voeren eerst de opties in, 
waarbij we ook meteen de lay-out kiezen. Bijvoor- 
beeld windenergie of zonne-energie. Daarna 
maken we een profiel van de opbrengst door de 
diverse energieomvormers. Ten slotte koppelen 
we het totale systeem aan een of meer gebruikers- 
profielen. Dat geeft aan hoeveel energieopslag 
nodig is. 

Software berekent direct de gevolgen
Texel kan worden losgekoppeld van het energie- 
net op de vaste wal. Of stoppen met het gebruik 
van fossiele brandstof. Homer berekent direct 
de gevolgen daarvan voor de energieprijs voor 
de eindgebruiker. Met die gegevens kun je het 
gesprek met bewoners en bestuur beginnen. 
Liever geen windturbine? Dan is de energie 
€ 0,03 per kWh duurder. Dat is ongeveer € 0,30 
per dag. Waar kiest u dan voor? Maar misschien 
bepaalt de kostprijs helemaal niet direct verband 
of iemand voor of tegen windturbines is. Of kan 
een emotie gewoon niet in geld worden uitgedrukt 
en wil men er niet over praten. Hoe ga je om met 
dat soort zaken? Is bijvoorbeeld een compensatie- 
maatregel mogelijk? Zodat je een deel daarvan 
kunt gebruiken om een huisartsenpost open 
te houden of de thuiszorg te verbeteren? 
Het zijn tenslotte deze keuzes die een overheid 
moet maken.

Een voorbeeld voor anderen
Planet Texel begint als een rekenvoorbeeld. 
Later wordt het een bron van kennis over het 
onderzoek dat wordt uitgevoerd. De onder-
zoeken worden uitgebreid, waarbij dieper op 
problemen wordt ingegaan. Goede plannen 
kunnen echt uitgevoerd worden en voorbeeld 
zijn voor oplossingen op andere plekken in 
het land. Naast het onderwijs kunnen bijvoor-
beeld ook bedrijven en overheden deze locatie 
gebruiken als nadenkplek. De gemeente Texel 
wil kijken of ze daarvoor een fysieke locatie kan 
ontwikkelen. Daar kunnen groepen overnachten 
en daar is dan ook een bezoekerscentrum. 
Inholland gaat met de gemeente Texel een 
convenant tekenen om hierin samen te werken.
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Deel 2

Cases die binnen de campus HOES zijn uitgewerkt

Dit rapport is opgesteld door Ing. F.E. Gardner,
associate lector Innovatiemodellen Duurzame Energie.

Alkmaar, 2017
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Energiewinning
Er is eigenlijk nooit sprake van energiewinning. 
Want energie gaat niet verloren, maar wordt 
omgezet naar een andere vorm. In ons kader 
bedoelen we met energiewinning dan ook de 
omzetting van energie die in de natuur te vinden 
is, naar vormen van energie die wij kunnen ge- 
bruiken.

Elementaire energieomzetting vindt plaats vanuit 
zonnestraling, wind, water en geothermische en-
ergie. Energie in water kan verschillende bronnen 
hebben. Bijvoorbeeld regen die ontstaat door 
verdamping van water door de zon en rivieren 
vormt. Of golven die ontstaan doordat de wind 
over het aardoppervlak waait. Of getijdenenergie 
die ontstaat door de aantrekkingskracht van de 
maan en de zon op het water. Geothermische en-
ergie komt vanuit de aardkern. (Niet te verwarren 
met warmte- en koudeopslag.) 

In het kort ziet dit er als volgt uit:

Elementaire energieomzetters: 

Zon
 biomassa (vegetatie)
 warmte
 elektriciteit (via fotovoltaïsche cellen)

Wind (vanuit de zon)
  elektriciteit en direct mechanisch met 

windturbines

Waterkracht
 stuwmeren
  vrije-stromingturbines (onder andere getijde- 

turbines)
  golven (vanuit de wind) golfenergieomvormers

Thermisch
 uit temperatuurverschil in water (OTEC)
 geothermisch vanuit de diepere aardkorst.

Ook is omvorming tussen systemen mogelijk, 
waardoor onder andere (tijdelijke) opslag van 
energie mogelijk is.

Chemisch
 vergassen
 pirolyse
 vergisten
 elektrolyse

Verpompen
 naar een hoogte (stuwmeer)
 vanuit een diepte (valmeer)
Compressie en decompressie van gassen
Vliegwielen

Het (duurzame)
energiesysteem

In een blokdiagram ziet het systeem er als volgt uit.

Figuur 17 - NWA-route energietransitie 
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Hybride systemen
Inholland en Noordelijke Hogeschool Leeuwarden 
hebben les gegeven over hybride systemen in 
het kader van het vierdejaars curriculum. Daarbij 
werkten de hogescholen samen met een aantal 
bedrijven. Een hybride systeem is een klein 
energienet waarin met verschillende soorten 
energieomvormers en gebruikers een stabiel 
energiesysteem wordt ontwikkeld. De vraag 
om zo’n systeem te ontwikkelen, is zowel bij 
Werktuigbouw als bij Elektrotechniek uitgezet. 
Werktuigbouw heeft zich gericht op warmte- 
netten en thermodynamica, Elektrotechniek 
op de elektrische energievoorziening. Je kunt 
deze twee gebieden niet los van elkaar zien. 

Daarom moet je verder kunnen kijken dan je ei-
gen discipline. Dit geldt ook voor de gebruiker-
skant. Want woningen zijn meer dan baksteen, 
hout en andere bouwmaterialen. Een woning 
bestaat uit een systeem dat in de woning het 
juiste klimaat moet regelen. Woningontwerp 
en technische installatie gaan ook hier hand in 
hand. Toch kijken we in dit rapport vooral naar 
de technische installatie en laten we de bouw- 
kundige kant even los. Misschien besteden we 
in een toekomstige versie hier wel aandacht 
aan. Overigens staat er veel over dit onderwerp 
in het rapport Hernieuwd Wonen, dat ook binnen 
een campus is gemaakt.
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Voor ons rekenvoorbeeld nemen we het kader 
van Texel. De oplossingen voor Texel kunnen 
ook op grotere en soms ook op kleinere schaal 
worden uitgevoerd.

Kerngegevens van Texel
Op Texel wonen in de zomer bijna twee keer zo 
veel mensen als in de winter. Het eiland heeft een 
grote toeristische en agrarische sector. Er zijn ook 
beroepsvissers die hun vissersboten in de haven 
van Oudeschild hebben liggen. Duurzame veer-
boten verbinden het eiland met het vasteland 
(Den Helder). De nieuwe boot van de veerdienst; 
de Texelstroom is eigendom van de Texelaars. 
Zij exploiteren de boot via een coöperatie. Bij 
het ontwerp van de nieuwe boot is extra gelet 
op duurzaamheid. Een schip is namelijk ook een 
geïsoleerd energiesysteem. Het is maar af en toe 
aan het vaste energienet gekoppeld. Veel tech-
nologie die voor schepen is ontwikkeld, wordt 
tegenwoordig ook op het land gebruikt. 

Figuur 18 - De huidige energievraag van Texel

Maar een klein deel van de vraag (11%) is elek-
trisch. Het grootste deel van de vraag heeft 
te maken met warmte en transport. Een groot 
deel van de warmte wordt opgewekt door 
aardgas te verbranden. Veel van het transport 
wordt gerealiseerd door olie te verbranden. 
Dat geldt niet voor de nieuwe veerboot. 
Die gebruikt gas en zonne-energie.

De duurzame energievraag van Texel
In onze casus willen we duurzaam aan de energie- 
vraag van Texel voldoen. Daarvoor moeten de 
warmte-installaties worden omgebouwd van 
gas naar elektrisch. Het is niet slim om eenvoudig 
over te schakelen naar een elektrische oplossing. 
Elektriciteit is namelijk bijna twee keer zo duur 
per vermogenseenheid. Het kan goedkoper en 

6. De Planet Texel Case

Figuur 19 - een duurzaam energie systeem geïntegreerd in de veerboot naar Texel.
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duurzamer door met warmtepompen te werken. 
Normaal verplaats warmte zich alleen van een 
warme plek naar een koude plek. Maar een 
warmtepomp kan warmte van een koude plek 
naar een warme plek verpompen. En dit kan met 
veel minder energie dan nodig is om het elektrisch 
met een verwarmingselement te verwarmen. Een 
warmtepomp is ongeveer 4 keer zo efficiënt als 
een verwarmingselement. Je moet dan wel een 
bron hebben waar je de warmte vandaan kunt 
pompen. Die hoeft niet warmer te zijn. Zo kun 
je van buiten een woning bij een temperatuur 
van omstreeks 5 graden prima een kamer van 
21 graden opwarmen. De ’Warme Werktuigbouw- 
groep’ binnen Inholland heeft dit onderzocht en 
beschrijft in dit rapport een innovatieve oplossing 
voor een heel eiland. Die oplossing is goedkoper 
dan gasverwarming. Voor dezelfde hoeveelheid 
warmte is namelijk maar een kwart van de energie 
in elektriciteit nodig. Die elektriciteitsvraag komt 
dan wel bij elektriciteitsvraag die er al is. Daarom 
is het nodig het elektriciteitsnet zwaarder te maken. 
Daardoor groeit in het rekenmodel het aandeel 
elektriciteit van 11 naar 50% en van 71 naar 294 
GWh.

