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Alles in huis voor ventilatie, warmtepompen, tapwater en 
slimme regelingen

De Nederlandse woningvoorraad moet in een rap tempo verduurzamen. Laten we daarbij 

vooral het comfort en de gezondheid van de bewoners niet uit het oog verliezen. 

Betaalbare totaalconcepten met onder andere 

warmtepompen en ventilatie zijn wat ons betreft 

dé basis voor verduurzaming. Door het zorgen 

voor een gezond binnenklimaat in meer dan een 

miljoen woningen - én door het real time monitoren 

van onze warmtepompen - zijn het inmiddels ook 

bewezen concepten. Nul-op-de-meter is vandaag 

de dag geen technische uitdaging meer - zowel 

voor bestaande als nieuwe woningen.

Voor elke woning de juiste totaaloplossing

Met bewezen bouwstenen als warmtepompen voor 

verwarming, koeling en warm water, ventilatie 

voor een gezond binnenklimaat, zonnepanelen en 

monitoring, kan voor elke woning de juiste totaal-

oplossing worden samengesteld. Slim schakelen 

met u over de wensen en eisen van uw klant vormt 

de uiteindelijke sleutel tot succes.

Bewezen innovatie

In bijna vijf miljoen Nederlandse huishoudens zijn 

onze producten aanwezig en hierdoor zijn al in 

ontelbare woningen labelstappen gemaakt. Vele 

tienduizenden woningen in projectmatige bouw 

zijn met onze systemen verduurzaamd en zelfs 

nul-op-de-meter gemaakt. 

Vrijblijvend uw verduurzamingsproject bespreken 

en laten uitwerken? Graag schakelen we samen 

met u naar de slimste oplossing. Neem contact met 

ons op via project.ithodaalderop.nl.

Samen slim schakelen naar 
een gezond, comfortabel en 
energiezuinig binnenklimaat
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BEURSWIJZER

Ondernemen met 
energie
‘Ondernemen met Energie’ is het thema van Vakbeurs Energie 2017. 
Een thema dat heel goed past bij de uitdaging waarvoor de bouw-, 
industrie- en transportsector staan. Neem alleen al de energietran-
sitie van de bestaande bouw. Hier zal een enorme slag gemaakt 
moeten worden om alle bestaande woningen energiezuiniger te 
maken. Dat hiervoor een innige samenwerking tussen de diverse 
disciplines nodig is, blijkt alleen al uit het feit dat de Stroomversnel-
ling er nog niet in is geslaagd om haar eerste ambitie te halen. Die 
ambitie betrof de nul-op-de-meter renovatie van 11.000 woningen 
in de periode 2013 t/m 2016. Uiteindelijk is het doel om in 2020 
nog eens 100.000 woningen op nul-op-de-meter te krijgen. Op de 
langere termijn gaat het zelfs om alle 4,5 miljoen geschikte wonin-
gen in Nederland. Belangrijkste reden voor het achterlopen van 
de aantallen is een gebrekkige samenwerking tussen de diverse 
disciplines. Denk aan aannemers, installateurs, adviseurs, opdracht-
gevers, netbeheerders en toeleverende industrie. 

Dat gebrek aan samenwerking wordt ook genoemd door Maxime 
Verhagen (voorzitter Bouwend Nederland) en Doekle Terpstra 
(voorzitter UNETO-VNI), in het gesprek dat ik met beide heren had 
in het kader van deze beursspecial. U leest er alles over in deze 
dubbeldikke uitgave. Samenwerken: daar gaat het dus om. Belang-
rijke boodschap van beide heren: “Vakbeurs Energie is bij uitstek 
de plaats om elkaar te ontmoeten. En dat is heel belangrijk, want 
de energietransitie opgave kun je niet meer alleen oppakken. Het 
gaat steeds meer om de ontwikkeling van concepten, in plaats van 
producten. Daar heb je kennis van andere partijen bij nodig. Instal-
lateurs, bouwers, adviseurs en toeleveranciers moeten krachtig 
samenwerken. Door elkaar op de beurs te ontmoeten, leer je elkaar 
begrijpen.”

De komende energietransitie gaat veel werk opleveren. Zoveel 
werk, dat we vakmensen tekort gaan komen. Nu al schreeuwt 
de bouw om vakmensen. Ik hoop dat Vakbeurs Energie ook veel 
bezoekers trekt die nieuwsgierig zijn naar een baan in de bouw- en 
installatietechniek. De energietransitie is niet alleen een uitdaging 
in getallen, maar ook in uitdagende technieken. Technieken waarin 
de kennis van diverse disciplines samenkomt. Dat moet toch als 
een magneet werken op jongeren die een mooie uitdaging zoeken? 
In ieder geval ook op mij en ik hoop u dan ook op de beursvloer te 
ontmoeten.

Ing. Frank de Groot
Hoodredacteur EnergieGids

Ondernemen met energie 

Energietransitie vraagt 
integrale oplossingen 
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Vakbeurs Energie 2017 
Ondernemen met Energie

Van 10 tot en met 12 oktober 2017 vindt de dertiende editie van Vakbeurs Energie plaats 
in de Brabanthallen in Den Bosch. Deze beurs biedt al jarenlang een onmisbaar platform 
voor iedereen die serieus met duurzame energieopwekking en energiebesparing bezig 
is. Het platform bestaat uit ruim 350 exposanten en partners en honderden inhoudelijke 
sessies. Uniek daarbij is de verbinding die wordt gelegd tussen de belangrijkste betrok-
ken sectoren; gebouwde omgeving, industrie en - door de combinatie met Ecomobiel - 
mobiliteit.
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Onze energievoorziening zal de komende decennia ingrij-
pend veranderen. In het Klimaatakkoord van Parijs is vastge-
legd de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder 
de twee graden Celsius, met het streven een maximale tempe-
ratuurstijging van anderhalve graad Celsius te realiseren. Dat 
vraagt om een drastische reductie van het gebruik van fossiele 
energie, tot dichtbij nul in het jaar 2050. 
De transitie naar een CO2-arme energievoorziening vergt een 
grote inspanning van burgers, bedrijven en overheden. Het 
kabinet wil geen afwachtende houding aannemen, maar kiest 
ervoor om hier proactief op in te spelen. Zo moeten nieuw te 
bouwen gebouwen vanaf 2021 (bijna) energieneutraal (BENG) 
zijn en de resterende warmtevraag moet zoveel mogelijk 
zonder aardgas worden ingevuld. Daarnaast is een helder lan-
getermijnperspectief nodig, dat zekerheid biedt aan bedrijven 
die moeten investeren, aan bestuurders die moeten besluiten en 
aan burgers die voor belangrijke keuzes komen te staan. Deze 
zekerheid wordt tot het jaar 2023 geboden door het succesvolle 
Energieakkoord voor duurzame groei. De Energieagenda (7 
december 2016) beschrijft het einddoel in 2050 en de route 
daarnaartoe. 
Om tot een CO2-arme energievoorziening te komen is 
terugdringing van het gebruik van fossiele brandstoffen bij de 
opwekking van energie de grootste uitdaging. Grootschalige 
opwekking van duurzame energie door wind en zon, brengt 
weer andere uitdagingen met zich mee, zoals de noodzakelijke 
opslag van energie om vraag en aanbod op elkaar te kunnen 
afstemmen. Oplossingen als Power-to-Gas en de opslag van 
energie in accu’s van elektrische auto’s worden genoemd. Ook 
neemt de belangstelling voor het gebruik van restwarmte toe, 
evenals aardgasloos bouwen. De ontwikkelingen gaan snel, 
maar veel uitdagingen vragen nog om rendabele antwoorden. 
Vakbeurs Energie opereert op het kruispunt van alle uitdagin-
gen en biedt talrijke openingen naar mogelijke oplossingen in 
de gebouwde omgeving, industrie en mobiliteit.

Industrie staat voor grote opgave

De Nederlandse procesindustrie is verantwoordelijk voor 
46% van het totale energieverbruik en is hiermee een essen-
tiële speler in de energietransitie. In het Energieakkoord, dat 
in 2013 door de overheid, sociale partners en milieuorganisa-
ties werd gesloten, zijn maatregelen afgesproken die in 2020 
in totaal een besparing van 100 PJ moeten opleveren, een 
hoeveelheid die gelijk staat aan het verbruik van 1,5 miljoen 
huishoudens in Nederland. 

De energie-intensieve industrie, waar onder meer de raf-
finaderijen, chemische fabrieken en de metaalsector vallen, 
heeft in 2017 nog een akkoord gesloten dat zal leiden tot een 
extra energiebesparing van 9 petajoule (PJ) in 2020. Dat is 
een hoeveelheid die gelijk staat aan het energieverbruik van 
135.000 huishoudens. Daarmee voldoet de energie-intensieve 
industrie aan de verplichting die zij zichzelf had opgelegd 
in het Energieakkoord uit 2013. De energiebesparing mag 

van de minister niet ten koste gaan van een eerdere afspraak 
waarin de sector vrijwillig heeft toegezegd in de periode 
2017-2020 22 PJ aan energie te besparen.
In Nederland hebben industriële sectoren en overheid ook 
convenanten afgesloten gericht op het verbeteren van de 
energie-efficiëntie: de meerjarenafspraak energie-efficiëntie 
2008-2020 (MJA3) en de meerjarenafspraak energie-effici-
entie ETS ondernemingen (MEE). In beide convenanten, die 
een looptijd hebben tot 2020, committeren bedrijven zich aan 
het opstellen en uitvoeren van een energie-efficiëntieplan en 
het nemen van maatregelen met een terugverdientijd kleiner 
of gelijk aan vijf jaar.
Op de beursvloer en tijdens seminars – zoals de altijd druk be-
zochte Industrial Morning, ingevuld door VNCI  op donderdag 
12 oktober – worden de uitdagingen waarvoor de industrie 
staat nader belicht en worden er oplossingen aangedragen. Ook 
is er weer een Stoomplein met elke dag een mooi inhoudelijk 
programma en is er extra aandacht voor industriële isolatie.

Systeemverandering
Wendy van de Geijn van organisator 54events: “Succesvolle 
energietransitie vereist een verandering van het systeem en 
heeft impact op alles van beleid tot businessmodel. De doelstel-
lingen zijn voor Nederland als geheel alleen te bereiken door 
de verbinding over sectoren heen te maken en zo samen te 
versnellen. Het thema van dit jaar “Ondernemen met Energie” 
is daarom niet voor niets gekozen. Het mes snijdt aan twee 
kanten: Energie is een product waar ondernemingen van 
kunnen bestaan en ondernemend Nederland moet er met z’n 
allen de schouders onderzetten om de doelstellingen te halen. 
De dwarsverbanden, innovaties en nieuwe samenwerkingen 
die ontstaan zijn de motor van de energietransitie en bieden 
nieuwe kansen.“

Thematische aanpak
Om het platform voor bezoekers overzichtelijk te maken 
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werkt Vakbeurs Energie met een heldere, thematische aanpak 
en indeling. Van Audits tot Zonne-energie; alle aspecten van 
energieopwekking en - besparing komen aan bod.  “Deze 
thematische aanpak wordt nu al in onze communicatie met 
de markt ingevuld,” aldus Van de Geijn, “Om ook op specia-
listische onderwerpen voldoende diepgang te kunnen bieden 
werken we op vrijwel elk thema nauw samen met een of meer 
toonaangevende (branche)organisaties of andere kennispart-
ners. Energie is als thema inmiddels doorgedrongen tot de kern 
van vele organisaties.”

Nederland Kennisland
De energietransitie heeft een grote impact op huidige en 
toekomstige werkgevers en werknemers in de gerelateerde 
sectoren. De afgelopen jaren is er op Ecomobiel en Vakbeurs 
Energie dan ook op diverse manieren aandacht besteed aan 
opleidingen, kennisverspreiding, en innoveren. Dit jaar zal 
op de beurzen in samenwerking met het Topteam Energie – 
Human Capital Agenda, het thema ‘levenlang ontwikkelen’ 
nog meer benadrukt worden door innoveren & leren een cen-
tralere rol te geven in de programmering en op de beursvloer. 
Dit uit zich onder andere in de volgende onderdelen:
•	 	Rol	in	het	openingsdebat:	Nederland Kennisland op 10 

oktober, om de Human Capital Agenda in het licht van de 
Energietransitie te duiden.

•	 	Uitreiking	van	de	Energie Talent Award 2017 (kijk voor 
de spelregels voor studenten op www.vakbeursenergie.nl) 
op 10 oktober

•	  Studentendag: donderdag 12 oktober, met een dedicated 
studentenseminar 

•	 	Kennisplein ‘Innoveren & leren’ centraal op de beurs-
vloer – inclusief een eigen theater met dagelijks mini 
colleges. 

Inhoudelijk programma
Natuurlijk biedt de beurs ook dit jaar weer vele inhoudelijke 
sessies, workshops, congressen en seminars. Energy Storage 
NL organiseert voor de derde keer op rij de Energy Storage 
Day, waarbij er een Energy Storage paviljoen op de beursvloer 
staat. Op de Energy Storage Day 2017 krijgt u de meest re-
cente inzichten en verwachtingen van experts en presenteren 
we concrete projecten met innovatieve technologie. 
Het congres ‘Warmte zonder gas’ gaat in op oplossingen 
voor vervanging van het gas voor verwarming: warmtenet-
ten, elektrische oplossingen, biomassa en energiebesparing 
in de gebouwde omgeving. Het Stoomplatform en het 
Europese	Steam-Up	project	slaan	de	handen	ineen	tijdens	
het seminar ‘Financiën De business case voor stoom – Tech-
niek’, om ook voor uw bedrijf een optimaal stoomgebruik 
mogelijk te maken. Vooral om u de voordelen ervan te 
laten zien en te laten ervaren hoe een goed functionerende 
en energiezuinige stoominstallatie eruit zou moeten zien. 
Nieuw dit jaar is het congres ‘PV in de Praktijk’, waarbij 
‘grootschalig PV gebruik’ onder de aandacht wordt gebracht. 
Met diverse partners, waaronder Solarplaza, werkt de beurs-
organisatie samen om u straks een inspirerend programma 
te bieden! 

Energie Professional en Energie Talent 2017
Dit jaar worden voor de derde keer de Energie Awards 
uitgereikt op 10 oktober 2017, zowel aan de Professional 
van het jaar als aan de Energie Talent van het jaar. Op het 
hoofdpodium van de Vakbeurs Energie, het Energie Theater 
in hal 5, krijgen de genomineerden de mogelijkheid om 
hun innovatieve projecten en/of concepten te pitchen. Naar 
aanleiding van de pitch zal de jury in beraad gaan, waarna 
de award voor de Energie Professional van het jaar en het 
Energie Talent van het jaar worden uitgereikt.

 
 



Meld u gratis aan op www.ubbink.nl/vakbeursenergie
Ubbink, voor uw gemak!

Een gezond binnenklimaat met Ubbink!
Bezoek ons tĳ dens de Vakbeurs Energie van 10 t/m 12 oktober in de
Brabanthallen in Den Bosch, hal 3 stand C026. Laat u vrĳ blĳ vend
informeren hoe u een gezond binnenklimaat bereikt.

Wĳ  begroeten u graag in onze stand!
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Vakjury
De vakjury van de Energie Professional en Energie Talent van 
het jaar 2017 bestaat uit:
•	 Prof.	Kornelis	Blok,	TU	Delft	(juryvoorzitter)
•	 Rik	Luiten,	Movares
•	 Jan	van	Betten,	Nudge	B.V.
•	 Gerrit	van	Werven,	Energy	Valley
•	 Mark	Meijer,	Energy	Indeed

Ecomobiel

Ecomobiel is de schakel in energietransitie op het gebied van 
duurzame mobiliteit. Nieuw dit jaar is het Paviljoen Elek-
trificatie in Park, Stad en Land. De afgelopen jaren heeft het 
succes van accugereedschap een enorme vlucht genomen. Er 
is een nieuwe generatie ontstaan. Het lijkt erop dat de klant 
klaar is voor elektrificatie. Nu is het aan de machinebouwers 
om aan de inhaalslag te beginnen. Vooral op het gebied van 
park, stad, land en in de mechanisatie branche vindt een ware 
metamorfose plaats: allerhande machines en werktuigen wor-
den geëlektrificeerd. De accutechniek van tegenwoordig geeft 

voldoende capaciteit om zelfs gehele tractoren elektrisch te 
kunnen laten rijden. Maar u kunt ook denken aan elektrische 
zitmaaiers, transporters, machines ten behoeve van golfbaan-
onderhoud en accugereedschap, maar ook grotere landbouw-
machines, zoals shovels.

Naast de markt, omarmen tevens de brancheorganisaties het 
thema elektrisch. Inmiddels heeft Fedecom, naast Stadswerk, 
uitgever NWST en aanjager vanuit het aanbod van elektrische 
voertuigen, Frisian Motors, zijn naam verbonden aan Ecomo-
biel in oktober in Den Bosch. Dit is al vele jaren dé beurs voor 
elektrische mobiliteit en wordt nu breder ingezet met thema’s 
zoals logistiek en mechanisatie & groenvoorziening. Hier zie 
je als bezoeker eindelijk het gehele gamma aan elektrische 
voer- en werktuigen en gereedschappen op één platform van 
a tot z.

PraKTIScHE 
INformaTIE

Vakbeurs Energie: 10, 11 en 12 oktober 2017
Ecomobiel: 10, 11 en 12 oktober 2017
Locatie: Brabanthallen Den Bosch
Openingstijden: 10.00 - 17.00 uur.

Vanaf Den Bosch centraal Station is een gratis 
pendel dienst beschikbaar. Deze wordt u  
aangeboden door Arriva.

Zie voor meer informatie Vakbeursenergie.nl en 
Ecomobiel.nl.

Energie Profes-

sional van het jaar: 

Energie-experts die 

onlangs energie-

besparende en/of 

verduurzamende 

projecten hebben 

uitgevoerd in het 

werkveld worden 

van harte uitgeno-

digd om zich aan 

te melden voor de 

Energie Professional 

van het jaar award.

Energie Talent van 

het jaar: Tijdens 

Vakbeurs Energie 

2017 worden 

aanstormende ener-

gieprofessionals in 

het zonnetje gezet! 