We verwachten dat zelfs minder dan een kwart 
van de energie nodig is. We gaan er namelijk van 
uit dat we eerst de woningen isoleren, voordat 
de nieuwe verwarmingssystemen worden 
geïnstalleerd. 

Dit levert een nieuwe energievraag op.
Figuur 3 laat dit zien.

Figuur 20 - De nieuwe energievraag  met  warmtepompen

De energievraag die overblijft voor transport 
komt van de vissersboten.

Aannames om case door te rekenen
Natuurlijk is dit gebaseerd op aannames die we 
achter het bureau hebben bedacht. Binnen het 
project Planet Texel is er ruimte om deze aannames 
beter te onderzoeken. Het doen van aannames 
levert in ieder geval een eerste case op. Elek-
trotechniek heeft die case doorgerekend.

Massa-opslag van energie nodig
De software die we hiervoor gebruiken is Homer. 
MIT (Massachusetts Institute of Technology) heeft 
dat computermodel ontwikkeld. In dat model wordt 
een (klein) netwerk van elektriciteitsaanbieders en 
gebruikers gekoppeld met aanbod en gebruiks- 
profielen. Met deze software hebben we de 
energiesituatie voor het eiland Texel gemoduleerd. 
Hieruit blijkt dat het mogelijk is een groot deel 
van de energie tegen een acceptabele prijs duur-
zaam op te wekken. Een klein deel wordt via het 
energienet ‘gebufferd’. Er ontstaat een probleem 
als alles lokaal moet worden opgelost. Dan zijn 
batterijen nodig om energie op te slaan voor de 
momenten dat die nodig is. In dat geval neemt 
de kostprijs van energie heel sterk toe tot € 0,43 
per kWh. Hierbij hebben we de aanpassingen 
aan het net nog niet meegenomen. Zo’n oplossing 
is dus helaas nog niet mogelijk. Dit geeft meteen 
aan dat er dringend behoefte is aan massa- 
energieopslag.

Fossiele brandstof blijft nodig
Dit onderzoek laat ook zien dat een groot zonne-
paneel een mooie oplossing is om samen met 
het energienet energieneutraal te zijn. Vlieland 
heeft zo’n groot zonnepaneel geplaatst. Maar 
het laat ook zien dat de grote energiecentrales 
op fossiele brandstof niet vervangen kunnen 
worden.
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Scenario voor de toekomst
We hebben ook een scenario voor de toekomst uitgerekend. Hierbij hebben we aangenomen dat systemen 
goedkoper worden. Wel is de kabel naar de wal nog nodig. Misschien kan die in de toekomst worden vervangen 
door een waterstofmotor of een centrale op biomassa.

In het (school)seizoen 2016-2017 hebben studenten 
deze scenario’s uitgewerkt. De getallen komen 
uit het Homer-softwarepakket. Ze zijn natuurlijk 
sterk afhankelijk van de invoerwaarden. Verder 
hebben we aanpassingen aan het energienet 
niet meegenomen. Wel zitten er aannames in 
voor operatie en onderhoud. Met dit onderzoek 
willen we leren begrijpen wat de gevolgen van 
keuzes kunnen zijn. Zo zien we dat geen kabel 
naar de wal of veel getijde, zeer kostbaar is. 
Dit zal de gemiddelde eilandbewoner ongeveer 
€ 1.500 per jaar kosten. Dat is nu nog zeker geen 
haalbare zaak. Ook oplossingen waarbij we geen 
windturbines gebruiken zijn duur. Wat oplossingen 
duur maakt, zijn de momenten dat er geen wind 
en geen zon is. Dan moet de energie voor het 
hele eiland namelijk door een batterij worden 
opgewekt. Daarvoor zijn verschillende opties
- Biomassa
  Deze optie hebben we nog niet meegenomen 

in de scenario’s. Het zou een oplossing 
kinnen zijn om biomassa te gebruiken op 
momenten dat er geen zon en wind is. Maar 
dan moet de biomassa wel van het eiland af 
komen. Of vanuit de zee rondom het eiland.

Figuur 21 - verschillende scenario’s voor Texel

Figuur 22 - de optie zonder aardgas en 100% elektrisch rijden.

Figuur 23 - Een overzicht van wind- en zonne-energieaanbod. 

We zien dat in de zomer het minder waait waardoor de zon een 

goede aanvulling biedt
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- Aardwarmte
  Dit is warmte die van diep onder de aard-

korst wordt gehaald (2000 -5000 m).
- Omzetting
  Een andere optie is om op momenten van 

overschot de elektriciteit om te zetten in 
waterstofgas. Op momenten dat er dan en-
ergie nodig is, kan die weer naar elektriciteit 
worden omgezet. Of er kan van waterstofgas 
samen met CO2 weer methaan worden ge-
maakt. Daardoor ontstaat een synthesegas 
voor zowel gas als vloeistoffen. Dit heet P2G 
(power to gas) of P2CH (Power to chemicals).

Dit zijn allemaal mogelijkheden voor de toekomst. 
Je kunt die mogelijkheden ook nu al toepassen, 
maar dan gaat de energieprijs omhoog. De eiland- 
bewoners betalen dan ongeveer € 40 per persoon 
per maand extra. Daarbij gaan we uit van 2,5 per-
soon per huishouden. Meer betalen voor energie 
is natuurlijk niet leuk. Maar het bedrag lijkt voor de 
meeste mensen betaalbaar.

Figuur 24 - Dit plaatje geeft een overzicht van de huidige energieproductie op Texel. Hierbij wordt 12% gedekt uit zonne-energie en 80% 

uit wind (4 7,5MW) via windturbines. Door het elektriciteitsnet (de kabel naar de vaste wal) als buffer te gebruiken ontstaat een dekkings-

graad van 92% tegen een acceptabele energieprijs
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Systemen voor opslag van energie kunnen de 
ene vorm van energie tijdelijk veranderen in 
een andere vorm. Later kunnen ze dat dan weer 
andersom doen. Een goed voorbeeld daarvan 
is een vliegwiel, dat is gekoppeld aan een motor 
of generator. Eigenlijk is het huidige energienet 
één groot vliegwiel. Alle motoren die direct op 
het net zijn aangesloten, onttrekken energie uit 
het net. Komt er tijdelijk even iets minder energie 
binnen? Of wordt ergens in het net een zware 
machine aangekoppeld? Dan wordt energie uit 
al die elektromagnetische machines onttrokken, 
waardoor ze een heel klein beetje langzamer 
gaan draaien. Je merkt dat bijna niet. Dat komt 
door de verhouding tussen de draaiende massa 
en het vermogen dat er afgaat of erbij komt. 
Je gaat het wel merken als de netten kleiner 
worden. Of als een elektronische converter 
wordt toegepast tussen de elektromagnetische 
machine en het elektriciteitsnet. Als er heel veel 
elektronische converters zijn, kan het zelfs kritisch 
worden.

Figuur 25 - een lokaal energie net waarbij alle koppelingen 

via de elektronica wordt gerealiseerd.

Dit komt omdat de converters de stroom maken 
door heel snel te schakelen met electronische 
schakelaars (IGBT). De gemiddelde spanning 
wordt bepaald door de verhouding tussen ‘aan’ 
en ‘uit’ te varieren. Dat zorgt ervoor dat er een 
bepaalde stroom gaat lopen.

Figuur 26 - principe van puls breedte modulatie.

Door dit te doen treden hele kleine verliezen 
op. Je kunt de uitgaande stroom heel precies 
regelen. Maar de units kunnen op elkaar gaan 
reageren, als je er meer aan elkaar koppelt. In ons 
onderzoek kijken we ook hoe je dat in de praktijk 
moet oplossen. Uiteindelijk moet het net hele-
maal elektronisch geregeld en gestabiliseerd 
worden. Nu al bieden toeleveranciers units aan 
die dit kunnen.