Net afgestudeerde 

of studenten in de 

laatste fase van hun 

studie gericht op 

innovatie projecten 

of –concepten om 

energie te besparen 

en te verduurza-

men kunnen zich 

aanmelden voor de 

Energie Talent van 

het jaar award. 
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Energietransitie vraagt  
integrale oplossingen
‘Ondernemen met Energie’; dat is het thema van Vakbeurs Energie 2017. Waar beter kunnen 
we de uitdagingen voor de komende energietransitie in kaart brengen dan in de Malietoren 
in Den Haag? De thuisbasis van ondernemingsorganisatie VNO-NCW. Hier spreekt Energie-
Gids met Maxime Verhagen, voorzitter Bouwend Nederland en Doekle Terpstra, voorzitter 
UNETO-VNI. Hoe zorgen we ervoor dat de energietransitie een succes wordt?

TeksT: ING. FraNk DE GrOOT

Welke rol speelt Vakbeurs Energie binnen de energietransitie 
opgave?
“Een belangrijke rol”, opent Maxime Verhagen. “Iedereen 
die serieus bezig is met energie, is daar aanwezig. En de 
ontwikkelingen gaan snel. Het is bijna niet bij te houden. 
Dan is het van groot belang dat je al die ontwikkelingen op 
één beurs kunt zien. Daarnaast komen de diverse disciplines 
elkaar tegen: installateurs, bouwers, adviseurs en toeleve-
ranciers.”
“Vakbeurs Energie is bij uitstek de plaats om elkaar te ont-
moeten”, reageert Doekle Terpstra. “En dat is heel belangrijk, 
want de energietransitie opgave kun je niet meer alleen 
oppakken. Het gaat steeds meer om de ontwikkeling van 
concepten, in plaats van producten. Daar heb je kennis van 
andere partijen bij nodig. Door elkaar op de beurs te ontmoe-
ten, leer je elkaar begrijpen.”

Is de bouw klaar voor de energietransitie opgave?
“Steeds meer installateurs hebben kennis van duurzame 
technieken en weten daarmee een nieuwe markt te bedie-
nen”, reageert Doekle Terpstra. “De installateur wordt een 
energieregisseur. Hij kan de regie voeren over een project van 
de ontwerpfase, tot en met de beheer- en onderhoudsfase. 
Wat betreft systeeminnovatie valt er nog wel een flinke slag te 
maken. Woningcorporaties zijn om die reden vaak terughou-
dend als het gaat om massief inzetten op de energietransitie 
in hun bestaande woningen. We kunnen meer doen om 
integrale oplossingen voor de bestaande voorraad te ontwik-
kelen en bekendheid te geven. Daar moeten we dus krachtig 
op inzetten!”

“De verschillende disciplines moeten ervaringen uitwisselen. 
Bij nieuwbouw zie je dat die integratie van disciplines redelijk 
goed op gang komt, maar bij bestaande bouw verloopt dat 
nog moeizaam. Hier zijn technieken nodig om oude en 
nieuwe systemen te koppelen”, vult Maxime Verhagen aan. 
“Neem nu verwarming. Je kunt prima een hybride warmte-
pomp combineren met de bestaande cv-installatie, waardoor 
je veel minder gas verbruikt”, zegt Terpstra. “Dit soort inte-
grale oplossingen is nog relatief onbekend en wordt nog veel 
te weinig toegepast.”
“Transitie is ook een doorlopend proces”, waarschuwt Verha-
gen. “Wat vandaag nieuw is, is morgen alweer oud. Probeer 

Doekle Terpstra, 

voorzitter UNeTO-

VNI (zittend) en 

Maxime Verhagen, 

voorzitter Bouwend 

Nederland (staand): 

“De energietransitie 

vraagt om een inte-

gratie van de diverse 

disciplines, anders 

ga je het echt niet 

redden.”
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dus niet direct bij bestaande woningen van bijvoorbeeld 
Energielabel F naar A te komen. Die inspanning kost oneven-
redig veel geld en leidt wellicht tot de inzet van gesegmen-
teerde oplossingen. Als je met bestaande technieken label C 
kunt halen is dat veel efficiënter. Maar zorg wel dat het pad is 
voorbereid om later naar label A te gaan!”

Hoe kunnen we integrale oplossingen stimuleren?
“Als een cv-ketel kapot gaat, bel je de installateur. En als het 
dak lekt, ga je naar de aannemer. Dat zijn nog steeds strikt 
gescheiden disciplines in de bouw”, aldus Verhagen. “Maar 
een nieuwe cv-ketel, vraagt om een goed geïsoleerde woning, 
anders stook je alsnog voor de mussen. We moeten beter 
integraal gaan denken. De energietransitie vraagt daarom om 
een integratie van de diverse disciplines, anders ga je het echt 
niet redden.”

‘We moeten veel meer toe naar 
het leveren van een prestatie, 
in plaats van een product’

“De klant weet vaak ook niet wat hij wil en wat er mogelijk 
is”, vult Terpstra aan. “Zowel Maxime als ik hebben onze wo-
ningen laten renoveren, maar het resultaat valt bij mij tegen. 
Waarom? Omdat ik achteraf niet de goede vragen heb gesteld 
aan de aannemer en installateur. Dus worden er weer de ver-
trouwde gesegmenteerde, suboptimale oplossingen gekozen. 
Daar ligt een uitdaging voor bouwers en installateurs: leer de 
juiste vragen stellen aan de consument. Ontwikkel de juiste 
sociale vaardigheden en gesprektechnieken. En we moeten 
veel meer toe naar het leveren van een prestatie, in plaats van 
een product.”
Maxime Verhagen is het daar volledig mee eens: “Wij moeten 
het totale pakket leveren en niet blijven denken vanuit de 
installateur of aannemer. En deels is het natuurlijk ook een 
financieringsvraagstuk. Ook die kennis moet erbij betrok-
ken worden.” De enorme potentie van samenwerken wordt 

volgens Terpstra onvoldoende onderkend: “Werken met BIM 
biedt daarin ook enorme mogelijkheden. Daarmee word je 
gedwongen tot samenwerken en denken in integrale oplos-
singen. In het huidige tijdgewricht is dat de ideale wijze van 
samenwerken. Je biedt daarbij een totaalpakket aan de klant, 
als antwoord op het stellen van enkele simpele vragen.”
Verhagen: “Als brancheorganisaties hebben we om deze reden 
de handen in elkaar geslagen en het initiatief genomen tot de 
Duurzame Aanbieder. De Duurzame Aanbieder geeft advies, 
maakt samen met de consument een plan, helpt bij het aan-
vragen van subsidie én - misschien nog wel het belangrijkste 
- zorgt voor een gedegen uitvoering.”

Moeten we niet toe naar nieuwe verdienmodellen?
“Er moeten inderdaad nieuwe verdienmodellen komen: van 
uurtje factuurtje naar een abonnement, leasing of een pres-
tatiecontract. Er zijn installateurs die de hele energievraag 
van een klant uit handen nemen. Daarmee sluit je beter aan 
bij de behoefte van klanten voor een totaaloplossing”, ant-
woordt Terpstra. Maxime Verhagen vertelt enthousiast over 
de nieuwe ontwikkeling dat bedrijven een dienst leveren, in 
plaats van een product: “Ik ken projecten waar bijvoorbeeld 
de verlichting als prestatie wordt aangeboden. De armatu-
ren en lichtbronnen blijven eigendom van de leverancier. 
De klant betaalt per maand voor lichtcomfort, inclusief 
onderhoud en herstel van defecte verlichting. Er zijn zelfs 
voorbeelden van het bieden van zitcomfort, waarbij alle 
bureaustoelen eigendom blijven van de leverancier. Dan 
kunnen we straks toch ook het binnenklimaat als prestatie 
inkopen? Dat prikkelt de leveranciers alleen maar om een 
optimaal product te leveren.”
De opkomst van industrieel bouwen past volgens Verhagen 
ook prima bij het streven naar integrale oplossingen: “We zien 
in toenemende mate complete prefab oplossing op de markt 
komen, zoals kant-en-klare gevels, daken en badkamers. Of 
zelfs complete tiny houses. Juist dat vraagt integraal denken. 
En als bijkomend voorbeeld bied je een oplossing voor het 
tekort aan vakmensen.”
We brengen de trias energetica onder de aandacht: 1. Beperk 
het energieverbruik door verspilling tegen te gaan. 2. Maak 
daarna maximaal gebruik van energie uit duurzame bronnen. 
3. Maak tot slot zo efficiënt mogelijk gebruik van fossiele 
brandstoffen om in de resterende energiebehoefte te voorzien. 
Kortom: moeten we niet eerst gewoon een gebouw heel goed 
isoleren en luchtdicht maken en dan pas aan installatietech-
nische oplossingen denken? Het gaat tot slot om de prestatie: 
een comfortabel binnenklimaat tegen minimale kosten 
en milieubelasting. “Installateurs zijn niet tegen de trias 
energetica, maar ik ben wel huiverig voor een gesegregeerde 
oplossing”, reageert Terpstra. “Dus niet eerst in bouwkundige 
oplossingen denken en dan pas in installatietechnische oplos-
singen. Er is een integrale visie op bouwen nodig om tot het 
optimale resultaat te komen.”
Maxime Verhagen is wel gecharmeerd van de BENG-eisen 
die vanaf 1 januari 2021 de EPC gaan vervangen: “Hierbij 
wordt er onder meer gekeken naar de energiebehoefte van 
een gebouw in kWh/m2 gebruiksoppervlakte, per jaar. Dat 
sluit veel meer aan op de werkelijkheid dan een EPC-waarde. 
En het maakt de werkelijk energiebehoefte inzichtelijk aan 
klanten.” 
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Massaal van het gas af?
Minister Kamp heeft  op 27 juni 2017 een wetswijziging naar 
de Tweede Kamer gestuurd. De wettelijke verplichting om 
nieuwbouwwoningen aan te laten sluiten op het gasnet komt 
per 1 januari 2018 te vervallen. Streven naar ‘all-electric’ dus. 
Diverse gemeenten hebben al aangekondigd naar gasloos 
bouwen te streven. Vergooien we hiermee niet de kansen 
om middels bijvoorbeeld Power-to-Gas de grote hoeveelheid 
duurzaam opgewekte stroom van bijvoorbeeld de te bouwen 
zeewindparken bij Borssele, om te zetten in groen gas? Voor-
deel is dat de huidige gasinfrastructuur enorme mogelijkhe-
den tot energie-opslag biedt. 

‘Niet elk bestaand gebouw is 
energieneutraal te maken’

“Dat is een keuze voor de politiek”, antwoordt Verhagen al 
even diplomatiek. “Maar feit is wel dat we van de fossiele 
brandstoff en af moeten.” Ook Doekle Terpstra waagt zich niet 
aan een voor of tegen, maar pleit wel voor heldere keuzes: 
“Het aardgasloos bouwen wordt nu een doel op zichzelf en 
komt in een maatschappelijk debat terecht. Maar de vraag 
moet zijn: hoe komen we van de fossiele brandstoff en af? Hoe 
kunnen we technische innovatie beter benutten?” Verhagen 
is het daar volledig mee eens: “Het dogma is nu: all-electric. 
Maar de vraag moet zijn: is er een alternatief voor fossiele 
brandstoff en?”

De echte uitdaging ligt bij de bestaande bouw. Of?
Zowel Doekle Terpstra als Maxime Verhagen benadrukken 
dat de echt uitdaging voor de energietransitie de komende 
jaren bij de bestaande bouw ligt. “Niet elk bestaand gebouw is 
energieneutraal te maken”, erkent Verhagen. “Het Binnenhof 
wordt straks verbouwd, maar het is onbetaalbaar om dat hele 
gebouwencomplex energieneutraal te maken. Zorg dan dat de 
gebouweigenaar de mogelijkheid heeft  om elders CO2-com-
pensatie toe te passen. Bijvoorbeeld door bomen te planten of 
iets anders te doen.”
Doekle Terpstra pleit ook voor het leggen van slimme 
verbindingen: “Zoals die honderd miljoen vierkante meter 
asbestdaken die er nu nog op boerenschuren liggen. Die moe-
ten uiterlijk 2024 zijn vervangen. Boeren kunnen subsidie 
krijgen om die daken te vervangen door nieuwe daken met 
zonnepanelen.” Volgens Maxime Verhagen moet het tempo 
fl ink omhoog om 2024 te halen: “Veel boeren denken: ik 
wacht nog wel even, want ik weet niet of mijn bedrijf over vijf 
jaar nog wel bestaat.”
Ook de woningcorporaties lopen achter: maar dan op de 
afspraken in het Energieakkoord. Zo is afgesproken dat 
de woningen van woningcorporaties in 2020 gemiddeld 
energielabel B hebben en dat het overgrote deel (80%) van 
woningen van particuliere verhuurders in 2020 energielabel 
C heeft . “Dat gaan we met het huidige tempo niet halen. Dat 
tempo moet fors omhoog!”, aldus beide heren. “De nieuwe 
Bouwagenda biedt een kans om die inhaalslag te maken.”
Probleem vormen vooral de vier miljoen particuliere wo-

ningen. Die één voor één duurzaam renoveren duurt veel te 
lang. “Dit vraagt ook om een aanpak op wijkniveau, in plaats 
van woningniveau”, zegt Verhagen. “Dan kun je ook beter 
aansluiten op wijkgebonden energieopslag, smart grids en 
opwekking zonne- en windenergie. Bij die aanpak komen 
ook de netbeheerders als belangrijke partner in beeld”, vult 
Terpstra aan. “En dat sluit ook beter aan bij het toepassen van 
industriële oplossingen, zoals een hoge mate van prefabri-
cage”, zegt Verhagen.
“Ook die uitdaging vraagt dus ook een optimale samenwer-
king”, benadrukken de beide heren nog maar eens. “Vandaar 
dat een goede regie bij de verduurzaming van de gebouwde 
omgeving essentieel is. Gemeenten kunnen zorgen voor een 
democratisch gelegitimeerde lokale visie, kunnen betrokken 
partijen bij elkaar brengen en hebben goede contacten met de 
netbeheerders”, zegt Verhagen. 
Wordt er tot slot wel voldoende samengewerkt tussen Bou-
wend Nederland en UNETO-VNI? “Ik zie Doekle vaker dan 
mijn vrouw”, lacht Maxime Verhagen. Aan de beide branche-
organisaties zal het dus niet liggen…
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DINSDAG 10 OKTOBER

Energie Theater

Opening

Waar: 
Energie Theater, hal 5

Wanneer: 
Dinsdag 10 oktober 2017, 10.30 - 10.45 uur

Openingsdebat

Waar: 
Energie Theater, hal 5

Wanneer: 
Dinsdag 10 oktober 2017, 10.45 - 11.30 uur

Wat:
Tijdens het debat gaan toonaangevende 
Energie experts met elkaar in gesprek. Cen-
traal staat het thema Nederland, kennisland?
Kan Nederland de energietransitie realiseren 
binnen het opgestelde tijdpad? Is er in Neder-
land voldoende kennis aanwezig? En als dit 
niet het geval is, wat is er nodig om dit op een 
hoger plan te tillen?

Wie: 
Onder leiding van Rogier Elshout debatteren 
onder andere de volgende panelleden: 

Prof. dr. Kornelis Blok
Professor in Energy Systems Analysis op de 
TU Delft en één van de oprichters van Ecofys 
waar hij nu Director of Science is naast zijn 
positie aan de TU Delft.

Activiteiten 
Vakbeurs Energie 2017
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Teun Bokhoven
Voorzitter NVDE en tevens voorzitter van de 
TKI Urban Energy.

Prof.dr.ir. Paulien Herder
Hoogleraar Engineering Systems Design in 
Energy & Industry aan de TU Delft en sinds 
1 november 2016 lid van tot het topteam 
Energie. Zij vertegenwoordigt de Nederlandse 
kennisinstellingen in het topteam.

Drs. Isabelle Sternheim
Voorzitter van de Federatie voor Energie-
consultants (FedEC).

Margreet van Gastel
Ambassadeur Energieuitdagingen 2020 Min. 
EZ/RVO & ambassadeur Vakbeurs Energie
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Energie Professional en Energie Talent Award 2017

Waar: 
Energie Theater, hal 5

Wanneer: 
Dinsdag 10 oktober 2016, 11.30 - 12.00 uur

Wat:
In het Energie Theater wordt voor de derde keer de award voor de Energie Professional en Energie 
Talent van het jaar van het jaar uitgereikt. Energie-experts die onlangs innovatieve energiebespa-
rende en/of verduurzamende projecten of concepten hebben uitgedacht krijgen op het hoofdpo-
dium de kans om hun innovatieve project te pitchen. Naar aanleiding van de pitch zal de jury in 
beraad gaan waarna de award voor de Energie Professional van het jaar en het Energie Talent van 
het jaar uitgereikt. Juryvoorzitter is prof. dr. K. (Kornelis) Blok, hoogleraar Energiesysteemanalyse 
bij de afdeling ESS TU Delft en wetenschappelijk directeur (en medeoprichter) van Ecofys.

(Mini)congres: hoe betrouwbaar zijn onze meetgegevens 
energie?

Waar: 
Energie Theater, hal 5

Wanneer: 
dinsdag 10 oktober 2017, 13.00 - 14.30 uur

Wat:
In de huidige wereld spelen data en hun veiligheid een steeds grotere rol. Al jaren geleden hackten 
de Amerikanen de ICT systemen van de Iraanse kerncentrifuges, met grote gevolgen. Ook in 
Nederland zijn data niet meer veilig. Hoe zit het met de energiedata? Wat is de stand van zaken? 
Wat gebeurt er op dit moment?