Deze zogenaamde converter units zijn ‘slimme’ 
apparaten geworden. De regelelektronica in de 
apparaten kan veel functies zelf uitvoeren. Dit 
kan variëren van een constant toerental of een 
constant koppel, tot een koppel dat afhankelijk is 
van het toerental. In de toekomst kunnen hier ook 
regelsystemen aan worden toegevoegd die het 
net stabiliseren. Verder wordt dan - net als dat nu 
het geval is - een opbouw van lokaal naar centraal 
in een net geregeld. Op het wisselspanningsnet 
gebeurt dit nu met transformatoren. Zo is de 
spanning op woningniveau 400V, terwijl dat op 
wijkniveau al gauw 10.000V is en op regioniveau 
1 miljoen V. In de convertoren is altijd sprake van 
een overgang van wisselspanning aan de kant 
van motor of generator naar gelijkspanning op 
de tussenkoppeling om weer naar wisselspanning 
te gaan: AC-DC-AC.

Als meer systemen dicht bij elkaar staan, kun 
je die op het DC-niveau met elkaar koppelen. 
De koppeling met het net gebeurt dan weer 
centraal met een grote unit. Dit moeten we niet 
verwarren met de vraag naar DC-netten op huis- 
houdniveau. Dit zijn laagspanningsnetten waar 
computers, telefoons en andere apparatuur aan 
gekoppeld kunnen worden zonder de wirwar van 
adapterblokjes. Veel verhalen wekken de indruk 
dat dit soort netwerken veel zuiniger is. Voor de 
volledigheid is het in ieder geval goed om ook 
deze opties te bekijken.

6.1 Stabiliteit en netwerkbesturing
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Energieopslag
Op dit moment wordt het net gestabiliseerd 
door grote energiecentrales op deelcapaciteit 
te laten draaien. De centrales kunnen terug naar 
ongeveer 40%. van hun maximumcapaciteit. 
Vraag en aanbod zien er bijvoorbeeld uit zoals 
in figuur 10. Dat laat de situatie voor Duitsland 
zien. Willen we dat de energie altijd door de zon 
en wind wordt opgewekt? Dan is een enorme 
opslag nodig.

De capaciteit daarvan moet gelijk zijn aan het to-
tale geïnstalleerde vermogen. In de simulatie van 
Texel werd duidelijk, dat opslag van energie kost-
baar is. Het vraagt om een enorme investering die 
het grootste deel van de tijd niet gebruikt wordt. 
Je moet bovendien concurreren de centrales die 
nu de variatie in het net opvangen. Toch is er een 
bedrijfsmodel voor dit type centrales. Dat komt 
omdat de kostprijs van de energie schommelt. 
In extreme situaties is de energieprijs zelfs negatief. 

Figuur 27 - variatie van de energie prijs als vraag en aanbod  

verschillen.

Er zijn verschillende methodes voor langdurige 
energieopslag. Opslag in water (pumpstorage) 
is het voordeligst. Maar in Nederland is er bijna 
geen hoogteverschil. Een van de ontwerpen is 
het valmeer. Dit is een meer dat in een ander 
meer wordt gevormd. Daarbij wordt de bodem 
verlaagd. Door het uitpompen van het water 
ontstaat opslag. Door het laten teruglopen van 
het water kun je namelijk energie opwekken. 
Andere vormen zijn opslag in gasdruk, door 
bijvoorbeeld oude gasvelden onder druk te 
brengen. Of door elektriciteit om te zetten in 
een brandstof. Dit kan het eenvoudigst door 
met elektriciteit waterstofgas te maken. Je kunt 
dat waterstofgas weer verder bewerken door er 
met CO2 erbij methaan van te maken. Of een 
vloeistof. Zo ontstaan brandstoffen die je voor 
transport en andere markten kunt gebruikten. 
Of als brandstof voor een dieselgenerator of 
gasturbine.

Een andere opslagmogelijkheid is de batterij van 
de elektrische auto of zelfs een stationaire batterij. 
Overigens kunnen hier op de gebruikerslocatie 
interessante regelingen worden bedacht. Op het 
moment dat je ziet dat energie duur wordt, laat 
je de wasmachine even niet draaien. En gebruik 
je de accu op je laptop. Vooral koelhuizen zijn 
heel geschikt voor zo’n modulaire aanpak. Is er 
genoeg energie? Dan diep koelen. Is er weinig 
energie? Dan niet. Dat gebeurt op basis van de 
weersvoorspelling.

Figuur 29

Een valmeer is een bassin waar het water uit wordt gepompt 

als er energie over is. Als er energie nodig is, laat men 

er via turbines water inlopen. Het hierboven geschetste 

meer was een studie voor de gemeente Hoorn. Het meer 

kan alle energie voor de kop van Noord Holland bufferen. 

En zou Hoorn voor 2,5 dag van energie kunnen voorzien. 

Het drijvende zonnepaneel zou als extra genoeg energie 

opwekken om Hoorn 100% van energie te voorzien. Met het 

meer als buffering zou dit ook continu kunnen. Studenten 

van Inholland rekenden uit dat de investering met een 

goed rendement terugverdiend kan worden bij de huidige 

schommeling van de energieprijs. Ook is een ecologische 

analyse en een stakeholdersanalyse gedaan met studenten 

van de Universiteit Utrecht.

Figuur 28 - Energievraag en – aanbod in Duitsland
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Hiervoor hebben we aangegeven dat er veel 
mogelijkheden zijn. We kunnen de resultaten 
daarvan berekenen met computermodellen. 
Maar op Texel kunnen we het echt doen. Hierbij 
is de techniek niet het probleem. Het gedrag 
van de mensen en van de politiek is het meest 
complex. Zoals de eerste berekeningen laten 
zien, zijn er twee zeer kostbare sluitstukken aan 
de probleemstelling.

Is Texel bereid windturbines toe te staan?
Is dat niet het geval? Dan is de oplossing al gauw 
veel duurder. De productiekosten zijn dan 
ongeveer € 0,45 in plaats van € 0,05. En dan is 
er nog wel een koppeling met het net. Wil Texel 
daar vanaf? Dan verdubbelen de prijzen van 
energieproductie.

Wil Texel de verbinding 
met het vasteland verbreken?
Hoe principieel is de gemeenteraad van Texel 
om 100% duurzaam te willen zijn? Als hij geen 
windturbines op Texel wil toestaan, betekent dat 
hetzelfde als niet duurzaam willen zijn. De kosten 
van energieopslag kunnen misschien omlaag 
door het gebruiksprofiel op het aanbod aan te 
passen. Naast alle technische oplossingen is het 
interessant om te kijken hoe ver de bewoner van 
het eiland bereid is te gaan. En welke keuzes ze 
maken in dit proces. Kan voorlichting helpen? 
Het bestuderen van het menselijke gedrag is 
zeker zo interessant als het aanleveren van de 
technologie. Binnen de ‘Planet Texel Case’ is dit 
dan ook van belang.

Op dit moment is dat nog niet nodig. Texel is 
namelijk met een kabel verbonden met de vaste 
wal. Is het wel nodig? Dan kan het op Texel 
makkelijker dan in de grote stad. Daarom is het 
interessant studies hiernaar te doen. Naast kennis 
levert het ook een attractie op. 

Het Deense eiland Samsø is er beroemd door 
geworden. Samsø is dankzij windenergie en an-
dere hernieuwbare energiebronnen de grootste 
CO2-neutrale woongemeenschap op aarde. 
Dit begon allemaal toen de eilandbewoners in de 
jaren negentig door de economische teruggang 
en de afname van het inwoneraantal besloten hun 
eigen energie op te gaan wekken en autarkisch 
te worden. Ze legden geld bij elkaar om wind-
molens te laten bouwen voor groene stroom 
waarvan ze zelf de afnemers zouden worden. 
Tegenwoordig wordt 100% van de elektriciteit 
die het eiland gebruikt ter plaatse opgewekt. 
Het overschot wordt aan Jutland geleverd. 75% 
van de warmtebehoefte wordt op het eiland 
opgewekt met zonne-energie en het verbranden 
van biomassa. Een kwart van het wagenpark is 
inmiddels elektrisch.

Maar ook dit eiland ligt nog steeds aan het 
grote energienet. Vooral voor de levering van 
energie. Maar misschien ook voor de balans op 
momenten dat er meer vraag dan aanbod is.

6.2 Toepassingen in de Planet Texel Case



33

Sustainable systems zijn ook nodig om energie- 
transitie te realiseren. Met de instrumenten die 
nu hiervoor worden gebruikt, lukt dat niet. 
Nederland haalt daardoor niet de doelstellingen 
van ‘Parijs’. En kan zich ook niet houden aan af- 
spraken die al eerder binnen Europa zijn gemaakt 

Doelstellingen 2020
In de EU-Richtlijn Hernieuwbare Energie uit 2009 
staan bindende doelstellingen voor de EU-lid-
staten. Deze doelstellingen geven precies aan 
welk deel van de verbruikte energie uit hernieuw-
bare bronnen moet komen. Dit was 20% in 2020. 
Nederland heeft deze doelstelling bijgesteld. 
Het is nu de bedoeling dat Nederland in 2020 
14% van het energieverbruik uit hernieuwbare 
bronnen haalt. Het gemiddelde verbruik in de EU 
moet in 2020 komen op 20%.