Programma:
•  13.00 - 13.20: Ontwikkelingen dataveiligheid, Edwina Egger, expert dataveiligheid en director 

Priviteers BV.
•  13.20 - 13.40: Gevolgen van Actieplan Energie Dataveiligheid voor ODA’s.
•  13.40 - 14.00: Energiemeetgegevens, beveiliging en ontwikkelingen, portal CTS en het nieuwe 

centrale klantmandatenregister, Paul Span, bestuurslid VMNED, ODA zaken.
•  14.00 - 14.20: Borging privacy op P4 data; visie van RNB’s en ODA’s en mogelijke invulling in een 

toestemmingsregister.
• 14.20 - 14.30: Discussie.
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Industrie Theater

FedEC: Innovatie bij 
energietransitie in de 
industrie onmisbaar

Waar:
Industrie Theater, hal 3

Wanneer: 
Dinsdag 10 oktober 2017, 10.30 - 12.30 uur 

Wat: 
Industrie kan een sleutelrol vervullen in de 
energietransitie. Innovatie speelt daarbij een 
grote rol. Hoe maken wij de omslag in de 
industrie van fossiele grondsto� en naar bio-
based? Kunnen wij CO

2
 niet alleen afvangen, 

maar ook opnieuw inzetten? Kan de energie-
transitie aanjager wordt voor de industrietran-
sitie en andersom? FedEC is dé vereniging 
van energieadviseurs in Nederland. In het 
Industrie Theater delen de industrie-experts 
hun kennis met de bezoekers. Deskundigheid 
en ervaring leiden tot innovatieve oplossingen.
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nPaneldiscussie energie besparen door 
monitoring, kansen voor de MJA 3 
dienstensector

Waar: 
Energie Theater, hal 5

Wanneer:  
Dinsdag 10 oktober 2017, 15.00 - 16.30 uur

Wat:
Het hebben van een Energie management systeem (EMS) 
is één van de verplichtingen uit de Erkende Maatregelenlijst 
waaraan de MJA3 dienstensector zich moet houden. Het goed 
inzetten van een EMS systeem kan uiteindelijk energie en dus 
ook kosten besparen. Waarom focust RVO zich nu juist op deze 
sector? Welke besparingspotentieel is er binnen deze sector te 
behalen? En voor welke uitdagingen staat deze sector?

Na een korte inleidende presentatie over de wettelijke verplich-
ting, de diverse termen (EMS, EBS, DBO) en het besparings-
potentieel gaan experts uit de markt en overheid met elkaar 
in discussie over de vraag hoe krijgen wij de markt voor EMS 
systemen in beweging?
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Mini congres 
Energiebesparing bij 
Stoominstallaties

Waar: 
Industrie Theater, hal 3

Wanneer: 
Dinsdag 10 oktober 2017, 13.00 - 16.30 uur

Wat: 
In dit congres over stoom wordt specifiek 
aandacht besteed aan stoomtechniek. De 
bezoeker krijgt lezingen te horen van speci-
alisten over de in’s en out’s van stoomketels, 
appendages, condenspotten, brandertechniek, 
verhuur, waterbehandeling, onderhoud, keu-
ringen en advies aanbieden. Het programma 
is met zorg samengesteld in samenwerking 
met het bestuur van het Stoomplatform.

Programma:
Stoom en techniek 2017, de laatste ontwikke-
lingen op het gebied van stoominstallaties en 
toepassingen, met:
•  13.00 uur:  Welkom door dagvoorzitter 

Ad de Koster, Adviesbureau de Koster / 
Martech Bedrijfsopleidingen

•  13.15 uur: Nieuwe Wet en Regelgeving 
stoom:

 -  NOx -regelgeving en toekomst NOx, Wim 
Cardol, adviseur, Monarch

 -  Van sloop tot bouwen van stoominstal-
laties, Fons Heuven, adviseur, KWA.

•  14.00 uur: Goede stoom opleidingen en 
goed stoom personeel

 -  Certificering voor Vakbekwaam Persoon 
Stoominstallatie (VPS), Berry van Nunen, 
voorzitter Stoomplatform

 -  Financiële schades: lessons learned 
vanuit vakmanschap, Cees de Greef, 
directeur De Greef Energy Technology 
Services BV

• 14.30 uur: Pauze 
• 15.00 uur: Beheer stoom installaties
    - Waterbehandeling
      Marco van der Wielen, manager, Lubron.
    - Veiligheid
      John Vinjé, MRC Transmark
• 15.30 uur: Toekomst van stoom
 -  Duostoom: elektrische en biomassa 

stoom, Jan Grift, senior adviseur, Energy 
Matters.

• 16.00 uur: Discussie:
 -  Vragen
 -  Stellingen

ALLE DAGEN: 
SPREEK EEN RVO.NL ADVISEUR

Bent u als ondernemer actief op het gebied energiebesparing of duurzame opwekking? 
Staat uw organisatie voor (financiële) uitdagingen om energie te besparen binnen uw 
eigen bedrijfsvoering? Bent u bezig om een energie gerelateerde innovatie te ontwikkelen 
of op de markt te brengen? RVO.nl helpt ondernemers en organisaties die werk willen 
maken van duurzaamheid en energiebesparing! Met advies, subsidies, fiscale voordelen of 
andere vormen van ondersteuning.

Wilt u weten wat de concrete mogelijkheden zijn voor u en uw organisatie? Kom dan 
langs voor een persoonlijk adviesgesprek met één van de RVO.nl adviseurs tijdens 
Ecomobiel en Vakbeurs Energie. U vindt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 
op stand 05.C002 (Hal 5). U wordt geholpen op basis van beschikbaarheid. Het is dus 
verstandig al vroeg bij RVO.nl te polsen of er op uw beursdag ruimte is voor een gesprek. 
Aanmelden kan via de registratie module voor uw bezoek aan Vakbeurs Energie. 

Lezingen en workshops
Bezoek ook de RVO.nl lezingen over energiebesparing voor bedrijven, DKTI-transport, 
bodemenergie en de verplichting van o.a. energielabel C voor kantoren in 2023. Zie elders 
op deze pagina’s.
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Een selectie uit de workshops op dinsdag 10 oktober:

Dag/Tijd Onderwerp Waar

10 .30 - 11.00 Workshop Energiemissie: Digitale factuurcontrole Theater Smart Energy (06.B031)

10 .30 - 11.00 Workshop Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: Ervaringen met de tender 
voor monomestvergisting

Theater Opwekken (05.A052)

10 .30 - 11.00 Workshop Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: Nieuwbouw wordt BENG Theater Duurzaam (04.A028)

11.15 - 11.45 Workshop Kenter: Slim en makkelijk verdienen met uw meter Theater Smart Energy (06.B031)

11.15 - 11.45 Workshop Wireleds®: De beste led lamp gaat uit zichzelf aan Theater Duurzaam (04.A028)

11.15 - 11.45 Workshop Gasunie: Warmtepompverkenner Pro Theater Binnenklimaat (03.D034)

11.15 - 12.30 Workshop BodemenergieNL: Bodemenergie = Energie besparen Theater Opwekken (05.A052)

12.00 - 12.30 Workshop Alklima: Niet lullen, maar poetsen. Gasloos wonen en werken Theater Binnenklimaat (03.D034)

 12.45 - 13.15 Workshop Lautus Castings: Ecologisch Gietwerk ontwerpen: hoe doe je dat? Theater Ecomobiel (06.B062)

 12.45 - 13.15 Workshop ABB: Smart Energy Management in de praktijk Theater Smart Energy (06.B031)

13.30 - 14.00 Workshop Hezelaer: Hezelaer Energy Intelligence, van kostenpost naar 
concurrentievoordeel

Theater Smart Energy (06.B031)

13.30 - 14.00 Workshop Zehnder: Ventilatie en luchtkwaliteit in Energiezuinige woningen Theater Binnenklimaat (03.D034)

13.30 - 14.00 Workshop Future Fuels Wholesale: Verantwoord de toekomst in met Future Fuels Theater Ecomobiel (06.B062)

14.15 - 14.45 Workshop IsoBouw: Is BENG isoleren waarde creëren? Theater Binnenklimaat (03.D034)

14.15 - 14.45 Workshop HoCoSto: Seisonal Thermal Energy Storage (STES) Theater Smart Energy (06.B031)

14.15 - 14.45 Workshop Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: Energiebesparing bedrijven Theater Opwekken (05.A052)

1 4.15 - 14.45 Workshop Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: Duurzame biobrandsto� en 
bieden opties voor vergroenen transport

Theater Ecomobiel (06.B062)

1 4.15 - 14.45 Workshop Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: EIA in de praktijk Theater Duurzaam (04.A028)

15.00 - 15.30 Workshop Itho Daalderop: Met Itho Daalderop warmtepompen naar Nul op de 
meter woningen

Theater Binnenklimaat (03.D034)

15.00 - 15.30  Workshop NVDE: Slimme meter als aanleiding voor aanbod energiebesparing Theater Opwekken (05.A052)

15.00 - 15.30 Workshop Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: Energielabel C verplichting 
voor  kantoren in 2023

Theater Duurzaam (04.A028)

15.00 - 15.30 Workshop Energy Exchange Enablers: Vrij verkeer van duurzame energie voor 
iedereen!

Theater Smart Energy (06.B031)

15.45 - 16.15 Workshop Alius Energy: Pre-Release VolThera Plug & Play – Een doorbraak in 
hoogwaardige PVT technologie!

Theater Duurzaam (04.A028)

15.45 - 16.15 Workshop Urgenda: Heel Friesland zonder benzine en diesel van 1 t/m 14 juli 2018 Theater Ecomobiel (06.B062)
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Ecomobiel

Shift happens 2030: 
de transitie van mobiliteit

Waar: 
Mobiliteit Theater, hal 6

Wanneer: 
Dinsdag 10 oktober 2017, 11.00 – 12.30 uur

Wie: 
Prof. R. (Ruud) Ventelnaar, filosoof, TEDx-
spreker, friskijker, bijzonder hoogleraar en 
inspirator van transformatie, Ruud Veltenaar & 
Associates

Wat:
Hoe exponentiele technologieën leiden tot 
sociale innovatie en democratisering van 
mobiliteit:
• Democratisering van mobiliteit luidt het 

einde in van Nederlandse Spoorwegen 
en Uber.

• Hoe in toekomstige mobiliteit kansen te 
benutten die nu niet worden gezien?

• Mobiliteit as a service: hoe maak je mor-
gen in co-creatie het verschil.

CONGRES FINANCIERING 
ENERGIETRANSITIE

Op dinsdag 10 oktober vindt het congres Financiering Energietransitie plaats tijdens Vak-
beurs Energie. Thema: ‘Uitdagingen met betrekking tot investeringen 2020-2040’. Het 
congres vindt plaats in de Hertog Zaal en duurt van 10:30 uur tot 12:30 uur.

Het Energieakkoord staat bij veel bedrijven, instellingen en overheden hoog op de 
agenda. Technisch en organisatorisch zijn veel zaken haalbaar, maar de financiering blijft 
een groot vraagteken. Gaat Nederland dit realiseren door een poldermodel met een breed 
scala van financiële instrumenten, zoals leningen, fondsen, subsidies, belastingenmaatre-
gelen? Of komt er een Deltaplan voor deze mega operatie?
Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft met een groep van deskundigen, 
waaronder financiële instellingen, diverse uitdagingen van reductie scenario’s onderzocht. 
Het onderzoek is gedaan met een softwarepakker waarin allerlei gevalideerde data, zoals 
van ECN en CBS, over energietransitie zijn ingevoerd. Er is gekeken naar de mogelijk-
heden voor de aanpak van de financiering, (bestaande) routekaarten overheden en de 
bestaande opties op weg naar energieneutraliteit (energie besparen en verduurzaming).

Programma
•  10.00 - 10.30: Ontvangst koff ie en thee
•  10.30 - 10.35: Dagvoorzitter, René de Schutter, Tebodin
•  10.35 - 10.55: Financiering energietransitie, diverse vormen van reductie scenario’s, Klara 

Schure, Planbureau Leefomgeving, Investeringen Energietransitie en Financierbaarheid
•  10.55 - 11.15: Beleid overheid financiering energietransitie, EZ 
•  11.15 - 11.35: Financiering van vastgoed, Caspar Boendermaker, BNG Bank
•  11.35 - 11.55: Financiering industrie, Madeline Buijs, Sector Econoom Bouw, Transport & 

Logistiek, ABN AMRO Bank N.V.
•  11.55 - 12.15: Financiering industrie, Alex Schoep, directeur, Greening Energy Lease
•  12.15 - 12.30: Discussie

Aanmelding
Aanmelding voor dit congres verloopt via de registratiemodule van Vakbeurs Energie. 
De kosten voor deelname bedragen € 95,-, exclusief BTW.  
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Optimaal mobiel door mix, 
dienst en flexibiliteit

Waar: 
Mobiliteit Theater, hal 6

Wanneer: 
Dinsdag 10 oktober 2017, 14.00 – 16.00 uur

Wie: 
Onder leiding van Bart Kuijpers, Adjunct-
hoofdredacteur Mobility Media (Fleet & 
Mobility), als dagvoorzitter.

Wat:
Onderdeel van de energietransitie is ook de 
transitie in mobiliteit: mobility as a service. In 
plaats van te investering in de vervoers/trans-
port middelen, koop je mobiliteit in. Welke 
mogelijkheden en mixen doen zich voor? Hoe 
krijg je medewerkers mee? Wat betekent deze 
verschuiving van middel naar dienst voor 
organisatie en budget?

WOENSDAG 11 OKTOBER

Roadmap 2020: 
overheidsinstrumenten 
voor energiebesparing

Waar: 
Energie Theater, hal 5

Wanneer: 
Woensdag 11 oktober van 13.00 – 14.30 uur

Wat:
Welke overheidsinstrumenten kunnen wij de 
komende jaren verwachten? Wordt het wortel 
of stok? Of een combinatie van deze twee? 
Of zijn er nieuwe instrumenten te verwachten?

Congres Warmte zonder gas

Waar: 
Hertog Zaal

Wanneer: 
Woensdag 11 oktober 2017, 10.30 – 13.30 uur

Wat:
Een congres dat best practices voorschotelt 
met bestaande en bewezen technieken om de 
Warmtewende te realiseren. Het congres gaat 
in op  oplossingen voor vervanging van het 
gas voor verwarming: warmtenetten, elektri-
sche oplossingen, biomassa en energiebespa-
ring in de gebouwde omgeving. Door middel 
van interactieve  paralelsessies  worden er 
diverse ‘gasloze’ oplossingen aan de hand van 
praktijkvoorbeelden getoond.

Wie:
• Maya van der Steenhoven, Directeur 

Programmabureau Warmte Koude Zuid 
Holland, initiator Van Gas Los Campagne.

• mr. Michelle de Rijke, Bird & Bird
• drs Casper Tigchelaar, ECN
• ing. Aris de Groot, Ecovat
• Pieter Vlaar, Ekwadraat, MSc

Aanmelding
De aanmelding voor het Congres Warmte 
zonder Gas verloopt via de registratiemodule 
van Vakbeurs Energie. De kosten voor een 
deelname bedragen € 95,- excl. BTW.



WE’RE 
BUILDING 
CONTROL

www.webeasy.nl

Bij gebouwen gaat het om beheersing. Eén manier 
om alle installaties te benaderen, besturen en beheren. 
Ongeacht welk merk. Ongeacht waar u bent. 
Ongeacht welk moment van de dag. Het kan.

Met Webeasy beheerst u klimaat- en ruimteregeling, douche-
automatisering, energiemanagement, toegangscontrole, 
inbraakbeveiliging, videobewaking en verlichtingsmanagement. 
Vanuit elke webbrowser. Ook op uw smartphone of tablet.

Wij kunnen alle techniek in een gebouw aansturen. 
Met eigen producten, producten van derden of een 
combinatie daarvan. Dat maakt Webeasy het enige 
plug-and-play gebouwbeheersysteem ter wereld.

laat energie werken

Bezoek ons op 
Vakbeurs Energie
stand 06.A020

Laat uw energie werken
met betrouwbare 

 energievoorzieningen en  slimme 
innovatieve  meetoplossingen. 

Wij regelen het voor u!

Meer info op kenter.nu

 
 

 
 

Creëer met de Booster® een PV-T paneel  
op basis van een willekeurig PV-paneel 

 
 10% meer elektriciteit-opbrengst per paneel 
 Tot 600 WP thermisch vermogen per paneel 
 In-dak montage zonder speciaal materiaal 
 Snelle montage door meegeleverd ‘klik-systeem’ 

 

www.solarenergybooster.nl 
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Een selectie uit de workshops op woensdag 11 oktober:

Dag/Tijd Onderwerp Waar

10.30 - 10.50 Workshop Fresh-r: Smart indoor air care Theater PassiefBouwen 3.F089 

10.30 - 11.00 Workshop Energiemissie: Digitale factuurcontrole Theater Smart Energy (06.B031)

10.30 - 11.00 Workshop Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: Energielabel C verplichting voor 
kantoren in 2023 en verplichting aanschaf EnergieBeheerSysteem (EBS) voor utiliteitsgebou-
wen in 2018

Theater Duurzaam (04.A028)

10.30 - 11.00 Workshop Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: Minder emissies bij juiste keuze van 
installatie

Theater Opwekken (05.A052)

10.30 - 11.00 Workshop Brink Climate Systems BV: Belangrijke ventilatieaspecten bij ontwikkeling naar 
BENG en NOM  

Theater Binnenklimaat 3.D034

11.00 - 11.20 Workshop Techcomlight: Daglicht in de gebouwde omgeving Theater PassiefBouwen 3.F089  

11.15 - 11.45 Workshop Kenter: Slim en makkelijk verdienen met uw meter Theater Smart Energy (06.B031)

11.15 - 11.45 Workshop Wireleds®: De beste led lamp gaat uit zichzelf aan Theater Duurzaam (04.A028)

11.15 - 11.45 Workshop Gasunie. Warmtepompverkenner Pro Theater Binnenklimaat (03.D034)

11.15 - 12.30 Workshop BodemenergieNL: Bodemenergie = Energie besparen Theater Opwekken (05.A052)

11.30 - 11.50 Workshop Trecodome: Een krop sla in de zomer kun je maar een week bewaren Theater PassiefBouwen 3.F089

12.00 - 12.20 Workshop Fresh-r: Smart indoor air care Theater PassiefBouwen 3.F089 

12.00 - 12.30 Workshop Alklima: Niet lullen, maar poetsen. Gasloos wonen en werken Theater Binnenklimaat (03.D034)

12.00 - 12.30 Workshop Joulz: Met Joulz in regie over uw energie-infrastructuur (besloten bijeenkomst) Theater Smart Energy 6.B031 

12.30 - 12.50 Workshop Kokon architectuur en Stedenbouw: Big Beng van de Hollandse rijwoning  Theater PassiefBouwen 3.F089

12.45 - 13.15 Workshop Lautus Castings: Ecologisch Gietwerk ontwerpen: hoe doe je dat? Theater Ecomobiel (06.B062)

12.45 - 13.15 Workshop ABB: Smart Energy Management in de praktijk Theater Smart Energy (06.B031) 