Het is best lastig om de Nederlandse bevolking 
ervan te overtuigen dat dit nodig is. Zeker als dit 
ook financiële gevolgen heeft. Er is nog nooit 
eerder zo’n transitie geweest. Bij eerdere tran- 
sities ging het juist om gemak. De overgang van 
stadsgas naar aardgas werd centraal geregeld. 
Dat ging prima. Maar de overheid had toen nog 
gezag. Nu is de politiek voorzichtig in het nemen 
van impopulaire maatregelen. Er is nog een 
probleem: er is te weinig kennis om een transitie 
te leiden. Ook daarom is het belangrijk dat er een 
opleiding in systeemdenken is.

Kansen voor de economie
De transitie is onvermijdelijk. De omschakeling 
naar duurzame energie gaat gepaard met het 
ombouwen van een industrie. Van gasketel naar 
warmtepomp. Van stoomturbine naar windturbine. 
De industrie is er klaar voor. Die wil ermee be-
ginnen, maar heeft wel hulp nodig. De overheid 
doet dat met verschillende maatregelen. Bijvoor- 
beeld subsidie (SDE; Stimulering Duurzame 
Energieproductie) op duurzame energie zolang 
die nog duurder is. En hulp bij het proces om 
ideeën om te zetten naar commercieel haalbare 
producten. Grote technologische instituten en 
de creativiteit van het mkb leveren veel kennis 
op. Die kan worden omgezet in producten die als 
een serieproduct op de markt komen. Valorisatie- 
programma’s kunnen daarbij helpen. Uiteindelijk 
levert de productie van deze systemen veel meer 
op voor de schatkist dan dat de overheid erin 
heeft geïnvesteerd. Alleen al de omzetbelasting 
is een inkomstenbron. Nog voordat de onder-
nemer een cent winst ziet, heeft de overheid op 
ieder geleverd product 20% inkomstent. De over- 
heid zou veel meer als een ondernemer naar dit 
proces moeten kijken. 

6.3 Oefenen in beleidsvorming
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In dit hoofdstuk laten we de uitkomsten zien van 
twee vraagstukken die we voor Texel hebben uit- 
gewerkt. Het gaat om het ontwerp van een warmte- 
net vanuit zeewater en een duurzame vakantie- 
woning. In het vierde jaar van de opleiding Werk-
tuigbouw wordt projectonderwijs verzorgd aan 
de hand van praktijkrelevante opdrachten. Dhr. 
Hein Staveman gebruikt het project in alle vakken 
rondom de warme werktuigbouw en de Carnot- 
diagrammen. In de laatste jaren is energie uit de 
zon en warmtepompen met opslagsystemen een 
vast onderdeel.

Duurzame warmte

Figuur 30 - De warmtevraag van een (vakantie)woning op Texel

We hebben twee manieren uitgewerkt om aan 
deze vraag te voldoen.
1.  Warmte onttrekken uit het zeewater 

Hiervoor wordt zeewater op het eiland 
rondgepompt via twee pompinstallaties. 
Op verschillende plaatsen in de woonwijken 
wordt met warmtepompen warmte aan het 
zeewater onttrokken en op een hogere tem-
peratuur gebruikt. Een optie die voor een 
eiland als Texel ideaal lijkt.

2.  Met zonnecollectoren warmte uit 
de zonnestraling halen 
De warmte wordt dan bij de huizen opgesla-
gen in een vat en gebruikt op de momenten 
dat het nodig is. Hiermee is een decentrale 
oplossing geregeld, waardoor het ingewikkelde 
leidingnetwerk en de hele organisatie hier-
van niet nodig is. Maar of het goedkoper is?

Een warmtenet van zeewater
Dit warmtenet is een studie van vierdejaars 
studenten Werktuigbouw. Met deze studie 
hebben zij alles wat ze hebben geleerd in praktijk 
gebracht. Het is niet de ultieme oplossing, maar 
wel een eyeopener. Hieronder een deel uit het 
eindrapport van de studenten Jan-Dirk Gravesteijn, 
Rutger Leeuwrik, Sven Kranendonk uit 2016.

Figuur 31 - warmtenet op basis van zeewater voor het  

noordelijke deel van Texel

Vanuit Centrale Noord worden vier leidingen 
gelegd naar de woonkernen. De lengtes hebben 
we bepaald door hemelsbreed de afstand te meten 
van de pompcentrale naar de warmtepomp in de 
kern. Hier zijn de volgende lengten uit naar voren 
gekomen:
Centrale -> De Cocksdorp:  ≈ 8,94 Km 
Centrale -> De Waal:  ≈ 2,80 Km
Centrale -> De Koog:  ≈ 7,15 Km
Centrale -> Oosterend:  ≈ 1,08 Km
Dit zijn alleen de lengtes vanuit de centrale naar 
de warmtepomp toe. Er komen ook nog leiding-
en van de warmtepomp tot de kern en in de kern 
zelf. Hierna geven we aan waar deze leidingen 
komen te liggen en hoeveel splitsingen ze heb-
ben. In tabel 1 staan de lengtes van de leidingen 
voor de sector Centrale Noord.

6.4  De resultaten  
van de Planet Texel Case

Kern
Km Centrale > 
Warmtepomp Km kern Km Totaal

De Cocksdorp 8,94 km 2,5 km 11,44 km

De Waal 2,80 km 2,1 km 4,9 km

De Koog 7,15 km 3,7 km 10,85 km

Oosterend 1,08 km 3,2 km 7,3 km

Totaal 29,97 km 11,5 km 34,49 km

Tabel 1: Lengte leidingen Centrale Noord
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Figuur 32 - warmtenet op basis van zeewater voor het zuidelijke 

deel van Texel.

Vanuit Centrale Zuid lopen er drie leidingen naar 
de drie woonkernen. Ook hier hebben we de 
lengtes bepaald door hemelsbreed de afstand 
te meten van de pompcentrale naar de warmte-
pomp in de kern. Hier zijn de volgende lengten 
uit naar voren gekomen:
Centrale -> Den Burg:   1,6 Km
Centrale -> Den Hoorn:  4,3 Km
Centrale -> Oudeschild:  3,8 Km
Dit zijn alleen de lengtes vanuit de centrale 
naar de warmtepomp toe. Er komen ook nog 
leidingen in de kern zelf. We geven hierna aan 
waar deze leidingen komen te liggen en hoeveel 
splitsingen ze hebben.

In tabel 2 staan de lengtes van de leidingen 
voor de sector Centrale Zuid.

De leidingen komen onder de straten te liggen. 
Het centerpunt van de leiding ligt op 1 m diepte. 
Dit betekent dat een leiding met een diameter 
van 1 m tussen 0,5 m en 1,5 m onder de grond 
wordt geplaatst. Dit wordt gedaan te beschermen 
tegen bevriezing in de wintermaanden. Bij de 
leidingen naar de kernen hebben we er rekening 
mee gehouden dat ze niet door natuurgebieden 
lopen.

Een lokaal netwerk
Vervolgens hebben we voor alle wijken een 
lokaal netwerk ontworpen. Zie bijvoorbeeld 
figuur 16 voor Cocksdorp

Figuur 33 - Het netwerk voor Cocksdorp

De keuzes voor het leidingnetwerk hebben we 
gemaakt op basis van de buitentemperaturen, 
de lengte van de leidingen en de omgevings-
factoren. Om de juiste keuze te maken hebben 
wij ons georiënteerd op de markt. Wij zijn 
uitgekomen op drie mogelijkheden:
- een rvs-leiding
- een rvs-leiding bedekt met HDPE
-  een rvs geïsoleerde leiding bedekt met 

HDPE.
Uiteindelijk hebben we gekozen voor de 
rvs-leiding met HDPE dekking. De rvs-leiding 
zonder HDPE dekking viel af, omdat die een 

kortere levensduur heeft dan rvs-leidingen met 
HDPE dekking. De geïsoleerde rvs-leiding is af-
gevallen, omdat er door de lage temperaturen in 
het net geen isolatie nodig is. Onze uiteindelijke 
keuze bespaart een hoop geld ten opzichte van 
de geïsoleerde leidingen.

Voor de keuze van de HDPE-dekkingen hebben 
wij gekeken naar de omgevingsfactoren. 
Hierna gaan we kijken naar de temperatuur-
verliezen in het net. De energieverliezen zijn 
voor een groot deel afhankelijk van de lengtes 
van de leidingen en de temperaturen. In de 
zomer zal het geen enkel probleem zijn om de 
minimale temperatuur van 11 C° te halen. 