12.45 - 13.15 Workshop ZON Energie Groep: Duurzame warmte gas(t)vrij opwekken en financieren met 
een ZON ESCo  

Theater Opwekken 5.A052

12.45 - 13.15 Workshop SKAO: Energie besparen met de CO
2
-Prestatieladder    Theater Duurzaam 4.A028

13.30 - 14.00 Workshop Hezelaer: Hezelaer Energy Intelligence, van kostenpost naar concurrentievoordeel Theater Smart Energy (06.B031)

13.30 - 14.00 Workshop Zehnder: Ventilatie en luchtkwaliteit in Energiezuinige woningen Theater Binnenklimaat (03.D034)

13.30 - 14.00 Workshop Future Fuels Wholesale: Verantwoord de toekomst in met Future Fuels Theater Ecomobiel (06.B062)

14.15 - 14.45 Workshop IsoBouw: Is BENG isoleren waarde creëren? Theater Binnenklimaat (03.D034)

14.15 - 14.45 Workshop HoCoSto: Seisonal Thermal Energy Storage (STES) Theater Smart Energy (06.B031)

14.15 - 14.45 Workshop Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: DKTI Transport Theater Ecomobiel (06.B062)

14.15 - 14.45 Workshop Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: Energiebesparing bedrijven Theater Opwekken (05.A052)

14.15 - 14.45 Workshop Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: Nieuwbouw wordt BENG Theater Duurzaam (04.A028)

15.00 - 15.30 Workshop Itho Daalderop: Met Itho Daalderop warmtepompen naar Nul op de meter wonin-
gen

Theater Binnenklimaat (03.D034)

15.00 - 15.30 Workshop Autarco: Verzekerde prestatiegaranties op zonnestroomsystemen Theater Opwekken (05.A052)

15.00 - 15.30 Workshop Energy Exchange Enablers: Vrij verkeer van duurzame energie voor iedereen! Theater Smart Energy (06.B031)

15.30 - 16.15 Workshop Recticel: Passiefhuis? Goede luchtdichtheid en isoleer! Theater PassiefBouwen 3.F089  

15.45 - 16.15 Workshop Alius Energy Theater Duurzaam (04.A028)

15.45 - 16.15 Workshop Urgenda: Heel Friesland zonder benzine en diesel van 1 t/m 14 juli 2018 Theater Ecomobiel (06.B062)

15.45 - 16.15 Workshop BIPV: Slimmer en mooier duurzame energie opwekken  -  de laatste innovaties in 
gebouw geïntegreerde BIPV zonne-energiesystemen 

Theater Opwekken 5.A052 



NIEUW: met één kanaal
verwarmen, koelen en ventileren

De nieuwe Elan E is een volledig elektrische direct gestookte mini-
luchtverwarmer. In combinatie met een Renovent Excellent WTW-unit 
levert het toestel via één kanaal zowel warmte als verse ventilatielucht. De 
installatie is geschikt voor verschillende klimaatzones, ook CO2-gestuurd.

Zijn ‘broertje’ de Elan 4 is naast verwarming en ventilatie ook geschikt 
voor koeling. Dit toestel is een indirect gestookte mini-luchtverwarmer en 
haalt zijn warmte uit een cv-ketel, stadsverwarming of warmtepomp. In 
combinatie met een warmtepomp kan ook koude worden geleverd.

www.BRINKclimatesystems.nl/Elan-E

levert het toestel via één kanaal zowel warmte als verse ventilatielucht. De 

voor koeling. Dit toestel is een indirect gestookte mini-luchtverwarmer en 

Maak kennis met de nieuwe Elan E 
en Elan 4 op Vakbeurs Energie. 
U vindt Brink op stand 03.E071.

Elan
 4

Flexibility, all the way.

Flexibiliteit
is onze
natuur

Voorraad? 
Steeds op stock 

Leveringen?
Steeds tijdig
op de werf

Installatie? 
Steeds � exibeler
aan lagere kost 

Watts Benelux – Beernemsteenweg 77A 
8750 Wingene – t: +32 51 65 87 08
benelux@wattswater.com

micro� ex.be
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ENERGY STORAGE DAY 2017

Op woensdag 11 oktober vindt Energy Storage Day 2017 plaats, 
met als thema: Exponentiële groei houdt aan! Het congres 
vindt plaats in de Hertog Zaal en duurt van 14:00 uur tot 16:00 
uur.

De markt voor energieopslag is volop in beweging. Aan alle kanten 
zet de exponentiële groei door. Zowel opslag achter de meter als 
bulkstorage ontwikkelen zich razendsnel. In Nederland zijn dit jaar 
veel nieuwe projecten gerealiseerd of in ontwikkeling genomen en 
het einde is voorlopig niet in zicht. Op de Energy Storage Day 2017 
krijgt u de meest recente inzichten en verwachtingen van experts en 
presenteren we concrete projecten met innovatieve technologie.

Programma

14.00  Aanvang en welkom

14.05  Headlines: Energy Storage groeit exponentieel!
Energy Storage NL, het platform van technologie-, energie-, net-
werk- en kennisbedrijven in de energieopslag, groeit snel dankzij een 
indrukwekkend programma aan activiteiten en projecten. Ook de 
sector groeit met double-digit cijfers. Overnames zijn aan de orde 
van de dag. Opslag is dé groeimarkt van de energietransitie.
Spreker: Jillis Raadschelders – voorzitter Energy Storage NL

14.20   Actueel: online overzicht energieopslagprojecten in 
Nederland

Op de website van Energy Storage NL is vanaf vandaag een actueel 
overzicht te vinden van de belangrijkste energieopslagprojecten in 
Nederland. Zowel geplande als gerealiseerde projecten zijn hier te 
vinden. Een kijkje in de keuken van de Nederlandse opslagprojecten.
Spreker: Stefan Olsthoorn – projectmanager Energy Storage NL

14.30  Visie: grootschalige seizoensopslag van energie
Hoe komen we na 2020 de winter door als er onvoldoende wind- en 
zonne-energie is? Daarvoor is grootschalige opslag (bulk storage) 
nodig. Energy Storage NL en NLingenieurs presenteren hun visie om 
deze uitdaging aan te gaan.
Spreker: Hans van der Spek – bestuur Energy Storage NL

14.45  Korte technologiepitches
EnergyStock: eerste pilot in Nederland met grootschalige waterstof-
opslag.
Time Shift Energy Storage: business case van hergebruik van EV-
batterijen.

15.00  Business: nieuwe verdienmodellen voor opslag
Door de veranderingen in ons energiesysteem komen er steeds 
meer mogelijkheden om met opslag van energie geld te verdienen. 

In dit programmaonderdeel besteden we aandacht aan de kansen, 
randvoorwaarden en barrières alsmede recente bevindingen uit de 
WindStock-studie.
Spreker: Koen Broes – Innovation Consultant DNV GL

15.15  Projecten: mega-batterij voor Jaarbeurs
Laadpaalontwikkelaar LomboXnet, Jaarbeurs Utrecht, netbeheerder 
Stedin en energieleverancier Scholt Energy investeren gezamenlijk 
voor 1 miljoen euro in een mega-accu die stroom uit zonnecellen op-
vangt en beschikbaar stelt voor elektrische auto’s. Hierdoor kunnen 
auto’s in korte tijd hun batterij opladen met zonnestroom, ook als de 
zon al onder is. Met een capaciteit van 1,5 megawattuur is dit genoeg 
om zeker vijftig keer een gangbare elektrische auto op te laden, of 
twintig keer een elektrische Tesla.
Spreker: Robin Berg – Eigenaar Lomboxnet

15.30  Korte technologiepitches
Recoy: simulatiesoftware voor optimale flexibiliteit.
Jules Energy: windbatterij levert voordeel voor windmolenpark.

15.45   Projecten: Tata Steel bespaart CO
2
 met hoge 

temperatuur opslag
Tata Steel ontwikkelt in IJmuiden een ‘lighthouse project’ voor de 
thermische opslag van hoge temperatuur restwarmte voor gebruik in 
andere delen van het proces. Met dit project wil Tata de CO

2
 uitstoot 

besparen van 90.000 auto’s.
Opslag van thermische energie op hoge temperaturen en met hoge 
vermogens is zeer innovatief en is voor veel procesindustrieën een 
kans om hun energieverbruik te reduceren.
Spreker: Gerard Jägers - Program Manager Energy Eff iciency Tata 
Steel IJmuiden

16.00  Netwerkborrel op Energy Storage Paviljoen
Aansluitend netwerkborrel op het Energy Storage Paviljoen op stand 
nummer 06.D.029.
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Industrie 

Seminar Verduurzaming 
industrie door elektrificatie

Waar: 
Industrie Theater, hal 3

Wanneer: 
Woensdag 11 oktober 2017, 13.30 – 16.00 uur

Wat: 
De Nederlandse procesindustrie is verant-
woordelijk voor circa 40% van het totale 
energieverbruik en is hiermee een essentiële 
speler in de energietransitie. Elektrificatie van 
de procesindustrie is een van de mogelijke 
transitiepaden om tot een duurzame ener-
gievoorziening te komen, aangenomen dat 
elektriciteit in de toekomst volledig duurzaam 
en CO2-neutraal beschikbaar komt. Om deze 
transitierichting optimaal te benutten, zijn sys-
teem- en procesinnovaties noodzakelijk. Denk 
hierbij aan de verdere ontwikkeling van hoge 
temperatuur warmtepompen, herontwerp van 
bestaande productieprocessen, demand side 
management, uitwerking van nieuwe busi-
nessmodellen en marktrollen voor ESCo’s, de 
aanpassing van de nettariefstructuur en aan 
meer experimenteerruimte.
Tijdens het seminar ‘Verduurzaming industrie 
door elektrificatie’ komen diverse kansrijke 
voorbeelden aan bod. Dagvoorzitter is Hans 
Grünfeld, algemeen directeur VEMW, kennis-
centrum en belangenbehartiger van zakelijke 
energie- en watergebruikers.

Seminar ‘De business case 
voor stoom – Financiën’

Waar: 
Paradezaal

Wanneer: 
Woensdag 11 oktober 2017, 10.00 – 17.00 uur

Wat:
De stoominstallatie vormt het ‘hart’ van de 
productie bij veel bedrijven in de industrie. 
Voor de business is het daarom belangrijk dat 
dit hart goed en optimaal blijft functioneren. 
Dat het beter kan, onderkennen bedrijven zelf 

al. Zij verwachten de kosten van hun stoom-
gebruik met circa 10% of zelfs meer te kunnen 
verlagen. Naast de energie- en kostenreductie 
hebben stoommaatregelen ook een positief 
e� ect op onder andere bedrijfszekerheid 
en kwaliteit van de productie, veiligheid en 
onderhoud. Studie wijst uit dat daardoor de 
samengestelde kostenreductie een factor 2,5 
hoger kan zijn dan voor energie alleen. Dit 
maakt kostenreducties van 25% mogelijk en 
geeft een grotere bedrijfszekerheid van uw 
productie.

Wie:
Het Stoomplatform en het Europese Steam-
Up project slaan de handen ineen om ook 
voor uw bedrijf een optimaal stoomgebruik 
mogelijk te maken. Vooral om u de voordelen 
ervan te laten zien en te laten ervaren hoe 
een goed functionerende en energiezuinige 
stoominstallatie eruit zou moeten zien.

Masters of Industry: 
Ultradiepe aardwarmte 
voor de industrie

Waar: 
Van Gogh Zaal

Wanneer: 
Woensdag 11 oktober, 14.00 - 16.00 uur 

Wat:
Potentieel zou dertig procent van de industri-
ele warmtebehoefte kunnen worden afgedekt 

met warmte uit bronnen op vijf kilometer 
diepte of dieper. Hoewel in Nederland nog wei-
nig ervaring is met ultradiepe geothermie, zijn 
er inmiddels succesvolle projecten uitgevoerd 
met diepe (tot vier kilometer) aardwarmte in 
de glastuinbouw en de gebouwde omgeving. 
Het Utilities Platform organiseert tijdens 
Vakbeurs Energie 2017 een Masters of indus-
try-bijeenkomst over de kansen van Ultra-
diepe aardwarmte voor de industrie. Onder de 
noemer: Industry meets science spreken een 
wetenschapper en een ervaringsdeskundige 
over de vele facetten van deze veelbelo-
vende duurzame technologie. Daarnaast is er 
voldoende ruimte om uw vragen en discussie-
punten voor te leggen aan de experts.

Wie:
•  F. (Frank) Schoof, voorzitter van stichting 

Platform Geothermie en onderzoekscoör-
dinator van de Kennisagenda Aardwarmte 
van het ministerie van EZ. Schoof was on-
der andere betrokken bij een van de eerste 
aardwarmteboringen in Nederland. Platform 
Geothermie focust zich op onafhankelijke 
voorlichting over alle aspecten van de 
geothermie.

•  Jan-Diederik van Wees, aardwetenschapper 
bij TNO en de Universiteit Utrecht.

Aanmelding
De aanmelding voor dit Utilities Congres 
verloopt via de registratiemodule van 
Vakbeurs Energie. De kosten voor een 
deelname bedragen € 195,- excl. BTW.
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Ecomobiel

Mobiliteit in de slimme stad

Waar: 
Mobiliteit Theater, hal 6

Wanneer: 
Woensdag 11 oktober 2017, 11.00 – 13.30 uur

Wie: 
Hans Nouwens. Werkzaam op de snijvlakken 
van consument-bedrijfsleven en IT-business 
development. De rode draad in de werkzaam-
heden is het omzetten van technologische 
mogelijkheden naar toepasbare concepten 
en het uitvoeren daarvan. Omdat dit meestal 
gepaard gaat met stevige veranderingen, is er 
uitgebreide ervaring opgedaan in het begelei-
den van de verandering.

Wat:
Nederland staat internationaal bekend als een 
land van participatie en het snel omarmen 
van innovatie. Daarom is Nederland bij uitstek 
geschikt om een Nationaal Smart City Living 
Lab op te zetten voor praktische Smart City 
toepassingen binnen een netwerk van steden. 
Een samenwerking tussen lokale, regionale 
en landelijke overheid met non-profit en profit 
organisaties en het onderwijs dat gericht is 
op het oplossen van concrete opdrachten 
om de kwaliteit van leven in en om de stad 
te verbeteren. Ofwel de volgende stap in de 
ontwikkeling van Smart Cities.
Het doel van het programma voor het Nati-
onaal Smart City Living Lab is om de Smart 
City ontwikkeling naar het volgende niveau 
te brengen. De nadruk ligt op samenwerken, 
opschalen en in een korte periode resultaat 
boeken. Dat doen we door een kaderstelling 
te hanteren voor deelnemende gemeenten en 
het beschikbaar stellen van bestaande digitale 
technologieën rondom gezond leven een 
thema dat voor elke stad geldt.
in het programma worden o.a. de volgende 
Smart City Living Lab cases behandeld:
• Case Breda: Bereikbaarheid van de stad 
•  Case Dordrecht: Aantrekkelijk industrieter-

rein
• Case Rijswijk: Leefbaarheid woonwijk
• Case Helmond: Brainport Smart District

Welke waarde heeft een 
duurzaam wagen/voertui-
genpark bij aanbestedingen  
beheer openbare ruimte

Waar: 
Mobiliteit Theater, hal 6

Wanneer: 
Woensdag 11 oktober 2017, 14.30 – 16.30 uur

Welke waarde heeft een duurzaam wagen- en 
voertuigenpark bij aanbestedingen beheer 
openbare ruimte?

Op deze vraag zoeken we tijdens dit seminar 
antwoord vanuit verschillende invalshoeken: 
het perspectief van de inkopende partij en de 
leverancier komen aan bod.  

Wie:
Dit seminar staat onder leiding van Anneloes 
Voorberg, beleidsmedewerker bij Stadswerk 
en NVRD. 
Evert van de Laar (Rijkswaterstaat) geeft een 
inleiding over kansen voor duurzaamheid bij 
aanbestedingen.

DONDERDAG 12 OKTOBER

Seminar TransitieCoalitie: 
Consistente kaders voor de 
energie transitie
Waar: 
Energie Theater, hal 5

Wanneer: 
Donderdag 12 oktober, 10.45 - 12.00 uur

(Mini) congres: 
Energiebesparing 
60 Brabantse kantoren

Waar: 
Energie Theater, hal 5

Wanneer: 
Donderdag 12 oktober, 13.00 - 14.30 uur

Wat:
De Provincie Noord-Brabant is op zoek naar 
60 kantoorgebouwen die zij willen ondersteu-
nen bij het maken van een energiebeheerplan. 
Uit onderzoek van ECN blijkt dat er bij grote 
kantoorpanden een groot besparingspotenti-
eel zit. Het gaat om kleine aanpassingen waar 
u geen grote investeringen voor hoeft te doen 
maar wel een grote besparing mee bereikt. 
Om gebruikers, installateurs en energieadvi-
seurs te attenderen op dit potentieel is de Fe-
dEC samen met de Provincie Noord-Brabant, 
de omgevingsdiensten en branche organisatie 
UNETO-VNI een project gestart waarbij uw 
installaties GRATIS worden gecontroleerd.
De Provincie Noord-Brabant biedt gratis een 
scan waaruit blijkt hoeveel besparingspotenti-
eel er binnen uw bedrijf zit (Energy Navigator/
EPK), een bezoek van een installateur en 
energieadviseur waar, wanneer mogelijk de 
eerste energiebesparende maatregelen wor-
den getro� en en een adviesrapport om nog 
meer besparing te realiseren. De Provincie 
verwacht dat de gebouweigenaar toezegt om 
energie te besparen door quick-wins in te zet-
ten voor het tre� en van nieuwe maatregelen.
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Programma:
•  13.00 - 13.15: Energiebesparing in Brabant, 

Anne-Marie Spierings, gedeputeerde Pro-
vincie Noord-Brabant.

•  13.15 - 13.30: Energiebesparing in kantoren, 
Elmer van Krimpen, projectleider, FedEC.

•  13.30 - 13.45: Energiebesparing door goed 
installatiebeheer, Eef Smits, regiomanager 
Zuid- en West-Nederland UNETO-VNI.

•  13.45 - 14.00: Praktijkervaring e-scans 
Brabantse kantoren, Hein Jacobs, energie-
adviseur, Jacobs Energie Advies, Gebouw-
beheerder en deelnemer aan het Energie-
besparing Brabantse gebouwen project.