Kern Km Centrale > Kern Km kern Km Totaal

Den Burg 1,6 km 10,6 km 12,2 km

Den Hoorn 4,3 km 19,8 km 24,1 km

Oudeschild 3,8 km 3,6 km 7,4 km

Totaal 9,7 km 34 km 44,7 km

Tabel 2: Lengtes leidingen Centrale Zuid
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Integendeel, bij het berekenen van de temperat-
uurverliezen blijkt het warmtenet ver boven de 
benodigde 11 C° te komen. In de winter waren 
de verliezen zo hoog, dat we de gewenste tem- 
peratuur niet konden halen. We vinden dat zulke 
grote energieverliezen niet passen bij een duur-
zaam project.

Elke wijk een warmtepomp
We hebben toen bedacht elke kern een eigen 
warmtepomp te geven. Die komt 500 m van de 
kern te staan. Het voordeel hiervan is dat het ver-
warmde water een korte afstand naar de kernen 
hoeft af te leggen. We hebben toch gekozen 
voor de geïsoleerde leidingen. Daarmee zijn de 
energieverliezen in de winter zo klein mogelijk. 
Het voordeel hiervan is ook dat we met lagere 
temperaturen vanuit de warmtepompen kunnen 
werken. Dat levert een energiebesparing op ten 
opzichte van geen isolering in de wintermaanden. 
Het nadeel is natuurlijk wel dat de investerings- 
kosten hoger zijn.

De leidingen van de pompcentrale naar de 
warmtepompen hoeven niet geïsoleerd te zijn. 
Het temperatuurverschil tussen het water en de 
grond is namelijk heel klein. Het kan zelfs gunstig 
zijn voor het warmtenet. U ziet dat in figuur 17. 
Voor deze leidingen hebben we wel gekozen 
voor de rvs-leiding met de HDPE-bedekking.

Figuur 34 - Gemiddelde maandtemperaturen

Op een aantal plaatsen in de wijken komen 
warmtepompen te staan. Die voorzien de huizen 
van warmte.

De warmtepomp
Met een warmtepomp kan een koudemiddel 
met een lage temperatuur van bijvoorbeeld 
zeewater verwarmd worden. Dit gebeurt in de 
verdamper. Het warmere zeewater stroomt hier 
naarbinnen en verwarmt het koudemiddel. Dat 
neemt de energie op, gaat koken en verdampt.

Figuur 35 - De werking van een warmtepomp

Als een gas tot een hogere druk wordt samen- 
geperst, stijgt de temperatuur. Denk aan thermo- 
dynamica. Een warmtepomp maakt gebruik van 
dit verschijnsel. De compressor verhoogt de druk 
van het gas, waardoor de temperatuur stijgt. 
De druk wordt net zo lang opgevoerd tot de 
gewenste temperatuur is bereikt. De warmte van 
het gas verwarmt het water in het leidingnetwerk. 
Dit gebeurt in de condensor. In de condensor 
koelt het koudemiddel af waardoor het weer con-
denseert. De vloeistof stroomt via het expansie- 
ventiel terug naar de verdamper. Doordat de druk 
afneemt in het expansieventiel, gaat de tempera- 
tuur van het koudemiddel omlaag. Hierdoor kan 
het weer warmte opnemen in de verdamper.

De capaciteit van de warmtepomp
We hebben een schatting gemaakt van de 
warmtevraag. Op basis daarvan hebben we 
volumes en vermogens berekend.

Gemiddelde 
Grondtemperatuur

Gemiddelde 
Zeetemperatuur

Januari 6 6,3

Februari 4,5 5,2

Maart 7,5 6,3

April 10 8,6

Mei 12 12,4

Juni 16 14,9

Juli 19,5 18,2

Augustus 18 18,6

September 17,5 16,8

Oktober 16 14,2

November 10 12,0

December 8 9,3
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- Centrale Noord
  Bij een maximale warmtevraag is een ver-

mogen van 1777 kW nodig voor de warmte-
pompen en 680 kW voor de pompen. 
Dit levert een totaal vermogen op van 2057 
kW voor een energielevering van 13 470 
kW. Dit zou een coëfficiënt of performance 
(COP) opleveren van 6,5. Dit is een erg hoog 
rendement.

- Centrale Zuid
  Bij een maximale warmtevraag is een ver-

mogen van 4030 kW nodig voor de warm-
tepompen en 1185 kW voor de pompen. Dit 
levert een totaal vermogen op van 5215 kW 
voor een energielevering van 31 430 kW. Dit 
zou een COP opleveren van 6. Dit is een erg 
hoog rendement. 

We hebben de COP-berekend op basis van 
de maximale warmtevraag. Hij zal dus minder 
worden als het warmtenet op een lager niveau 
draait. Maar de COP-waarde is nog steeds in 
verhouding erg hoog. Boven de 5. Dit betekent 
dus dat je minimaal 5 kW aan warmte terugwint 
per kW aan energie die erin wordt gestoken. 
Op jaarbasis is het energieverbruik voor het 
hele warmtenet 12 GWh.
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Bij een COP 6 kun je de warmte verpompen 
met een elektrische pomp die maar 1/6 van de 
energie kost die deze verpompt. Hij is dus 6 
keer zuiniger dan een straalkachel. Elektriciteit 
is voor iedere geleverde eenheid van warmte 
ongeveer 2 keer zo duur als gas. Deze verwarm-
ingsmethode is dus 1/3 van de kostprijs van een 
gaskachel. Hiermee is de gasloze wijk niet alleen 
duurzamer, maar ook veel goedkoper. Wel moet 
je de afschrijving en onderhoud van de installatie 
nog meerekenen. Verschillende groepen binnen 
Inholland hebben hier een ontwerp voor ge-
maakt. We geven hier een deel uit een van de 
eindrapporten weer. 

Onze studies zijn gebaseerd op aannames. In dit 
rapport hebben we er daar maar een paar van 
overgenomen. Maar dit rapport geeft ook aan 
waartoe een 4de jaars hbo-student bij Inholland 
in staat is na het afronden van de studie. 

De duurzame vakantiewoning
De eindrapportage sluit het project Warmte uit 
de omgeving (project 13) af. Dit project richt zich 
op het plan van Texel om in 2020 energieneutraal 
en zelfvoorzienend te zijn. Hieruit is de opdracht 
naar voren gekomen om een voorstel te maken 
voor het verwarmen van een zelf ontworpen 
vakantiewoning. De woning is niet op het centrale 
warmtedistributienet aangesloten, alleen op het 
elektriciteitsnet. Bij het verwarmen is het verplicht 
om gebruik te maken van PVT-panelen (zonne- 
panelen en zonnecollectoren in één), een warmte- 
pomp en buffers voor tapwater en verwarming.

PVT-panelen op het dak
Wij stellen voor om gebruik te maken van 13,6 
m2 aan PVT-panelen op het dak van de woning. 
De elektriciteit die de panelen opwekken, wordt 
gebruikt voor de warmtepomp en bijverwarming. 
We hebben het in dit rapport niet over het geb-
ruik van andere apparatuur. Het overschot aan 
elektriciteit wordt teruggeleverd aan het net. 
De warmte die de PVT-panelen opvangen, wordt 
naar de warmtepomp gevoerd. Die verwarmt 
het verder tot de gewenste temperatuur. De 
warmte die uit de warmtepomp komt, wordt 
verdeeld over twee verschillende buffervaten. 
Een voor warm tapwater, een voor vloerver-
warming.

Altijd de gewenste temperatuur
Met het ontworpen systeem kun je de woning 
altijd op de gewenste temperatuur brengen. 
De gewenste temperatuur is 20 °C als er mensen 
wonen en 17 °C als er geen mensen wonen.

We zien wel dat in de zomer de binnentempe- 
ratuur ver boven de gewenste temperatuur ligt. 
Dit komt doordat er veel zoninstraling is door 
de grote raampartij op het zuiden. Je kunt dit 
eenvoudig voorkomen door zonwering aan te 
brengen. We hebben dat niet meegenomen in 
de berekeningen.

Het systeem verbruikt per jaar 1551 kWh aan 
elektriciteit. De PVT-panelen leveren 2289 kWh 
aan elektriciteit per jaar. Er is dus 738 kWh per 
jaar over. Dit wordt terug geleverd aan het net, 
wat resulteert in € 107 winst per jaar.

We hebben dit systeem vergeleken met een 
vergelijkbare hr-ketel die gestookt wordt op 
flessengas. Het systeem met warmtepomp en 
PVT-panelen is na ongeveer vier jaar en acht 
maanden goedkoper. Beide systemen gaan 
langer dan vijf jaar mee. Op de lange termijn 
is het ons systeem dan dus voordeliger.

Figuur 36 - Een vakantiewoning met maximale zoninstraling.

We hebben gegevens over de gemiddelde bezet- 
tingsgraad van vakantiewoningen in Nederland 
gebruikt om de bezetting van de vakantiewoning 
te kunnen bepalen. Die gegevens staan op de 
site van het Centraal Bureau van de Statistiek 
(CBS, 2016). De bezettingsgraad geeft aan 
hoeveel procent van de maand de vakantie- 
woningen in Nederland bewoond zijn. Hier-
mee kunnen we de bezetting van de woning 
in dagen berekenen. Dit is te zien in figuur 20. 
In de laatste kolom staat het aantal bewoonde 
dagen. Als je weet hoeveel dagen per maand 
de vakantiewoning wordt bewoond, kun je aan 
de hand van de kalender een bezetting van de 
vakantiewoning per jaar maken. 

7.  Duurzaam is niet alleen beter, 
ook goedkoper

Figuur 37 - Bezettingsgraad per maand
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Warmtapwaterverbruik
De resultaten van het warm-tapwaterverbruik in 
liters per dag is sterk afhankelijk van de persoon 
en het jaar waarin onderzoek is gedaan. In 1996 
is er een grondig onderzoek gedaan naar het 
water- en gasverbruik voor warm water. Dat liet 
zien dat het warmwaterverbruik afneemt als het 
aantal gezinsleden groter is.

De gegevens van nu laten zien dat er veel meer 
warm tapwater wordt gebruikt. Verschillende 
bronnen laten zien dat er ongeveer 60 liter 
warm tapwater per persoon wordt gebruikt 
als een persoon in de vakantiewoning verblijft. 
Op basis van de gegevens uit 1996 hebben we 
een afnamepercentage berekend. We passen 
dat toe op de gegevens van nu om het gedrag 
van het warm-tapwaterverbruik zo nauwkeurig 
mogelijk te schatten.

De werking van de PVT-panelen
Het klinkt als een ideaal als je een woning van 
warmte kunt voorzien én warm tapwater hebt 
met gratis energie uit de buitenlucht. Maar alleen 
gebruikmaken van zonnepanelen is vaak niet 
genoeg. Het dakoppervlak van de meeste wonin-
gen in Nederland biedt niet genoeg ruimte voor 
zowel zonnepanelen als zonnecollectoren. Een 
PVT-systeem gebruikt het dakoppervlak dubbel. 
Het wekt namelijk niet alleen elektriciteit op, 
maar voorziet de woning ook nog van warmte.

PVT-panelen werken in combinatie met een 
warmtepomp. De warmtepomp maakt gebruik 
van de warmte van de warmtecollectoren in het 
PVT-paneel. Die warmte ontstaat door de om-
gevingstemperatuur en de zoninstraling. 
De warmte wordt in een warmtewisselaar ge-
combineerd met elektrische energie. Dit zorgt 
voor de gewenste temperatuur in de woning en 

voor warm tapwater. De zonnecollectoren in het 
PVT-paneel leveren de elektrische energie voor 
de warmtewisselaar. Die energie komt van 

daglicht en directe zon. Het rendement van een 
normaal zonnepaneel neemt af als de temperatuur 
omhoog gaat. De temperatuur van een zonne- 
paneel kan oplopen tot 75°C. Door de warmte 
af te voeren en nuttig te gebruiken neemt het 
rendement van het systeem toe. Het elektrische 
rendement van een PVT-paneel is hoger dan een 
normaal zonnepaneel. Maar het thermische ren- 
dement is wat lager dan een standaard zonne- 
collector. Bij elkaar is het rendement van het 
systeem een stuk hoger.

Figuur 38 - schatting warmwatergebruik

Figuur 39 - gecorrigeerd warmwatergebruik

Figuur 40 - principe van een PVT paneel
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De locatie van de PVT-panelen
We gebruiken de figuur 24 om de optimale 
positie van de PVT-panelen te bepalen. Hierin 
staat op de horizontale as de hoek van de zon 
ten opzichte van het noorden. Op de verticale 
as staat de hoek van de zon ten opzichte van de 
horizontale as. Zo kun je het verloop van de zon 
zien over het hele jaar. Samen met de warmte-
behoefte kun je dan de optimale stand van de 
PVT-panelen bepalen.

Er is zowel ’s avonds als ’s ochtends een piek in 
het verbruik van energie. Die ontstaat omdat 
er personen in de woning zijn en er tapwater 
wordt gebruikt. Het is daarom verstandig om 
niet alle panelen op het zuiden te richten. De 
zon komt op in het oosten en gaat onder in het 
westen. Om deze reden is er een paneel richting 
het zuidoosten en een richting het zuidwesten 
geplaatst.

Het ontwerp van de warmtevoorziening
De warmtevraag hangt af van de hoeveelheid 
bijverwarming die nodig is om te voldoen aan de 
gewenste binnentemperatuur. De elektriciteits- 
voorziening wordt bepaald door zoninstraling 
en het oppervlak van de zonnepanelen. Het 
nettoverbruik hangt af van het verbruik van de 
warmtepomp en de andere verbruiksposten. 
Die laatste laten we binnen dit verslag buiten 
beschouwing.

Hydraulisch schema 
We hebben een systeem ontworpen om aan 
de warmtevraag te kunnen voldoen. Dat is 
schematisch weergegeven in het hydraulisch 
schema in figuur 25 hieronder. 

Figuur 41 - de technische installatie van de duurzame 

vakantiewoning

Het systeem bestaat uit vier PVT-panelen, een 
warmtepomp, een buffervat voor het tapwater 
(met elektrische bijverwarming) en een buffervat 
voor de verwarming waar de vloerverwarming is 
op aangesloten.

Warmteopslag 
De warmte die vanuit de warmtepomp de woning 
ingaat wordt opgeslagen in buffers. De installatie 
heeft twee buffervaten die op een constante 
temperatuur worden gehouden. Het buffervat 
voor het tapwater heeft een inhoud van 400 liter. 
De temperatuur van dat water moet altijd 45 
°C zijn. Het buffervat voor de verwarming heeft 
een inhoud van 200 liter. Hiervoor geldt een 
temperatuur van rond de 35°C (uitgaande van 
vloerverwarming).
We hebben gekozen voor buffervaten, omdat 
overdag het aanbod aan warmte het grootst is, 
maar de vraag is dan vaak het laagst. De warmte 
van overdag wordt opgeslagen in de buffervaten 
en kan worden gebruikt wanneer er vraag is. Dit is 
ook de reden waarom cv-installaties op gas een 
groter vermogen hebben dan een warmtepomp 
met buffervaten. De cv-installatie moet in korte 
tijd veel energie leveren, terwijl een warmtepomp 
een langere tijd heeft om de warmte te op te slaan. 
Die staat daarom ook veel langer aan dan een 
cv-installatie.
De grootte van de buffervaten hebben we bere-
kend aan de hand van een rekenmodel. Daarbij 
hebben we gekeken naar de periodes waarin 
de warmtevraag het grootst is. Verder hebben 
we als voorwaarde gesteld dat de temperatuur 
van het water in de tapwatervatbuffer niet onder 
40 °C mag komen en de temperatuur van de 
verwarming niet onder de 30 °C. 
Het buffervat van het tapwater moet elke week 
worden verwarmd tot 60 °C om legionella te 
voorkomen.

De warmtestromen vanuit de warmtepomp kunnen 
over de twee buffers worden verdeeld via drieweg- 
kleppen. Daarvoor zijn drie mogelijkheden.

1.  Bij warmtevraag van beide buffervaten stroomt 
er warm water via een spiraal door de tapwater- 
buffer. Dat komt vervolgens in de buffer van 
de verwarming terecht. Van daar wordt het 
verder gepompt naar de warmtewissellaar van 
de warmtepomp. Dit is ook de reden waarom 
het tapwaterbuffervat boven het verwarmings-
buffervat is geplaatst. Hierdoor is het mogelijk 
om de buffervaten optimaal te gebruiken.
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2.  Bij warmtevraag van alleen het tapwater-
buffervat stroomt het warme water door 
de spiraal en meteen terug naar de warm-
tepomp. Daarna kan het opnieuw worden 
opgewarmd.

Figuur 42 - oplossing voor tapwater

3.  Bij warmtevraag van alleen het verwarmings-
buffervat wordt het tapwatervat omzeild. Het 
warme water stroomt direct het buffervat van 
de verwarming in. Van daar komt het terug in 
de warmtepomp.

Warmteafgiftesysteem
We hebben drie verschillende afgiftesystemen 
tegen elkaar afgewogen. Het is voor ons duidelijk 
geworden dat het energiezuiniger is om een 
systeem voor afgifte van een lage temperatuur 
(40°C) te gebruiken. Hierdoor is de coëfficiënt 
of performance een stuk hoger, waardoor een 
grotere warmteoverdracht in de warmtepomp 
mogelijk is. Dit heeft een paar nadelen voor een 
vakantiewoning. De temperatuur in de woning 
is 17°C als er geen bewoners zijn. Komen er be-
woners? Dan willen die meestal dat de woning 
zo snel mogelijk op temperatuur is. Dat is lastig 
met dit systeem. Maar in combinatie met de 
PVT-panelen en de warmtepomp is dit een net 
zo goede optie.