•  14.00 - 14.15: Handhaving en energiebe-
sparing, Richard Savelkoul, handhaver 
Omgevingsdienst Brabant Zuid Oost. 

• 14.15 - 14.30: Discussie.

Dag van de Warmtepomp: 
warmtepomp en 
energietransitie

Waar: 
Energie Theater, hal 5

Wanneer: 
Donderdag 12 oktober, 15.00 - 16.30 uur

Wie: 
De Dag van de Warmtepomp wordt in samen-
werking met Dutch Heatpump Association 

(DHPA) georganiseerd. Peter Wagener, ma-
naging consultant bij Business Development 
Holland b.v. en voorzitter DHPA.

Wat:
•  Hoe spelen warmtepompen een rol in de 

energietransitie. Hoe genereren warmte-
pompen PetaJoules duurzame energie?

•  In welke mate spelen warmtepompen een 
rol in de transitie?

•  Geldt alleen voor nieuwbouw of ook in de 
bestaande bouw?

Studentenprogramma: 
Ondernemen met Energie 
- de weg naar een intereres-
sante toekomst

Waar: 
Parade Zaal

Wanneer: 
Donderdag 12 oktober 2017, 13.00 - 14.00 uur

Wat:
Energiekennis is een must om de energie-
transtie te realiseren.Toonaangevende experts 
delen hun kennis & inspireren studenten om 
hun kennis in te gaan zetten en zo een duur-
zame toekomst zeker te stellen. 

Seminar Smart Buildings

Waar: 
Hertog Zaal

Wanneer: 
Donderdag 12 oktober, 13.00 - 17.00 uur

Wat:
In 2015 organiseerden Vakbeurs Energie en 
Smart Energy NL een themamiddag over Smart 
Grids & Elektrisch Vervoer. Dit jaar trekken 
beide organisaties opnieuw samen op en wordt 
ingezoomd op gebouwen. Hoe kunnen Smart 
Buildings een bijdrage leveren aan de energie-
transitie? Gedreven presentatoren laten u niet 
alleen huidige oplossingen zien maar belichten 
ook toekomstige mogelijkheden.

Wie:
• R. (Rik) Luiten, Manager, Movares
•  R. (Ron) Visser, Senior adviseur Energiesys-

temen, Movares

Programma:
• Inleiding door de dagvoorzitters.
•  Presentaties: spraakmakende sprekers gaan 

in op hun praktijkervaringen en toekomst-
plannen.

•  Demonstraties: verrassende voorstelling 
van (nieuwe) technische mogelijkheden.

•  Q&A: ons expert panel zit klaar om vragen 
over smart buildings te beantwoorden.

•  Netwerkborrel.
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NIEUW: Congres PV in de 
Praktijk

Waar: 
Van Gogh Zaal

Wanneer: 
Donderdag 12 oktober, 13.00 - 17.00 uur

Wat:
Nieuw dit jaar is het congres ‘PV in de Praktijk’, 
waarbij ‘grootschalig PV gebruik’ onder de 
aandacht wordt gebracht. Met diverse part-
ners, waaronder Solarplaza, werkt Vakbeurs 
Energie samen om u straks een inspirerend 
programma te bieden!

Programma:
13.00 - 13.15  Welkom door dagvoorzitter 

Edwin Koot, CEO & Founder, 
Solarplaza

Sessie I: de uitdagingen en kansen van groot-
schalige PV projecten, nu en in de toekomst
13.15 - 13.35  Do’s and dont’s bij een groot-

schalige PV project - Jaap 
Baarsma, Holland Solar

13.35 - 13.55  Financieringsvormen groot-
schalig PV in de praktijk - Ismael 
Bena MBA, Financieel directeur, 
DMECG

13.55 - 14.40  Opslag bij dakgebonden PV 
projecten - Peter Desmet, CEO, 
SolarClarity

14.40 - 15.00  Ko� ie/Thee pauze - netwerk 
moment

Sessie II: Grootschalige toepassing op gebou-
wen, grond en water
15.00 - 15.20  Business case voor grootschalig 

gebouwgebonden project: Grote 
Zonneparken in Nederland - 
Marc van Velzen, algemeen 
directeur,  SolarEnergyWorks 
B.V

15.20 - 15.40  Business case voor grootschalig 
grond project

15.40 - 16.00  Business case voor grootschalig 
water project - De realisatie van 
Europa’s grootste drijvende PV                                           
systeem. Building Europe’s 
Largest Floating Solar Array  

Spreker:  Mark Straver, Business Development 
Manager NL , Lightsource Renewable Energy
16.00 - 16.30  Discussie
16.30 - 17.00 Netwerkborrel

Aanmelding
De aanmelding voor het Congres PV in de 
Praktijk verloopt via de registratiemodule van 
Vakbeurs Energie. De kosten voor een deel-
name bedragen € 95,- excl. BTW.

Een selectie uit de workshops op donderdag 12 oktober:

Dag/Tijd Onderwerp Waar

10.30 - 10.50 Workshop Inventum: Kan dat met 1500 Watt! Inventum 
Ecolution ventilatiewarmtepompen                                

Theater PassiefBouwen 
(03.F089)             

10.30 - 11.00 Workshop Energiemissie: Digitale factuurcontrole  Theater Smart Energy 6.B031

10.30 - 11.00 Workshop Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: 
Bodemenergie: wat kan RVO.nl voor u betekenen? 

Theater Opwekken 5.A052 

10.30 - 11.00 Workshop Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: 
Energielabel C verplichting voor  kantoren in 2023

Theater Duurzaam (04.A028)

10.30 - 11.00 Workshop Brink Climate Systems BV: Belangrijke ventilatie-
aspecten  bij ontwikkeling naar BENG en NOM                                                        

Theater Binnenklimaat 
(03.D034) 

11.00 - 11.20 Workshop Brink Climate Systems: Verwarmen, koelen en 
ventileren via het ventilatiekanaal 

Theater PassiefBouwen 
(03.F089)             

11.15 - 11.45 Workshop Kenter: Slim en makkelijk verdienen met uw meter Theater Smart Energy 6.B031  

11.15 - 11.45 Workshop Wireleds®: De beste led lamp gaat uit zichzelf aan Theater Duurzaam 4.A028

11.15 - 11.45 Workshop Gasunie: Warmtepompverkenner Pro  Theater Binnenklimaat 3.D034

11.15 - 12.30 Workshop BodemenergieNL: Bodemenergie = Energie 
besparen

Theater Opwekken 5.A052

11.30 - 11.50 Workshop Tonzon: Houten vloer terug in de nieuwbouw                                                              Theater PassiefBouwen 
(03.F089)             

12.00 - 12.20 Workshop Recticel: Passiefhuis? Goede luchtdichtheid en 
isoleer! 

Theater PassiefBouwen 
(03.F089)             

12.00 - 12.30 Workshop Alklima: Niet lullen, maar poetsen. Gasloos wonen en 
werken 

Theater Binnenklimaat 3.D034 

12.00 - 12.30 Workshop Joulz: Met Joulz in regie over uw energie-infrastruc-
tuur (besloten bijeenkomst) 

Theater Smart Energy 6.B031  

12.30 - 12.50 Workshop Movair: “Van het gas af! Beursbezoekers praten mee”                                                                                                                                            

12.45 - 13.15 Workshop ZON Energie Groep: Duurzame warmte gas(t)vrij 
opwekken en financieren met een ZON ESCo

Theater Opwekken (05.A052)

12.45 - 13.15 Workshop SKAO: Energie besparen met de CO
2
-Prestatieladder                                                              Theater Duurzaam (04.A028)

13.30 - 14.00 Workshop Future Fuels Wholesale: Verantwoord de toekomst in 
met Future Fuels

Theater Ecomobiel (06.B062)

13.30 - 14.00 Workshop B&B humidification BV: Veilig vernevelen met 
adiabatische luchtbevochtiging 

Theater Duurzaam (04.A028)

13.30 - 14.00 Workshop Exasun: Geïntegreerde PV stelt extra (kwaliteits)
eisen. “Waar moet je op letten?” 

Theater Opwekken (05.A052)

14.00 - 14.20 Workshop FilliéVerhoeven Architecten: CPO GROENE MIENT  Theater PassiefBouwen 
(03.F089)             

14.15 - 14.45 Workshop IsoBouw: ‘NOM/BENG optimalisatie alleen met 
doordachte isolatie’ 

Theater Binnenklimaat 
(03.D034)

14.15 - 14.45 Workshop Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: 
Nieuwbouw wordt BENG 

Theater Duurzaam (04.A028)

14.30 - 15.15 Workshop Techcomlight: Daglicht in de gebouwde omgeving  
                   

Theater PassiefBouwen 
(03.F089)             

15.00 - 15.30 Workshop Be Green: Rol van biosmassa in de energietransitie 
voor de gebouwde omgeving en  industrie 

Theater Opwekken 5.A052  

15.00 - 15.30 Workshop Energy Exchange Enablers: Vrij verkeer van duur-
zame energie voor iedereen!   

Theater Smart Energy 6.B031

15.45 - 16.15 Workshop BIPV: Slimmer en mooier duurzame energie opwek-
ken - de laatste innovaties in gebouw geïntegreerde BIPV 
zonne-energiesystemen

Theater Opwekken (05.A052)

15.45 - 16.15 Workshop Alius Energy: Pre-Release VolThera Plug & Play – 
Een doorbraak in hoogwaardige PVT technologie!

Theater Duurzaam (04.A028)
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Leren over industriële 
projecten in het buitenland 
(Europa en verder)

Waar: 
Industrie Theater, hal 3

Wanneer: 
Donderdag 12 oktober 2017, 15.30 – 16.30 uur

Wat: 
De basis van energiebesparende en verduur-
zamingsprojecten in de industrie zijn overal 
ter wereld vergelijkbaar. Energie is energie 
en gaat niet verloren. Uiteraard kunnen de 
lokale omstandigheden en wetgeving zorgen 
voor andere besparingsmogelijkheden. Toch 
zijn er verschillen in de aanpak van projecten. 
In het land wordt er veel meer gewerkt met 
externe gecertificeerde deskundigen terwijl 
het andere een top down project aansturing 
kent. Wat kunnen we bijvoorbeeld leren vanuit 
de projecten in andere Europese landen zoals 
België, Groot Brittannië en Duitsland?

Industrie Theater

INDUSTRIAL MORNING
Op donderdag 12 oktober vindt Industrial Morning 2017 plaats, met als thema: de energie-
transitie in de chemische industrie. Het congres vindt plaats in het Industrie Theater in 
hal 3 en duurt van 10:30 uur tot 12:00 uur.

Nederland staat aan de vooravond van een giga operatie voor de energietransitie. Eén 
van de sectoren die dit onderwerp heeft omarmd en voortvarend aan de slag is gegaan 
is de chemische industrie. De VNCI is druk bezig met het maken van plannen in drie rich-
tingen; circulair & biobased, elektrificatie & energie-eff iciency en CO

2
 afvang & gebruik. 

De bezoeker krijgt tijdens Industrial Morning een eerste preview over de plannen en een 
aantal innovaties in de praktijk. Het programma is met zorg samengesteld door de VNCI.

Programma
De plannen voor energiebesparing en transitie van de chemische industrie (VNCI).
• 10.30: Welkom door dagvoorzitter.
•   10.35: Energietransitie chemische industrie in een groter perspectief, kans en uitda-

gingen. Prof. dr. E. (Emmo) Meijer, boegbeeld Topsector Chemie.
•   10.45: Plannen energie & materialen transitie chemiesector, Routekaart 2050. Energie-

manager, Reinier Gerrits, VNCI.
•  11.00: Ontwikkelingen en innovatie energie in de praktijk. Sprekers: Berenschot & 

Ecofys.
• 11:20: Innovatie en ontwikkelingen en energie in de praktijk. Spreker Huntsman 
•  11.40: Debat met stellingen.
•  12.00: Afsluiting.
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Ecomobiel

Mini masterclass: 
Zero-emissie transport in 
binnensteden in 2025: stand 
van zaken in de praktijk 

Waar: 
Mobiliteit Theater, hal 6

Wanneer: 
Donderdag 12 oktober 2017, 11.00 – 13.30 uur

Wat: 
Welke waarde heeft een duurzaam wagen- en 
voertuigenpark bij aanbestedingen beheer 
openbare ruimte?
Op deze vraag zoeken we tijdens dit seminar 
antwoord vanuit verschillende invalshoeken: 
het perspectief van de inkopende partij en de 
leverancier komen aan bod.  

Dit seminar staat onder leiding van Anneloes 
Voorberg, beleidsmedewerker bij Stadswerk 
en NVRD. Evert van de Laar (Rijkswaterstaat) 
geeft een inleiding over kansen voor duur-
zaamheid bij aanbestedingen.

Medewerkers van gemeenten, afvalinzame-
laars, leveranciers van voertuigen en andere 
geïnteresseerden zijn van harte welkom aan-
wezig te zijn en mee te doen met de discussie.

Landelijk aanvraagportaal 
laadpunten voor gemeenten

Waar: 
Mobiliteit Theater, hal 6

Wanneer: 
Donderdag 12 oktober 2017, 13.00 – 14.00 uur

Wie: 
Ivo Weekenborg, directeur Nationaal Kennis-
platform Laadinfrastructuur, NKL.

Wat:
Maak kennis met het onafhankelijke workflow-
systeem voor het aanvragen van laadpunten 
van elektrisch vervoer. Samen met deelne-
mende gemeenten lanceert het Nationaal 
Kennisplatform Laadinfrastructuur, NKL het 
aanvraagportaal tijdens Ecomobiel.

Seminar: 
Smart Mobility

Waar: 
Mobiliteit Theater, hal 6

Wanneer: 
Donderdag 12 oktober 2017, 14.30 – 16.00 uur

Wat: 
• Wat is er mogelijk? Nu, en in de toekomst.
• Praktijkvoorbeelden.
• Mogelijke discussie met panel.

Wie:
Auke Hoekstra, TU/e, E-laad en Alliander. 
Auke is als onderzoeker werkzaam bij de 
Technische Universiteit Eindhoven, een posi-
tie die wordt bekostigd door Stichting Elaad 
c.q. Netbeheerder Alliander. Zijn doel is om de 
transitie naar duurzame energie te vesnel-
len door rapporten te maken die laten zien 
waarom dat logisch is en die inzicht geven in 
hoe dat het beste gefaciliteerd kan worden. Hij 
is ook verbonden aan het Nationaal Kennis-
centrum Laadinfrastructuur en treedt vaak op 
als expert elektrisch vervoer richting tweede 
kamer, ministeries, provincies en gemeenten.
 
Hij schreef voor Rijkswaterstaat de boeken 
Elektrisch Rijden en Energieke Wegen en 
verzorgde de inhoudelijke invulling van 
de Keuzegids Elektrisch Rijden. Onder het 
motto “samen sneller duurzaam” schreef hij 
duurzaamheidsplannen voor ondermeer de 
Amsterdam ArenA, Feyenoord en de Tech-
nische Universiteit Eindhoven. Samen met 
Ecofys schreef hij de “Toekomstverkenning 
Elektrisch Vervoer“. Met het NKL maakte hij 
de Benchmark kosten Laadinfrastructuur. Af 
en toe blogt hij samen met professor Maarten 
Steinbuch.

Gastspreker: Vincent Everts, trendwatcher

Het programma dat u hier aantreft 
geeft de stand van zaken weer 
voor het ter perse gaan van dit 
nummer. Voor het meest actuele 
programma verwijzen wij u naar 
www.vakbeursenergie.nl
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Door: Mark EldErMan, sr. EnErgIEconsultant & utIlIty 

EngInEEr, tEbodIn nEthErlands En gEcErtIfIcEErd EnEr-

gIEconsultant IndustrIE, fEdEc.

De energietransitie van de huidige fossiele brandstoffen naar 
duurzame energiebronnen, zoals zonne- en windenergie, 
geothermie (en restwarmte), biomassa met als doel vergaande 
CO2-emissiereductie te realiseren is dagelijks in het nieuws. 
Het beheerst veel meer de politieke agenda dan enkele jaren 
terug. Ook tijdens de kabinetsformatie is (was) energietransitie 
een belangrijke thema. 
Energietransitie naar een CO2-neutrale energievoorziening is 
niet alleen zeer kostbaar, maar ook complex, vanwege de grote 
discrepanties tussen het aanbod van duurzame bronnen en 

de energievraag. Op bewolkte winterdagen en ’s nacht leveren 
zonnepanelen geen elektriciteit, maar op zonnige dagen 
leveren panelen een overschot aan elektriciteit. Er zullen naast 
netverzwaring in elektriciteitsnetten, additionele conversie 
installaties noodzakelijk zijn om elektra overschot naar warm 
water (power to heat) of naar gas (power to hydrogen) om te 
zetten. Een alternatief is om bij een overschot miljoenen au-
toaccu’s gelijktijdig te laden of andersoortige opslagsystemen 
te bouwen om vraag en aanbod beter af te kunnen stemmen. 
Gezien de schaalgrootte een complex en zeer kostbaar project.

betaalbare industriële energiebesparing
Het totale primaire energieverbruik in Nederland in 2015 is 
3.080 PJ (1 PJ = 1015 J, ofwel 30 miljoen Nm3 gas ofwel 100 

Energiebesparing in de 
industrie: aanpakken!
de industrie in nederland is een grote energiegebruiker (bijna 50% van het totaal) met een fors bespa-
ringspotentieel in kosten, energie en co

2
. het besparingspotentieel is echter onderbelicht als men dit 

vergelijkt met de aandacht voor duurzame energieopwekking. de aanpak en realisatie van energiebe-
sparing in industrie vraagt om maatwerk en krijgt daardoor niet altijd voldoende resources om projec-
ten te realiseren.