Een systeem voor afgifte van een hoge tempe- 
ratuur (70°C) is zeer nadelig voor de coëfficiënt 
of performance. De woning is snel op de gewenste 
temperatuur, maar dat kost een grote hoeveel-
heid energie. Dit is af te raden in combinatie met 
de PVT-panelen en de warmtepomp.

Figuur 43 - de strategie met de warmtepomp

Elektriciteitsvoorziening
We hebben zonnepanelen gekozen voor het op-
wekken van elektriciteit. De opgewekte elektrici- 
teit wordt gebruikt door de warmtepomp. Het 
overschot aan elektriciteit gaat naar het net. Zo 
is sprake van een rendabele elektriciteitsbalans. 
Kan dat niet meer omdat er nieuwe wetgeving 
komt? Dan kun je het overschot opslaan in bij- 
voorbeeld een elektrische auto of een powerwall 
(een accu in huis).

De elektriciteitsvraag van de warmtepomp is 
1193 kWh per jaar, die van de bijverwarming 812 
kWh per jaar. Hiermee komt het netto elektrisch 
vermogen op 284 kWh per jaar. Dat wordt dus 
weer teruggeleverd aan het net. Zo verdien je 
€ 65 per jaar terug. In figuur 28 ziet u de hoeveel-
heid opgewekte energie van het PVT-paneel en 
de elektriciteitsvraag van de warmtepomp en de 
bijverwarming.

Figuur 44 - onbalans tussen vraag en aanbod over het jaar.
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Met het systeem komt de temperatuur in de 
woning nooit onder de gewenste temperatuur 
zonder dat er elektrische bijverwarming nodig is. 
We maken hier wel een paar kanttekeningen bij.

Om in de wintertijd toch warmte uit de omgeving 
te kunnen onttrekken wordt het PVT-paneel tot 
10 °C onder de omgevingstemperatuur gekoeld. 
Dit kan ervoor zorgen dat het paneel in de minst 
gunstige situatie tot wel -20 °C gekoeld wordt. 
In het rekenmodel is dit geen probleem. Het zal 
gewoon goed gaan. Maar in de realiteit kan het 
voorkomen dat er ijsvorming op het PVT-paneel 
ontstaat. We weten niet of het paneel dan hetzelf-
de vermogen kan leveren. In het rekenmodel zijn 
we ervan uitgegaan dat het paneel altijd tot 10 °C 
onder de omgevingstemperatuur gekoeld kan 
worden. Dat is nodig om verder te kunnen met 
de berekening.

De gewenste temperatuur wordt dus altijd gehaald. 
Maar het komt ook voor dat de temperatuur 
hoger wordt in de woning. Dit komt vooral doordat 
er gekozen is voor een grote raampartij op het 
zuiden. Hierdoor schijnt er veel zon naar binnen, 
waardoor de binnentemperatuur oploopt. De enige 
toegestane manier van koelen is het opschroeven 
van de ventilatie. Maar dan kan het nog steeds 

voorkomen dat de binnentemperatuur boven 
de gewenste temperatuur ligt. De temperatuur 
kan oplopen tot maximaal 38,4 °C in de minst 
gunstigste situatie.

Je kunt eenvoudig voorkomen dat de tempera- 
tuur oploopt door zonwering aan te brengen. 
Daardoor komt er minder zon in de kamer. Je 
kunt ook een koelinstallatie (airco) gebruiken. 
Maar daar houden we geen rekening mee in 
ons rekenmodel.

Afweging van de systemen
We hebben het PVT system en een installatie 
die wordt verwarmd met aardgas vergeleken 
op basis van:
- een aantal aannames
- type ketel
- installatiekosten
- kosten van aardgas.
In aanschaf is aardgas goedkoper, maar de 
systemen gaan beide langer dan vijf jaar mee. 
Daardoor is het op de lange termijn voordeliger 
om voor het systeem met de PVT-panelen en 
de warmtepomp te kiezen. Dat is na vijf jaar en 
elf maanden dan een vergelijkbare hr-ketel. 
U ziet dat in figuur 29. Daarin zijn de kosten 
van beide situaties weergegeven.

8. De haalbaarheid van het systeem

Figuur 45 - en PVT system is duurder in aanschaf. Na 5 jaar wordt deze goedkoper.
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Deel 3

Vervolg op campus HOES

Dit rapport is opgesteld door Ing. F.E. Gardner,
associate lector Innovatiemodellen Duurzame Energie

Alkmaar, 2017
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Dit rapport is geschreven in het kader van de 
uitvoering van de Campus HOES. Die heeft 
feitelijk studiemateriaal opgeleverd. Daarnaast 
zijn er twee vervolgtrajecten ontstaan.

1.  Planet Texel wordt als concept en studiecase 
opgenomen in het curriculum van Inholland. 
We gaan de samenwerking met het eiland 
uitbreiden. Er komen duidelijk gekaderde 
studieopdrachten. We gaan werkweken 
organiseren om verschillende disciplines 
samen te brengen. En we gaan verschillen-
de technologieën echt op Texel testen en 
demonsteren in een field experiment.

2.  Er komt een Centre of Expertise. Inholland 
Alkmaar gaat samen met regionale spelers, 
waaronder ECN en het bedrijfsleven werken 
aan dit centrum. Die samenwerking maakt 
verdieping van kennis mogelijk voor studenten 
en onderzoekers. Bedrijfsleven en overheden 
kunnen bij het Centre of Expertise terecht 
met hun vragen. Op het terrein van Inholland 
wordt de campus verder ontwikkeld door 
bedrijven ruimte te geven voor initiatieven 
en onderzoek. ECN biedt op haar terrein 
ruimte voor experimenten en toegang tot 
kennis. Het Centre of Expertise richt zich voor- 
al op het regionale (decentrale) energienet. 
Hiermee werkt het toe naar een toekomst-
bestendige energievoorziening. Inholland 
Alkmaar wil zich hierin duidelijk profileren.

Het vervolg op 
Campus HOES
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Moet zijn: In de Campus Terra Technica komen 
verschillende partijen bij elkaar. Een daarvan 
is Hogeschool Inholland, university of applied 
science. Applied betekent toegepast. Wij vinden 
dat je kennis en wetenschap in de praktijk moet 
brengen om ervoor te zorgen dat ze waarde voor 
de samenleving hebben. In Alkmaar bevindt de 
hogeschool zich midden in een gebied waar veel 
toegepast duurzaam onderzoek wordt gedaan.

ECN is partner
Een belangrijke partner hierbij is ECN (Energie- 
onderzoek Centrum Nederland). Dat is vlakbij de 
hogeschool gevestigd. Bij ECN werken zo’n 500 
mensen aan onderzoek naar verschillende vormen 
van duurzame energie. Van ‘harde technologie’ 
tot systeemmodellering van energienetten en 
beslissingsmodellen. ECN is partner in het Centre 
of Expertise. Binnen ECN zijn er verschillende dis-
ciplines die in het Centre kunnen samenwerken. 
De figurenplaatjes hieronder laten dat zien.

Figuur 46 - expertise aanwezig in de regio

Figuur 47 - onderverdeling kennisgebieden bij ECN

Inholland is kennismakelaar
Inholland heeft de rol van kennismakelaar in 
deze samenwerking. Studenten komen naar 
Inholland om kennis op te doen. Docenten 
moeten nieuwe kennis doorgeven die in onder-
zoek wordt opgedaan. Zij kunnen nooit alle 
kennis hebben die de onderzoekers van ECN 
hebben. Daarom is een goede samenwerking 
van belang. De samenwerking wordt in het 
Centre of Expertise op verschillende manieren 
ingevuld.

-  Deskundigen vanuit Inholland en het bedrijfs- 
leven geven gastcolleges voor docenten, 
studenten en het bedrijfsleven. Die gast- 
colleges krijgen een vervolg, waarbij docenten 
en onderzoekers contact houden en les- 
materiaal ontwikkelen.

-  Studenten kunnen een stage doen over een 
specifiek onderwerp. Ze kunnen ook afstu-
deren bij ECN of een ander bedrijf. Als ze 
hun diploma hebben, kunnen ze als jonge 
ingenieur een traineeplek krijgen in het veld 
van duurzame energie. We werken ook aan 
een masteropleiding. Studenten kunnen 
dan naast hun traineeship hun Master of 
Sustainable Systems halen.

-  Het centre en de onderzoeksgroep van ECN 
gaan verder onderzoek doen, samen met 
kennisinstituten, universiteiten en het (lokale) 
bedrijfsleven. Dat kunnen bijvoorbeeld ge-
zamenlijke onderzoeksprogramma’s binnen 
de regio zijn. Maar het kan ook gaan om samen- 
werking op Europees niveau. Hierbij komen 
er ook plekken om te promoveren of als 
onderzoeker te werken.

9.  Centre of Expertise for 
applied Sustainable Technology
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Met het Centre of Expertise krijgt Inholland een 
inspirerende onderwijsomgeving. Dat is een 
stevige basis om onderzoek door lectoren en 
onderzoekers uit te breiden. Hbo-onderzoek is 
er om kennis toe te passen. Het werkt mogelijk- 
heden en concepten uit die in de toekomst 
toegepast kunnen worden. Nu nadenken over 
technologie die straks nodig is, maar nu nog 
geen duidelijke haalbare product-marktcombi-
natie is. Soms omdat er gewoon nog geen 
markt voor is.

Het project Valmeer
Al jaren wordt in Nederland gekeken naar het val-
meer als optie voor grootschalige energieopslag. 
Dit begon al in de tijd van het plan Lievense voor 
een waterbuffer in het Markermeer.

Figuur 48 - valmeer bij Hoorn

ECN heeft dit ontwerp vergeleken met andere 
concepten. Het valmeer kwam als beste uit het 
onderzoek. Stichting Energy Valley heeft een 
bedrijfsplan gemaakt, dat aangeeft dat het 
economisch uitkan door met fluctuerende ener-
gieprijzen te rekenen. Studenten van Inholland 
hebben een eerste technisch ontwerp gemaakt 
en een ecologisch haalbaarheidsonderzoek 
gedaan. Samen met studenten van Universiteit 
Utrecht hebben ze ook een stakeholdersanalyse 
uitgevoerd. Vervolgens hebben ze een plan 
gepresenteerd om aan te geven welke stappen 
je moet doorlopen om een valmeer te realiseren. 
De eerste fases in het plan is toegepast onder-
zoek en een gedegen haalbaarheidsonderzoek. 
Er moeten ook partners worden benaderd om 
een consortium te vormen dat het concept wil 
uitwerken.

Tennet heeft plannen om op de Noordzee een 
eiland aan te leggen. Het lijkt logisch om een 
combinatie met een valmeer te onderzoeken. 

Hierdoor ontstaat minder variatie van de wind-
stroom. Het net kan dan lichter worden uitgevoerd. 
Inholland wil samen met ECN onderzoeken wat 
de mogelijkheden zijn. Inholland verdiept zich 
in de technische uitdagingen en zoekt hiervoor 
oplossingen. Anderen ontwikkelen dit concept 
verder. Maar Inholland blijft erbij betrokken.

Figuur 49 - energie eiland Tennet

Nul op de meter-woning NOM
Dit onderzoek heeft veel aandacht gekregen in 
het kader van de Campus Hernieuwd Wonen. 
Een van de conclusies was dat er doorbraak-
technologie nodig is om het ook economisch 
haalbaar te maken. Bij deze technologie gaat het 
vooral om systemen in een (intelligente) gevel. 
Inholland wil hiervoor een project ontwikkelen. 
De gevels moeten componenten bevatten die 
woningen van energie en een gezond binnenkli-
maat voorzien. Misschien zelfs door deze energie 
uit de zon op te vangen en tijdelijk op te slaan. In 
feite dus een energiesysteem voor een huishoud-
en, woonunit of kantoorunit.

Dit onderzoek heeft alles te maken met eerdere 
projecten. Door de lectoraten Composiet, 
Robotica, Data Driven Smart Society zijn en 
‘Innovatiemodellen Duurzame Energie’. te com- 
bineren ontstaat een integraal programma. 
Binnen IDEA (incubator duurzame energie al-
kmaarAlkmaar) werkt BLUE-HEART verder aan 
een thermo-akoestische warmtepomp die ECN 
heeft ontwikkeld. Hieraan hebben al diverse 
afstudeerders gewerkt. Het uitwerken van een 
gevel waarin dit soort technologie een plek 
heeft, is een goede mogelijkheid voor toege-
past onderzoek. We kijken ook of het campus-
gebouw zelf met deze innovatieve technologie 
kan worden uitgevoerd. Daardoor kan het een 
living lab worden. Deze gevels zullen in het 
grotere energienet als smart unit een rol inne-
men in een smart grid. Het verwarmen van het 
huis wordt afgestemd op vraag en aanbod op 
andere plekken in het net. Hiermee wordt niet 
alleen het energienet gestabiliseerd, maar kan 
de bewoner ook goedkopere energie krijgen.

9.1 Onderzoeken
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Figuur 50 - basis voor het “off grid testcentrum 

Naast de technologie is het bewonersgedrag 
een belangrijke component. Binnen het Centre 
of Expertise zoeken we naar de dwarsverbanden 
in de studies waarbij technici niet alleen techniek, 
maar ook sociale systemen ontwikkelen. Het is 
duidelijk dat technologie daarin een belangrijke 
rol heeft. Deze manier van studeren is nog 
niet geïntegreerd in het onderwijs. Het Centre 
of Expertise gaat ook hierin een rol spelen. 
Door onderzoekers aan te stellen die kennis 
en methodieken vastleggen waarlangs dit 
onderwijs kan worden geïntegreerd. Hierbij is 
bijvoorbeeld integratie van bouwkunde, warme 
werktuigbouw, regeltechniek en IT nodig.

Off grid testcentrum
In de eerste aanvraag voor de subsidie voor 
Campus HOES was het al de bedoeling onder-
zoek te doen naar de geplande testfaciliteit op 
de Afsluitdijk. In dat plan vormen een getijden-
turbine, een windturbine, een veld met zonne- 
panelen en een accubatterij een autonome 
energievoorziening. Deze testopstelling is erop 
gericht de ontwikkeling van regeltechniek en 
elektronica mogelijk te maken. Er is inmiddels 
veel kennis aanwezig binnen dit cluster van 
bedrijven. Ze hebben ook meegewerkt aan 
kennisoverdracht naar Inholland. 

Inholland heeft voor het onderwijs een kleine 
windturbine gekocht. De elektrostudenten 
kregen een eenvoudig vraag: ‘De huidige bes-
turingscomputer is verouderd en moet worden 
vervangen. Hoe moet die nieuwe computer eruit 
zien?’ Voor het antwoord op die vraag moesten 
de studenten de hele werking van de turbine be-
grijpen. Een zeer leerzame exercitie. De student-
en vonden het erg relevant 

Interessanter wordt het als het hele netwerk fysiek 
wordt opgebouwd en getest. Maar de implementatie 
van het plan is complex. Dat komt omdat de testfa-
ciliteit op de Afsluitdijk moet komen en daar wordt 
nu groot onderhoud aan uitgevoerd. Het is vooral 
moeilijk om de juiste vergunningen te krijgen. Maar 
we willen de testfaciliteit zeker een plek geven bin-
nen het Centre of Expertise en daarmee onderzoek 
en onderwijs faciliteren.

Figuur 51- de Tulipo turbine.

Figuur 52 - De besturing van de Tulipo turbine.
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Biomassavergassing/-vergisting
ECN heeft veel onderzoek gedaan naar het ver- 
werken van biomassa. Biomassa is een grondstof 
waarmee verschillende producten kunnen worden 
geproduceerd. Die grondstof is ontstaan doordat 
de zon via fotosynthese materialen met elkaar 
heeft verbonden. Nu verbranden we die grond- 
stof nog. Dat stamt nog uit de tijd dat we biomassa 
als afval zagen. Door oude technieken te com-
bineren met nieuwe procestechnologie ontstaat 
een circulair proces, waarbij de opgeslagen 
zonne-energie in verschillende vormen kan 
worden omgezet. 

Dit kan bijvoorbeeld biobrandstof opleveren, of 
plastic en diverse materialen die nu nog uit aard-
gas en olie worden geproduceerd. Vergassen 
gaat veel sneller dan vergisten. Door het warme 
gas (synthesegas) als tussenfase te nemen, kan 
dat in diverse richtingen worden gestuurd en 
verwerkt. Inholland doet mee in het Investa-pro-
gramma dat een installatie ontwikkelt en bouwt 
in Alkmaar. De toekomstige operators worden bij 
Inholland opgeleid. Op dit moment wordt een 
keuzevak gegeven binnen werktuigbouwkunde. 
Als de installatie er is, zijn er genoeg deelonder-
werpen om onderzoek te doen. Zo is de aanvoer 
van materiaal altijd complex en wordt gezocht 
naar nieuwe transportinstallaties.

Figuur 53 - De basis voor het ‘off grid’ testcentrum.

Figuur 54 - biovergassingsinstallatie
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Inmiddels is de activiteit Terra Technica operationeel geworden in Noord-Holland. Adnan Tekin,
gedeputeerde van de provincie, nam hiervoor het initiatief. Meer informatie vindt u op de website:  
www.terratechnica.nl 

De brochure vindt u op 

http://www.terratechnica.nl/assets/files/assets/uploads/170344_TC_Convenant_WTWEB.pdf

Meer informatie vindt u op de website

www.terretechnica.nl

9.2 Terra Technica
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