Voorbeeld van dampstoompluimen die 

onbenut naar de omgeving gaan.
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miljoen kWh elektriciteit, bij een conversierendement van 
centrales van 40%).  
Diverse procesindustrieën hebben hoge temperatuur warmte 
nodig in bijvoorbeeld kraakprocessen voor chemie, staal- en 
glasproductie waarvoor gas of olie als brandstof wordt toege-
voerd. Die hoge temperaturen zijn onhaalbaar met warmte-
pompen die worden aangedreven met (duurzame) elektriciteit. 
Echter bij de processen met hoge temperaturen komen vaak 
substantiële hoeveelheden restwarmte vrij. 
Industriële energiebesparing is nogal onderbelicht in verge-
lijking met de aandacht voor duurzame energie en energie-
besparing in de gebouwde omgeving. Juist in de industrie 
zijn regelmatig interessante en veelal beter betaalbare 
energiebesparingsmaatregelen en concepten mogelijk dan 
in gebouwde omgeving of met duurzame energiebronnen. 
Energiebesparing in industrie vraagt echter veel maatwerk. 
Meer aandacht zou gericht moeten zijn op industriële ener-
giebesparing.
De industrie is veruit de grootste verbruiker. Uit tabel 1 blijkt 
dat de industrie circa 50% van het finale energiegebruik voor 
haar rekening neemt. Het non energetische energiegebruik is 
40% hiervan (560 PJ/jr) en betreft vooral conversie van ruwe 
olie in diesel, benzine en smeermiddelen of omzetting van 
tussenproducten in plastics, kunstmestfabricage en staalpro-
ductie.. Hier komen vaak grote hoeveelheden restwarmte vrij, 
dat weer elders benut kan worden. 

huidige energiebesparingsmaatregelen industrie
Welke maatregelen zijn tot nu genomen in de industrie? De 
overheid heeft begin jaren negentig de eerste afspraken met 
het bedrijfsleven gemaakt. Dit resulteerde in de Energie Ef-
ficiency Plannen (EEP’s), waar een groot deel van de industrie 
aan deelneemt. In deze plannen maakt het Ministerie van 
Economische Zaken afspraken met het bedrijfsleven over de 
verbetering van de energie-efficiency. Dit resulteerde in con-
venanten met de energie-intensieve sectoren, de zogenaamde 
Meerjarenafspraken Energie Efficiëntie (MJA’s) ) en het MEE-
convenant voor ETS-bedrijven (bedrijven die deelnemen aan 
de CO2-emissiehandel). In 2016 hebben bedrijven de derde 

tranche energiebesparingsrapporten opgesteld en ingediend 
voor de periode 2017-2020. 
Een EEP document is geldig voor vier jaar en omvat de vol-
gende onderdelen:
•	 beschrijving	van	het	productieproces;	
•	 energiezorg;
•	 beschrijving	en	analyse	van	het	energieverbruik;
•	 identificatie	en	selectie	van	besparingsmogelijkheden;	
•	 	beantwoording	basisvragen	energie-efficiëntie	doorlopen	

(ja	/	nee	aankruisen	op	standaard	besparingsmaatregelen);
•	 overzichtstabel	van	de	geplande	besparingsmaatregelen.

Op dit moment doen circa 1.100 bedrijven uit 40 sectoren 
mee aan de MJA3 en MEE, waarvan de 110 grootste bedrij-
ven aan het MEE. De deelnemers aan de meerjarenafspraken 
energie-efficiëntie hebben de verplichting (ambitie) om hun 
energiehuishouding energie-efficiënter te maken. Voor de 
MJA3 geldt een inspanningsverplichting van 2% energie-
efficiencyverbetering per jaar (8% tussen 2017 -2020 ) voor de 
MEE bedrijven een ambitie van 1.5% per jaar (6% tussen 2017 
- 2020) (bron: rvo.nl). 
De totale besparingsdoelstelling van de sector industrie is dan 
jaarlijks 1200 PJ x gemiddeld 1.8%/jr = 22 PJ/jr. Hier bovenop 
heeft de energie-intensieve industrie in 2017 een akkoord 
gesloten dat zal leiden tot 9 PJ extra besparing in 2020. Dit 
betekent een additionele inspanning van 9 PJ/4 jaar = 2,2 PJ/
jr (0.2%). Het huidige beeld is dat de MJA3 bedrijven 2% 
energie-efficiencyverbetering hebben gerealiseerd, maar de 
grote MEE bedrijven lopen een stuk achter. Procentueel is de 
totale jaarlijkse energiebesparing in de industrie van 2%/jr 
dus helaas nog zeer beperkt, ondanks de inspanningen tot op 
heden. Hoe kan dit?

schaalgrootte industrieel energiegebruik
Om een beter beeld te krijgen van de complexiteit van de ener-
giebesparingen in de industrie, is het belangrijk om naar de 
schaalgrootte te kijken van industrieel energieverbruik. In de 
industrie treden grote onderlinge verschillen op in energiege-
bruik en energiekosten. Er zijn hele kleine verbruikers (enkele 

Eindgebruik 2015 PJ/jaar  
(1015 J/jaar)

Huishoudens 429

Industrie (inclusief grondstof) 1187

(ca. 1200, bijna 50%)

Landbouw&tuinbouw 136

Diensten 281

Verkeer 489

Totaal finaal energiegebruik 2522

Omzettingsverlies

Raffinaderijen 174

Elektriciteitscentrales 336

Gas-olieproducten 48

Subtotaal 558

totaal 3080

Tabel 1. Energie Eindgebruik Nederland 2015.  

Bron: Tabellenbijlage NEV2016, tabel 22a balans 2015, okt 2016.

Energiebalans Industrie 2015 naar energiedrager PJ/jaar  
(1015 J/jaar)

Olie 600

Gas 297

Elektra 104

Warmte 69

Biomassa & Gas 20

Kolen 97

Totaal finaal energiegebruik 1187

Aandeel non energetisch

Olie (conversie naar diesel en benzine) 476

Gas 84

Kolen 2

Subtotaal non energetisch 562

Tabel 2: Energiebalans Industrie 2015 naar energiedrager.  

Bron Tabellenbijlage NEV2016, tabel 22a balans 2015, okt 2016.
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TJ) tot zeer grote verbruikers, zoals raffinaderijen (enkele 
tientallen PJ’s). 
Om gevoel voor de schaalgrootte van het industriële ener-
giegebruik te krijgen wordt eerst het energieverbruik van een 
woning geanalyseerd en daarna het energieverbruik van drie 
industrieën besproken waarbij het energieverbruik steeds een 
factor 10 hoger is.

De genoemde voorbeelden illustreren dat er enorme verschil-
len zijn in de schaalgrootte van het energiegebruik en de ener-
giekosten bij verschillende typen industrieën. De raffinaderij 
in het voorbeeld verbruikt evenveel energie voor de conversie 
van ruwe olie naar transportbrandstoffen als alle woningen in 
de stad Amsterdam! Er zijn vijf raffinaderijen in Nederland 
met een totaal energieverbruik meer dan 100 PJ/jr. Een raf-
finaderij heeft een gigantische hoge ruwe olie doorzet en de 
conversie is niet gratis (5 - 7% conversie energieverlies). 
Het energiegebruik van een kaasfabriek lijkt relatief be-
scheiden ten opzichte van een raffinaderij, maar er zijn in 
Nederland circa 20 grote kaasfabrieken en in totaal 50 forse 
zuivelfabrieken, waarvan er enkele een energiegebruik orde 
grootte 1 tot 2 PJ/jr hebben. Binnen de zuivel zijn vaak 
gelijksoortige energiebesparingsmaatregelen realiseerbaar. 
Het energieverbruik van de totale Nederlandse zuivel is gelijk 
aan het energieverbruik van één raffinaderij. Ondanks grote 
verschillen in schaalgrootte van het industrieel energiegebruik 
is energiebesparing bij alle bedrijven relevant!

belemmeringen industriële energiebesparing
Bij veel bedrijven is het een flinke toer om de voorgeno-
men (beperkte) energie-efficiencyverbetering van 2% per 
jaar (MJA) of besparingsambitie van 1,5% per jaar (MEE) 
daadwerkelijk te realiseren in de periode 2017-2020. Welke 
belemmeringen voor energiebesparingen in de industrie doen 
zich nog meer voor naast de verschillen in schaalgrootte die 
het complexer maken? Uit jarenlange ervaring van Tebodin 
met het opstellen van EEP’s en uitvoering van energie audits 
en besparingsprojecten komen diverse knelpunten naar voren 
die thans nog vergaande energiebesparing in industrie belem-
meren: 
1.  Onvoldoende menskracht en tijd beschikbaar op de site 

om energiebesparing diepgaand op te pakken. Veelal 
overbelasting van technisch geschoold personeel, mede 
door jarenlange bezuinigingen op arbeid en reorganisaties. 
Daarnaast worden de technische managers tegenwoordig 
overspoeld met uitgebreide vragenlijsten, SAP sheets en 
dergelijke vanuit het hoofdkantoor. 

2.  Het traject tussen het formuleren van een business case 
tot uitvoering en implementatie van de energie bespa-
ringsmaatregel is vaak erg lang, mede door stroperige 
beslissingstrajecten. Fabrieken moeten projecten in een 
administratief keurslijf van het hoofdkantoor passen. 
Hierdoor verliest men interesse op de site omdat men te 
vaak wordt geleefd door de waan van de dag. 

3.  De Capex (Investeringsbudget) die beschikbaar wordt 
gesteld voor energiebesparingsmaatregelen hangt vaak 
af van de bedrijfsresultaten van het voorgaande jaar. 
Knelpunt is dat onvoldoende Capex beschikbaar is om 
grote besparingsmaatregelen te financieren. Een oplos-
sing hiervoor is mogelijk een Energie Prestatie Contract. 

WONING
(rijtjeshuis, tussenwoning)

Jaarcijfers
productie en energie

Primaire energie
(GJ

primair
/jr)

Grote energieverbruikers Ruimteverwarming, tapwater, 
witgoed, ICT, verlichting

Elektriciteit 3.600 kWh 32,5 GJ
primair

  (9,0 MJ/kWh)

Aardgas 1.500 Nm3 47,5 GJ
primair

 (31,65 MJ/Nm3)

Totaal energie woning 80 GJ
primair

Energiekosten € 1.500/jr 1 woning equivalent
(1 w.e. = 3 bewoners)

Autokilometers 30.000 km, 1 : 15 => 2.000 liter 
benzine

72 GJ (= 90% van de totale 
energie van een woning)

1 Vliegreis USA en retour 2 x 10.000 km, 1,8 MJ/reizi-
gers km

36 GJ (= 45% van totaal ener-
gie van een woning! Vliegen 
kost dus veel energie.)

ZUIVEL, KAASFABRIEK Jaarcijfers 
productie en energie

Primaire energie
(PJ

primair
/jr)

Doorzet melk, kaasproductie 300 miljoen liter, 46.000 ton 
kaas

Grote energieverbruikers 
en utilities

Wei-indamper, pakhuis 
kaasopslag, ijswater koeling, 
stoomopwekking

Elektriciteit 11,0 miljoen kWh 0,10 PJ
primair

  (9,0 MJ/kWh)

Aardgas 3,1 miljoen Nm3 0,10 PJ
primair

 (31,65 MJ/Nm3)

Totaal energie 0,20 PJ
primair

Energiekosten € 1,5 miljoen/jr 2.500 woning equivalent
(7.500 bewoners)

FABRIEK PHARMA  
PRODUCTS

Jaarcijfers productie en 
energie

Primaire energie
(PJ

primair
/jr)

Producten Halffabrikaten pharma

Grote energieverbruikers 
en utilities 

Diverse fabrieken, roerwerken,   
koeling, stoomketels

Elektriciteit 110 miljoen kWh 1,0 PJ
primair

 (9,0 MJ/kWh)

Aardgas 31 miljoen Nm3 1,0 PJ
primair

 (31,65 MJ/Nm3)

Totaal energie 2,0 PJ
primair

Energiekosten € 15 miljoen/jr 25.000 woning equivalent
(75.000 bewoners)

RAFFINADERIJ Jaarcijfers 
productie en energie

Primaire energie
(PJ

primair
/jr)

Doorzet, crude equivalent 200.000 barrels/day,  
10 Mton/jr

Grote energieverbruikers 
en utilities 

Fornuizen crude en vacuum 
destillatie, platformer, ont-
zwaveling

Elektriciteit 220 miljoen kWh 2.0 PJ
primair

 (9 MJ/kWh)

Aardgas (25%)
Stookgas (75%)

150 miljoen Nm3

300 miljoen ton
4.5 PJ

primair
  (31,65 MJ/Nm3)

13.5 PJ
primair

 (45 GJ/ton)

Totaal energie 20.0  PJ
primair

Energiekosten € 150 miljoen/jr 250.000 woning equivalent
(750.000 bewoners)



energiegids.nl Vakbeurs Energie: Energie & Industrie 35

Energie Efficiency wordt als een service aangeboden en de 
behaalde resultaten (besparingen) worden dan gedeeld om 
de investering te financieren (dergelijke diensten worden 
bijvoorbeeld door Tebodin samen met Bilfinger Efficiency 
aangeboden).

4.  Lage elektriciteitsprijzen en het ontbreken van een realis-
tische CO2-prijs (ETS). Elektriciteitsprijzen van 40 -70 €/
MWh staan veel besparingsprojecten in de weg en leiden 
geregeld tot een te hoge pay-back-time. De lage elektri-
citeitsprijzen zijn mede het gevolg van goedkope kolen 
die de Nederlandse markt overspoelen en elektriciteit uit 
gesubsidieerde duurzame energiebronnen ( overschot-
ten elektriciteit uit zon of wind). Daarnaast ontbreekt een 

realistische CO2-heffing op fossiele brandstoffen naar rato 
van CO2-emissie. De huidige kolenbelasting is  
€	14,50/1.000	kg;	1	ton	kolen	produceert	3,67	ton	CO2. 
Dus als kolenbelasting als CO2 tax wordt beschouwd, 
bedraagt deze slechts € 3,95 per ton.

5.  Het criterium voor de thans gehanteerde terugverdientij-
den van vijf jaar zou moeten worden verruimd naar zes 
tot acht jaar voor utility en restwarmteprojecten met lange 
levensduur. Volgens de energie-convenanten dienen be-
sparingsmaatregelen met terugbetaaltijden tot en met vijf 
jaar te worden uitgevoerd. Veel bedrijven hanteren intern 
veel kortere terugverdientijden. Beslissingen worden vaak 
buiten Nederland genomen en terugverdientijden moeten 

Figuur 1. Figuur 2.

Voorbeeld van dampstoompluimen die 

onbenut naar de omgeving gaan.
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lager zijn dan twee tot drie jaar.
  Veel utility projecten hebben een technische levensduur 

van 25-35 jaar. Denk aan modernisering van koelinstal-
laties, upgrade van stoom- of warmwatervoorziening of 
restwarmteprojecten. Voor deze projecten zou een pay-
back criterium van vijf jaar niet van toepassing moeten 
zijn. Het is realistischer om voor dergelijke projecten het 
pay-back criterium op te rekken naar zes tot acht jaar, 
zodat eerder modernisering en grootschalige energiebe-
sparingen kunnen worden gerealiseerd. Bij een terugbe-
taaltijd van zes tot acht jaar is het rendabel om bestaande 
ammoniak koelinstallaties te voorzien van een economizer 
of variable speed drive(s) waardoor, globaal 10% elektri-
citeit kan worden bespaard. Daarnaast kan restwarmte 
uit oliekoelers en/of desuperheaters worden benut voor 
verwarmingsdoeleinden. 

6.  Een deel van de EEP’s vertoont helaas te weinig diepgang. 
Veel EEP’s geven meestal een redelijke beschrijving van 
het productieproces, maar de beschrijvingen en analyses 
van energie-intensieve utilities en HVAC installaties zijn 
vaak onvolledig en er wordt een te gering aantal bespa-
ringsmaatregelen geïdentificeerd. De bedrijven besteden te 
weinig aandacht aan de analyses terwijl het juist lastiger is 
geworden om meer besparingen en energie-efficiencyver-
beteringen te realiseren. Daarnaast zijn in het geval van 
uitbesteding aan externe energie-adviseurs de budgetten 
om EEP’s op te stellen vaak beperkt. Gevolg is minder 
diepgang, terwijl dat nu juist nodig is! 

  Een oplossing is het in ere herstellen van het zogenaamd 
“klassieke EEP”, waarin veel dieper op de energiehuishou-

ding wordt ingegaan en patroonanalyses worden uitge-
voerd. Ongeveer 10 tot 15 jaar geleden werden dergelijke 
diepgaande bedrijfsenergiedoorlichtingen door externe, 
op bekwaamheid getoetste energie-adviseurs opgesteld in 
het kader van het Convenant Benchmarking. Deze  onder-
zoeken werden gefinancieerd met een kleine subsidie.  

7.  Diepgaande energie-analyse tools op basis van bijvoor-
beeld uur-waarden versus warmtevraag, elektriciteitsvraag 
of deelstromen, zoals koudevraag of persluchtvraag als 
functie van productie en buitentemperatuur (nattebol 
temperatuur), ontbreken vrijwel altijd in de EEP’s. Der-
gelijke analyses geven veel inzicht in de inzet en gebruik 
van de huidige utilities. Hiermee kan overmatig energie-
gebruik worden opgespoord. Mogelijk kunnen nieuwe 
analyse tools (Big Data) bedrijven helpen om patroon-
analyse sneller en beter uit te voeren om zodoende meer 
diepgaande energieanalyse uit te voeren. Figuren 1 en 2 
geven een analyse van inzet van een persluchtcentrale. Er 
is grote spreiding in specifiek energieverbruik (kWh/Nm3 
lucht). Er is dus is een betere, meer energie efficiënte inzet 
van de bestaande compressoren mogelijk. In Figuur 3 is 
voor een brouwerij met behulp van multi-regressieanalyse 
tools (excel) een grafiek gemaakt. Deze geeft de voorspel-
ling weer van het maandelijkse elektriciteitsverbruik van 
een 6 MW ammoniak koelinstallatie met als input de 
maandelijkse bierproductie en gemiddelde maandelijkse 
natteboltemperatuur. De regressie voorspelling komt goed 
overeen met de werkelijke waarden. Met andere woorden: 
deze tool is een handig hulpmiddel voor energie-analyse 
en monitoring. Andere procesintegratie tools voor 
diepgaande energieanalyses zijn pinch- en exergietools en 
modelsimulaties met bijvoorbeeld Aspen of Cycle-Tempo.

8.  Er zijn te weinig multidisciplinair geschoolde energie, uti-
lity specialisten en procesengineers met zowel praktische 
als theoretische energiekennis en ervaring hoe projecten te 
identificeren, onderbouwen en implementeren. Realisa-
tie van een restwarmteproject vanaf business case tot en 
met inbedrijfstelling en vraagt immers multidisciplinaire 
kennis. De integratie van besparingsmaatregelen tussen 
proces en utiliteit komt bijvoorbeeld te weinig aan bod. 
Hierbij kan men denken aan benutting van restwarmte uit 
een koelwatersysteem van een compressorinstallatie als 
voorwarmstap voor het verwarmen van drooglucht bij een 
poedertoren.  

Figuur 3.
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fEdEc op VakbEurs  
EnErgIE

FedEC, de vereniging van energieadviseurs, is dit jaar opnieuw 
aanwezig met een stand op Vakbeurs Energie. De stand wordt 
bemensd door leden van FedEC. 

FedEC is ook betrokken bij de uitreiking van de Energie Professio-
nal van het Jaar op dinsdag 10 oktober. Voorzitter van de vakjury is 
Kornelis Blok, hoogleraar energiesysteemanalyse aan de TU Delft en 
tevens ambassadeur voor FedEC. 

Tebodin
Tebodin is bedrijfslid van de beroepsvereniging FedEC. De werk-
groep industrie van FedEC streeft naar verdere professionalisering 
van energiebesparing in de industrie en maakt werk van een betere 
informatievoorziening door organiseren van cursussen, workshops en 
beurzen.

9.  Management van veel bedrijven geeft nog onvoldoende 
prioriteit aan energiebesparing. Prioriteit ligt te vaak 
alleen bij het productieproces, niet bij energiebesparing. 
Energiebesparing is in tegenstelling tot duurzame energie 
niet of te weinig ‘sexy’.

oplossingsrichtingen korte termijn 
Uit dit artikel blijkt dat energiebesparing voor industriële 
bedrijven op alle schaalgroottes relevant is. Energiebespa-
ring in industrie vraagt echter maatwerk en krijgt niet altijd 
voldoende resources om projecten te realiseren. Daarnaast 
zijn er helaas veel knelpunten die vergaande energiebesparing 
in de industrie belemmeren. Herstel van het meer ‘klassieke 
EEP’, met daarin analyse van de energiepatronen en veel meer 
diepgang in de energiecijfers en onderbouwing van de voorge-
nomen energiebesparingsmaatregelen, is een goed hulpmiddel 
voor identificatie en implementatie van besparingsmaatrege-
len.
Multidisciplinaire teams van energie-adviseurs, energie-en 
utility-ingenieurs, aannemers en financierders zijn nodig om 
diepgaande besparingsmaatregelen te identificeren, analyse-
ren en daarna te implementeren. Als gevolg van de zeer lage 
elektriciteitsprijzen in Nederland (door het ontbreken van een 
realistische CO2 brandstofheffing en het aanbod van gesub-
sidieerde duurzame elektriciteit) is de daadwerkelijk gereali-
seerde elektrische energiebesparing in industrie relatief klein 
en blijft helaas een groot besparingspotentieel nog onbenut. 
Na het (deels) wegnemen van bovengenoemde belemme-
ringen en het accepteren van iets langere terugbetaaltijden, 
maximaal zes tot acht jaar voor utilities en restwarmteprojec-
ten met lange technische levensduur, zal het daadwerkelijk te 
realiseren besparingspotentieel in de industrie substantieel 
kunnen oplopen, naar verwachting tot 15% – 30%. Nu nog 
aanpakken!
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isolerenDe DaGlichtsYstemen 

De Energy Care Optima (ECO) varianten van Solatube en 
Deplosun gaan een stap verder als het gaat om isolatie. 
Deze daglichtsystemen in het assortiment van Techcomlight 
hebben een uitstekende U-waarde (mate van isolatie) én een 
optimale lichttoetreding. 

Met deze systemen is het mogelijk daglicht naar binnen te 
brengen, zonder dat er extra warmte binnenkomt of naar 
buiten verdwijnt. Dankzij de uitstekende isolatiewaarden, vol-
doen de systemen aan de strengste normen van passiefb ouw 
volgens het keurmerk PassiefBouwenKeur®. 

Bij een passief gebouw wordt de vraag naar energie met 90% 
gereduceerd door te letten op luchtdichtheid, goede isolatie 
en thermische bruggen. Een passief gebouw heeft  niet voor 
niets de laagste energievraag, vergeleken met andere bouw-
methoden. De Solatube ECO en Deplosun ECO zijn een 
waardevolle toevoeging aan een passief huis.

Met de meest refl ecterende daglichtbuis heeft  Solatube een 
optimale lichtopbrengst in elke gewenste ruimte. Door de toe-
passing van extra isolatiemaatregelen is de U-waarde van de 
Solatube 160 DS ECO slechts 0,5 W/m²K en van de Solatube 
290 DS 0,7 W/m²K. Het Deplosun daglichtsysteem heeft , in 
tegenstelling tot Solatube, een platte koepel. Het bijzondere 

PassieFBouwen

Bent u geïnteresseerd in passief bouwen? Kom dan naar 
het PassiefBouwen segment op de Vakbeurs Energie in 
hal 3. De stichting (standnr. 03.E092) pakt wederom uit met 
een eigen theater, waarin een breed palet van sprekers aan 
bod komt. De eigen stand is omringd door de stands van de 
deelnemers en wordt bovendien ondersteund door de eigen 
architecten. U bent welkom voor een kop goede koff ie en 
een Bossche bol. Op deze pagina’s een overzicht van het 
belangrijkste nieuws.
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aan Deplosun is dat deze optioneel overloopbaar en overrijd-
baar verkrijgbaar zijn. De ECO variant van dit systeem haalt 
zelfs bij de grootste formaten een U-waarde van 0,74 W/m²K.

Techcomlight

Stand 04.C029

www.techcomlight.nl

GeZonD ventileren ZonDer 
warmteverlies

Wie een bijna nul op de meter gebouw wil, weet dat ventileren 
belangrijker is dan verwarmen. Omdat isolatie naast warmte, 
ook muff e lucht binnenhoudt. Fresh-r ververst die muff e 
lucht, zonder dat er warmte verloren gaat. Zelfs als het buiten 
vriest. Dat kan geen enkele ander ventilatiesysteem met 
warmte terugwinning (WTW). 

Alle verkrijgbare WTW-ventilatiesystemen maken gebruik 
van kunststof rietjes, waardoor de inkomende en uitgaande 
luchtstromen langs elkaar heen worden geleidt. Ook deze 
techniek zorgt voor hoog rendement. Hiervoor moet de 
koude luchtstroom tot wel zo’n 15 cm lang langs de koude 
luchtstroom gaan. Een ingenieus en goedkoop systeem. Maar 
als het te koud wordt, kan de lucht geen vocht meer opnemen, 
waardoor condens ontstaat. Deze condens bevriest, hoopt op 
en verstopt de warmtewisselaar. Daarom hebben deze WTW-
systemen een vorst-bypass. Hiermee wordt de warmtewisse-
laar omzeild. Er wordt dan dus geen warmte teruggewonnen. 

Bij -10º C buitentemperatuur wordt lucht naar binnen geven-
tileerd die dan zo’n 30º C opgewarmd moet worden. Dat kost 
een hoop energie. En een hoop verwarmingsvermogen. Dat is 
zonde. En kostbaar. 

De warmtewisselaar van Fresh-r is samengesteld uit een weef-
sel van ragfi jn koperdraad. Hierdoor worden de uitgaande en 
inkomende luchtstromen geblazen, zonder dat deze elkaar 
raken. De koper geeft  dan de warmte van de uitgaande muff e 
lucht door naar de inkomende frisse lucht. Warmte vloeit im-
mers altijd naar koud.

De zeer hoge warmtegeleiding van koper maakt het mogelijk 
om bij een buitentemperatuur van -10 °C en een binnentem-
peratuur van 20 °C, frisse lucht met een temperatuur van 17 
°C naar binnen te halen. Dat is een rendement van 90%. 

Prijswinnend Passiefhuis Component
De Fresh-r bestaat uit een doosconstructie met daarin twee 

ventilatoren die in tegenover-
gestelde richting blazen. En 
daartussen zit dan een warm-
tewisselaar. Het wordt in een 
buitenmuur geplaatst, en past 
zodoende achter het behang. 
Zoals je van een apparaat van 
deze tijd mag verwachten, is 
de Fresh-r connected. Zodat 
op PC, tablet en smartphone 

te zien is wat het ding doet. Mensen met een Fresh-r in huis 
kunnen dus altijd zien of het in hun huis fris en gezond is. 

Bijzonder is, zoals gezegd, dat Fresh-r het gewoon blijft  doen 
als het vriest. Dit is ook de reden dat dit systeem meteen 
opviel bij de introductie van het product tijdens de internatio-
nale Passiefh uisbeurs te Darmstadt in 2016. Meteen werd aan 
Fresh-r een prijs uitgereikt.

Fresh-r Smart Indoor Aircare

Stand 03.D092

www.fresh-r.eu/nl

houten vloer met 
thermosKussen meest 
comFortaBel

Een houten begane grondvloer is licht. Geïsoleerd met 
Th ermoskussens is de vloer snel op kamertemperatuur en 
ook zonder vloerverwarming comfortabel. Gecombineerd 
met vloerverwarming heb je volgens TONZON een systeem 
dat razendsnel reageert. Met Th ermoskussens kan zonder 
probleem iedere gewenste isolatiewaarde worden gehaald. 
Omdat Th ermoskussens altijd gecombineerd worden met bo-
demfolie komt er geen vocht meer uit de kruipruimtebodem 
de woning binnen. Daarnaast kan in de zomer de woning 
in de nacht door ventilatie met buitenlucht sneller worden 
afgekoeld. Tot slot belast een houten vloer met TONZON het 
milieu veel minder dan beton met EPS.
Beton is prima om bruggen mee te bouwen, maar voor begane 
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grondvloeren is het volgens de leverancier veel minder geschikt 
dan hout. Het energieverbruik van nieuwe woningen is nog 
steeds te hoog vanwege het zware beton. Is er sprake van 
vloerverwarming, dan is het energieverbruik zelfs nog hoger. 
Betonnen vloeren worden doorgaans geïsoleerd met EPS. Dit 
materiaal straalt de warmte die wordt doorgelaten uit naar de 
kruipruimte. Door dit permanente warmtelek koelt de vloer ’s 
nachts zo sterk af dat vaak minder nachtverlaging wordt toe-
gepast. Vanwege het grote gewicht duurt het ’s ochtends te lang 
voordat de vloer weer comfortabel is. Een vloerverwarmings-
systeem is door het grote gewicht en het permanente warm-
telek zo traag dat vaak geadviseerd wordt geen of nauwelijks 
nachtverlaging toe te passen. Op infraroodfoto’s is te zien dat 
daarmee de aarde om het huis letterlijk wordt opgewarmd.
Daarnaast zijn betonnen vloeren onmogelijk helemaal lucht-
dicht te krijgen. Wanneer aan de norm uit het Bouwbesluit 
wordt voldaan, wordt er per dag onder standaard condities 
toch nog circa 1,3 liter vocht uit de kruipruimtebodem de wo-
ning ingezogen. Dit vocht moet door ventilatie weer worden 
afgevoerd wat onnodig energie kost. 

TONZON BV

Stand 03.F074

www.tonzon.nl

Koelen, verwarmen en verse 
ventilatielucht via één Kanaal

Eenvoudig verwarmen, koelen én ventileren met verse lucht 
via één kanaal. Voor de bewoner simpel te gebruiken en 
eenvoudig te installeren door de installateur. Zo brengt Brink 
Climate Systems zijn nieuwe mini-luchtverwarmers Elan op 
de markt. 

Woningen worden steeds beter geïsoleerd en blijven daarom 
met steeds minder energie op temperatuur. De fabrikant 
ontwikkelde daarvoor de Elan-serie. Gecombineerd met een 
Renovent Excellent WTW-unit kunnen de toestellen via één 
kanaal warmte, eventueel koeling én verse ventilatielucht 
leveren. Eenvoudig en optimaal afgestemd op de huidige goed 
geïsoleerde woningen.

Naast de bestaande Elan 4 brengt de specialist in luchtverwar-
ming en ventilatiesystemen de Elan E op de markt. De Elan 
E is een volledig elektrische, direct gestookte mini luchtver-
warmer. Het toestel levert in combinatie met een Renovent 
Excellent WTW-unit via één kanaal zowel warmte als verse 
ventilatielucht. Het andere toestel uit de serie, de Elan 4, is 
daarnaast ook geschikt voor koeling. Dit toestel is een indi-
rect gestookte luchtverwarmer en haalt zijn warmte uit een 
cv-ketel, stadsverwarming of een warmtepomp. In combina-
tie met laatstgenoemde kan ook koude geleverd worden.

Verschillende klimaatzones
De Elan-toestellen zijn zo compact dat ze eenvoudig zijn te 
stapelen tot een installatie die in huis verschillende klimaatzo-
nes schept, ook CO2-gestuurd. Tevens wordt de binnenlucht 
in combinatie met de WTW-unit ververst. 

Lucht is een prettig en comfortabel medium om het bin-
nenklimaat op temperatuur te houden. De woningen die nu 
worden gebouwd zijn zo goed geïsoleerd dat daar maar wei-
nig lucht voor verwarming nodig is. De Elan-toestellen zijn 
ook te gebruiken voor renovatieprojecten. Voor situaties waar 
meer capaciteit gevraagd wordt, zoals vrijstaande huizen, 
levert Brink grotere systemen.

Brink Climate Systems 

Stand 03.E071

www.brinkclimatesystems.nl
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met 1,5 Kw een woninG 
verwarmen 

Met de Ecolution ventilatiewarmtepompen van Inventum 
kunt u met 1,5 kW een woning verwarmen. Dat is volgens 
het bedrijf een doorbraak in energiebesparing. De Ecolution 
levert de basislast, de naverwarmer (bijvoorbeeld de hr-ketel) 
het piekvermogen. Als bronwarmte gebruikt de ventilatie-
warmtepomp de warme ventilatielucht uit de woning. 

De Ecolution Combi 50 of Solo 
CV komt in plaats van de mecha-
nische ventilatiebox en vormt sa-
men met de hr-ketel een hybride 
installatie. Er kunnen meerdere 
functies worden uitgevoerd. De 
Solo CV draagt zorg voor het me-
chanisch ventileren en levert door 
middel van de warmtepompfunc-
tie warmte voor het verwarmings-
systeem. De Combi 50 ventileert 
mechanisch, levert warmte voor 
de cv en draagt bij aan het opwek-
ken van warm tapwater. 

All Electric woningen 
De Ecolution All Electric is een combinatie van de Ecolution 
Solo of Combi 50, elektrisch naverwarmer 2–6 KW en de 
EDR boiler 80L. Deze combinatie is bedoeld voor nieuw-
bouwwoningen en energetisch gerenoveerde woningen, 
waarbij de primaire warmtelast voor verwarmen is gedaald 
tot onder de 15.000 Mj. De Ecolution All Electric is een 
totaaloplossing voor ventilatie, warmte en warmwater. Het is 
een eenvoudige en relatief goedkope oplossing voor nieuwe 
woningen zonder gas.

Inventum

Stand 03.E072

www.inventum.eu

Deze pagina’s komen tot stand onder verantwoordelijk-

heid van de Stichting PassiefBouwen.nl. Deze stichting 

bevordert passief bouwen in ons land. Passief bouwen 

leidt tot comfortabele gebouwen, met een goed binnenkli-

maat, toekomstwaarde en een aanzienlijke besparing op 

energiekosten.

W.  www.passiefbouwen.nl

E. info@passiefbouwen.nl

T.  0888 - 58 58 58

PROGRAMMA THEATER 
PASSIEFBOUWEN    
 

Dinsdag 10 oktober   

 

10.30 - 10.50  Workshop Stichting PassiefBouwen: “PassiefBouwen in 

vogelvlucht”  

11.00 - 11.20  Workshop Inventum: Kan dat met 1500 Watt! Inventum Ecolution 

ventilatiewarmtepompen  

11.30 - 11.50  Workshop Kokon architectuur en Stedenbouw: Big Beng van de 

Hollandse rijwoning  

12.00 - 12.20  Workshop Brink Climate Systems: Verwarmen, koelen en 

ventileren via het ventilatiekanaal  

12.30 - 12.50  Workshop ATELIER 10/15: Passief bouwen – weet wat je doet!   

14.00 - 14.20  Workshop Jaga Nederland: Decentrale ventilatie in passieve 

renovatie  

14.30 - 15.15  Workshop Archiview: Toekomstbestendig en verantwoord bouwen  

15.30 - 16.15  Workshop Movair: “Van het gas af! Beursbezoekers praten mee”  

 

woensdag 11 oktober    

 

10.30 - 10.50  Workshop Fresh-r: Smart indoor air care  

11.00 - 11.20  Workshop Techcomlight: Daglicht in de gebouwde omgeving  

11.30 - 11.50  Workshop Trecodome: Een krop sla in de zomer kun je maar een 

week bewaren  

12.00 - 12.20  Workshop Fresh-r: Smart indoor air care  

12.30 - 12.50  Workshop Kokon architectuur en Stedenbouw: Big Beng van de 

Hollandse rijwoning  

14.00 - 14.20  Workshop Tonzon: Houten vloer terug in de nieuwbouw  

14.30 - 15.15  Workshop Jaga Nederland: Decentrale ventilatie in passieve 

renovatie  

15.30 - 16.15  Workshop Recticel: Passiefhuis? Goede luchtdichtheid en isoleer!  

Donderdag 12 oktober    

 

10.30 - 10.50  Workshop Inventum: Kan dat met 1500 Watt! Inventum Ecolution 

ventilatiewarmtepompen  

11.00 - 11.20  Workshop Brink Climate Systems: Verwarmen, koelen en 

ventileren via het ventilatiekanaal  

11.30 - 11.50  Workshop Tonzon: Houten vloer terug in de nieuwbouw  

12.00 - 12.20  Workshop Recticel: Passiefhuis? Goede luchtdichtheid en isoleer!  

12.30 - 12.50  Workshop Movair: “Van het gas af! Beursbezoekers praten mee”  

14.00 - 14.20  Workshop FilliéVerhoeven Architecten: CPO GROENE MIENT  

14.30 - 15.15  Workshop Techcomlight: Daglicht in de gebouwde omgeving  

15.30 - 16.15  Workshop Stichting PassiefBouwen: “PassiefBouwen in 

vogelvlucht”  
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dit overzicht van exposanten geeft de stand 
van zaken weer voor het ter perse gaan van 
dit nummer. Voor het meest actuele overzicht 
verwijzen wij u naar www.vakbeursenergie.nl
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Theater PassiefBouwen
03.F089

Theater Smart energy
06.B031

Thermaflex
03.C038

Thermatras BV
03.C064

ThermIQ BV
03.D079

Thermo Air
03.E022

Time Shift energy  
storage
06.D031

Tonzon B.V.
03.F074

TOP Systems B.V.
05.C056

Total energy Solutions 
B.V.
04.D012

TransitieCoalitie
05.C035

TRITeC
05.B060

TROx Nederland B.V.
04.A017

Twizzler BV
06.B070

Ubbink BV
03.C026

UNeTO-VNI
05.C035 

Universityracing TUe
06.D043

unu motors
06.B075

Urgenda
06.B062

Utilities
Van Gogh Zaal

Vaillant / AWB
03.C019

Vamat B.V.
05.B031

Van Blitterswijk  
eco-mobiliteit
06.D080

Van Hall Larenstein
05.C048

Van Harlingen  
grondwater  
management (VHgm)
05.B010

Vandersanden group
03.C060

Veko Lightsystems Inter-
natonal BV
04.C040

Velasolaris
05.B072

Vereniging van  
Zonnekracht Centrales
05.D042

Verkeers Centrum 
Brabant
06.B042

VIB
03.D067 

VIB Paviljoen
03.D067

Viessmann Nederland 
B.V.
03.B024

VmNed
05.C035

VNCI
03.A071

Voestalpine Sadef N.V.
05.A071

Warmtepompstrategie
03.D018

Wasco
03.B018

Watts
04.A037

Webasto
06.A041

Webeasy
04.A020

Wego
06.D065

Weijers Waalwijk
03.F036

Wes Wood drying & 
energy Systems B.V.
05.A011

Wesemann  
Transformatoren
03.C072

Western  
Airconditioning B.V.
03.E038

WHC
06.B014

Wilo Nederland B.V.
04.C019

Wireleds®
04.D034

Wolf energiesystemen
04.C022

WTH Vloerverwarming 
B.V.
04.A029

Zehnder group  
Nederland B.V.
03.D034

Zero motorcycles
06.A027

ZON
05.C031













Laagspanningsregelingen en power quality metingen

GMC Instruments is specialist in het meten, regelen en monitoren van elektrische parameters. Daaronder vallen o.a. hoog– en laagspanningsregelaars en
power quality instrumenten.

Spanningsvariaties door invloed van PV– of windinstallaties of door lange leidingen in buitengebieden kunnen op laagspanningsniveau perfect worden
weggeregeld met een laagspanningsregelaar LVRSyS. En power quality problemen kunnen eenvoudig getraceerd worden in uw installatie.

LVRSyS Laagspanningsregelaars

- Vanaf 22 kVA tot 400 kVA

- Voor enkel- en 3-fasen regelingen

- Elke fase wordt onafhankelijk geregeld

- Regelbereiken +/-6%, +/-8% en +/-10%

- Zowel voor binnen als voor buitenopstelling
 op betonsokkel

- Standaard met by-pass functie

- Regelt snel, nauwkeurig en autonoom

- Power quality metingen integreerbaar

- Optioneel met UMTS modem voor uitlezing
 op afstand

Power quality– en energie metingen

- Power quality metingen voor vaste en mobiele
 installaties

- Uiterst compact design

-  Klasse A volgens IEC 61000-4-30 (Ed. 3) /
 EN 50160

-  Ook met Nederlandse Netcode

-  Zonder configuratie vooraf, direct meten

-  Voorzien van Ethernet poort voor uitlezing op
 afstand

- Aftastfrequenties tot maar liefst 150 kHz

GMC Instruments Nederland B.V.  T: 0348 - 42 11 55  info@gmc-instruments.nl  www.gmc-instruments.nl



Het infra- en 
meetpakket voor meetpakket voor 
ondernemend Nederland
—

Joulz introduceert een compleet infra- en meetpakket, 
waarmee u in één keer in regie bent over uw energie-infrastructuur. 

Meer weten? Kijk op www.joulzdiensten.nl/pakketten

Energie 
Vakbeurs 

 hal 6 stand 

B001
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Stoom iS een energievorm uit 
kolentijdperk. klopt?

Stoom klinkt, voor een groot aantal mensen en vaak jonge 
technici, als een energievorm uit het kolentijdperk. Het is 
bijna waar. Stoom was de kracht van de eerste industriële 
revolutie die meer dan tweehonderdvijftig jaar geleden 
plaatsvond. Vandaag leven en werken wij al in de vierde 
revolutie. Digitalisatie, Internet of Things en Smart Indus-
try  zijn nu de buzzwoorden. Waarom willen we dan tijd 
besteden aan iets dat zo oud en stoffig is als kolen? Een 
duidelijk antwoord is dat 15% van het totale aardgasver-
bruik van Nederland wordt gebruikt om stoom te maken. 
Stoom is de meest gebruikte vorm van energie voor 
stroomopwekking en voor het verwarmen van processen.

Specifieke kennis van stoomopwekking, stoomdistributie, 
apparatuur en meetsystemen kunnen een enorme verbete-
ring opleveren. Zo zijn er veel punten in de productielijn waar 
ruimte voor besparing mogelijk is; van waterbehandeling tot 
branders, van isolatie tot appendages. Verbeteringen en dus 
besparingen zijn altijd mogelijk. Geen investeringen geba-
seerd op ‘buik gevoel’ maar wel op basis van betrouwbaarheid 
en praktisch bruikbare informatie. 
Begin met uw doelen goed vast te leggen. Kijk daarna naar de 
bestaande informatiebron: de instrumenten die al in gebruik 
zijn. Denk aan de betrouwbaarheid van deze informatie en wat 
voor invloed ze hebben op uw einddoel. Elk compromis heeft 
zo z’n voordelen en nadelen, maar heeft altijd een effect op de 
energierekening. 

Stoom 4.0
De vierde revolutie is al begonnen in de ketelhuizen en stoom-
distributiesystemen waar de eerste revolutie tweehonderdvijf-
tig jaar geleden begon. Het is nu mogelijk om alle informatie 
op afstand te monitoren, energie assets bedienen, efficiëntie 
en consumpties te  visualiseren op je smartphone. Neem uw 
laatste jaarafrekening voor aardgas. Elke eurocent besparing 
per kubieke meter telt. Endress+Hauser ondersteunt u graag 
tijdens het hele traject, van het opsporen van bestaande ener-
gieverliezen, tot het monitoren en visualiseren van uw Energy 
Key Performance Indicators (EnKPI’s). Wij helpen u met de 
optimalisatie van uw processen. 
Kom langs tijdens de Vakbeurs Energie bij het stoomplein 
waar specialisten van Endress+Hauser aanwezig zijn om sa-

men met u de eerste stap naar een efficiënte en revolutionaire 
stoominstallatie te zetten.

Endress+Hauser B.V.

Stand 03.A056

www.nl.endress.com/nl

energiebeSparing door  
natuurlijke ventilatie

De verschillende uitvoeringen van de DucoBox vormen het 
vlaggenschip van het West-Vlaamse ventilatiebedrijf voor 
gezonde en energie-efficiënte woningen. “Dankzij een 
duurzame en energiezuinige gelijkstroommotor in deze 
mechanische afvoerventilator kan de gebruiker rekenen 
op een jaarlijkse besparing tot 70 euro voor de DucoBox 
Silent (Connect) en DucoBox Focus”, aldus marketingma-
nager Hendrik Dejonghe. 

“Bij toepassing van de DucoBox 
WTW, die als high-end oplossing 
binnen het gamma wordt aangezien, 
is dit rendement zelfs nog groter. Zo 
vormen besparingen tot 30% op de 
energiefactuur geen uitzondering in 
een goed geïsoleerde woning”, aldus 
Dejonghe. Verder werd de DucoBox 
Focus voorzien van geïntegreerde 
regelkleppen, die op basis van CO

2
- en 

vochtmetingen zorgen voor een ef-
ficiënte luchtafvoer. Alleen luchtafvoer 
waar en wanneer nodig én in de juiste 
hoeveelheid: dat zorgt ervoor dat er 
maximaal op energie kan worden bespaard. Met de DucoBox 
WTW gaat het bedrijf nog een stap verder. “Hierbij recupere-
ren we de restwarmte uit de ventilatieretourlucht waardoor 
we nog beter kunnen inspelen op een duurzame toekomst. En 
de particulier of zakelijke gebruiker? Die kan bij de aankoop 
van een lucht-waterwarmtepomp genieten van premies die 
gemakkelijk kunnen oplopen tot 1.400 euro per toestel”, geeft 
Duco’s marketingmanager nog mee.

Gloednieuwe Duco Ventilation App
De meest recente ontwikkeling die ook tijdens de drie 
beursdagen zal worden gepresenteerd, is de Duco Ventilation 
App; een gebruiksvriendelijke tool die ventilatie voor iedereen 
toegankelijk maakt. Niet alleen creëert en houdt deze appli-
catie een gezond en comfortabele leefomgeving in stand. Het 
stimuleert de bewoner eveneens om het ventilatiesysteem 
van Duco bewuster te gebruiken, wat duidelijk zal te merken 
zijn op de energiefactuur.

Duco Ventilation & Sun Control

Stand 03.F051

www.duco.eu

beurSnieuwS vakbeurS energie
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efficiënte klimaatregeling  
per ruimte

Zowel de toenemende vraag naar hogere eisen op het 
gebied van energie efficiency als de laatste EU richtlij-
nen, vragen om intelligente en flexibele regelsystemen 
van klimaatinstallaties. Op basis van de reeds aanwezige 
beschikbare kennis van de verschillende onderdelen in de 
luchtverdeeltechniek, heeft TROX een energie-efficiënt 
regelsysteem ontwikkeld: de klimaatregeling X-AIRCON-
TROL.

De integratie van de X-Cube luchtbehandelingskast, variabele 
volume regelaars, koel- en  verwarmingscomponenten en 
luchtwatersystemen in één compleet klimaatregelsysteem 
geeft economisch en energietechnisch veel voordelen. De 
basis van het nieuwe systeem is een individuele regeling van 
primair debiet en waterzijdige vermogensregeling per ruimte. 
Door meting en regeling van temperatuur, luchtkwaliteit, 
luchtvochtigheid en aanwezigheid wordt een optimaal comfort 
per ruimte mogelijk. Hierbij worden de energiekosten zo laag 
mogelijk gehouden.
In het X-AIRCONTROL regelsysteem zijn de benodigde data 
points reeds opgenomen en afgestemd op elkaar, waardoor 
coördinatie tussen verschillende fabricaten en configuratie op 
het project aanzienlijk wordt verminderd. Dit bespaart naast 
zeer veel tijd in de bouwfase, vooral kosten. Het regelsysteem 
heeft de mogelijkheid om te worden gekoppeld met een 
centraal GBS over het BACnet/IP of Modbus/IP communicatie 
protocol.
Het systeem biedt dus een individuele klimaatregeling voor 
een optimaal comfort. Er is verder sprake van een optimalisa-
tie van LBK-bedrijf, gebaseerd op data uit het X-AIRCONTROL 
regelsysteem. De aansturing van de ventilator gebeurt op 
basis van de slechtste en beste klepstand van de VAV units. 
Optimalisatie van de mengverhouding primaire en secundaire 
lucht gebeurt op basis van luchtkwaliteit en de optimale 

centrale toevoertemperatuurregeling op basis van ruimtetem-
peratuur. Het systeem heeft een centraal alarm management 
en geeft inzicht in de actuele waarden. Besparing van kosten 
wordt bereikt door reductie van de data points en de inbedrijf-
name is eenvoudig.

TROX Nederland BV

Stand 04.A017

www.trox.nl

verhuur 20 tonS induStriële 
StoomketelS

Eco Steam and Heating heeft haar verhuurbestand 
uitgebreid met onder andere vier 20 tons stoomketels. 
Deze vier units van Bosch (type UL-S-IE 22.000 x 23,5), 
zijn voorzien van economisers, O2-regelingen en toeren-
geregelde brandermotoren. Hierdoor wordt een zo hoog 
mogelijk rendement en een zo laag mogelijk gasverbruik 
gerealiseerd. Daarnaast is een nieuwe 6 tons stoomketel 
gebouwd.

Het verhuurbestand van Eco Ketelservice Verhuur bv be-
staat op dit moment uit meer dan 380 moderne, kwalitatief 
hoogwaardige en storingsongevoelige CE-gecertificeerde 
ketelinstallaties en toebehoren. Deze toebehoren omvatten 
ontgassers, voedingwatertanks, waterontharders, olietanks, 
expansie-inrichtingen en economisers voor een verhoogd ren-
dement. De installaties hebben een gemiddelde leeftijd van 5 
jaar en voldoen aan alle huidige wettelijke eisen, voorschriften 
en milieuwetgeving, geluids- en veiligheidseisen. Alle instal-
laties van Eco kunnen probleemloos overal in Europa worden 
geplaatst.
De stoomketels worden geleverd in een 10 of 20 voet contai-
ner of zijn voorzien van een omhuizing. Dit zorgt voor gemak 
bij transport, biedt bescherming bij kwetsbare onderdelen 
tegen weersinvloeden en beperkt de toegang voor onbevoeg-
den. De containers en omhuizingen zijn, om het geluidsniveau 
te verminderen, aan de binnenzijde geïsoleerd.
Het basisrendement van de Bosch-ketelinstallaties is hoog. 
Door gebruikmaking van een elektronisch gestuurde brander, 
frequentiegestuurde motoren, economiser, rookgassenkoeler 
en/of rookgassencondensor kan Eco het ketelrendement 
verder verhogen.
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Verkoop

Naast de verhuur van ketelinstallaties en toebehoren, houdt 
Eco zich ook bezig met verkoop. Eco Steam Trading & Consul-
tancy bv (ESTC) is, met meer dan 30 jaar stoomtechnieker-
varing, sinds 1997 de exclusieve vertegenwoordiger voor de 
Nederlandse markt van Bosch Thermotechnik voor stoom-, 
heetwater- en warmwater ketelhuisinrichtingen. Ook bij ESTC 
hebben er enkele spraakmakende projecten plaatsgevonden. 
Zo zijn er onder andere vier 40 tons stoomketels geleverd.

Eco Steam and Heating Solutions

Stand 03.B058

www.eco-steamandheating.com/nl/

intelligent monitoringS- 
SySteem

Bij energieneutrale woningen en gebouwen is energie-
monitoring een belangrijk aandachtspunt. Oosterberg 
introduceert daarom dit jaar de O-Nom Box. Dat is een 
intelligente unit die in de basis werkt als monitoringssys-
teem, maar voor nog veel meer doeleinden inzetbaar is. 

Door kWh-, water-, gas- en/of warmtemeters op de Box aan te 
sluiten, worden de gebouwgebonden installaties gemonitord. 
Doordat ook de opbrengst van de zonnepanelen gemonitord 
wordt, kan exact worden bijgehouden wat er aan energie 
geleverd en verbruikt wordt. Door deze gegevens naast elkaar 
te leggen is eenvoudig de oorzaak van teveel energieverbruik 
te vinden.
De O-Nom Box is niet alleen een monitoringssysteem, maar 
helpt ook met het levensloopbestendig maken van woningen 
en/of gebouwen. Gecombineerd met een intelligentie-compo-
nent kan ook comfortsturing via dit systeem lopen. Elektro-
nische installaties in een gebouw zijn dan eenvoudig aan te 
sturen: zo kun je de verwarming op weg naar huis aanzetten, 
de gordijnen vast dicht doen of een melding ontvangen bij 
brand of inbraak. 
Om het energieverbruik en de kosten inzichtelijk te maken, 
is een monitoringsapplicatie in de O-Nom Box ontwikkeld, 
die bewustwording bij beheerder en gebruiker creëert. De 
bewoner kan met behulp van de gratis app zelf volgen wat 
zijn verbruik is. Voor beheerders is er de dashboard applicatie, 
waarmee alle meetwaarden op afstand zijn te verzamelen en 
beoordelen. Data wordt gewaarborgd door een 4G verbinding, 
waardoor men niet afhankelijk is van de internetaansluiting 
van de bewoner.

De Box is onderhoudsvrij en kent geen licentiekosten. Het 
systeem kan meerdere protocollen aan, zoals Modbus, KNX 
en Zwave. Energiebundelinstelling is vrij in te stellen, maar is 
wel vergrendelbaar. De Box is ook inzetbaar voor IOT en werkt 
met beveiligde data, waardoor privacy gewaarborgd is  

Oosterberg BV

Stand 06.C031

www.oosterberg.nl

energie datacollectie SySteem

Een doorbraak in energiemanagement. Zo noemt GMC 
Instruments Nederland B.V. het Smartcollect PM10 energie 
datacollectie systeem. Dit is één softwarepakket voor het 
verzamelen van merk onafhankelijke energiegegevens, 
zoals elektrische energie, gas, water en flow. 

Het energie datacollectie systeem leest meetwaarden uit via 
verschillende interfaces. De meetwaarden worden opgeslagen 
in een database en real-time overzichtelijk gepresenteerd in 
tabel of grafiekvorm. Het pakket is modulair opgebouwd, zo-
dat u eventueel klein kunt beginnen en later eenvoudig kunt 
uitbreiden. Optioneel kan gekozen worden voor een power 
quality module (PM20) en/of een Scada module (PM30). 
Het meten en automatisch rapporteren van power quality 
(volgens EN 50160) wordt een steeds belangrijker onder-
deel van een energie management systeem. Het brengt de 
gebruiker in een proactieve rol en stelt hem in staat vroegtij-
dig te anticiperen op mogelijke installatieproblemen. Met de 
Scada module kan de gebruiker zelf definieerbare navigatie 
aanbrengen, waarbij iedere achtergrond mogelijk is. Dit kan 
bijvoorbeeld een plattegrond van een fabriekshal zijn of een 
schematische weergave van de energiedistributie. Het maakt 
het eenvoudiger voor de gebruiker om gegevens op te roepen.
Smartcollect is in staat om automatisch rapportages te gene-
reren en te versturen via bijvoorbeeld e-mail. GMC Instru-
ments levert niet alleen deze software, maar ook alle hardware, 
zoals kWh-meters, powermeters, dataloggers en communica-
tiemodules. Daarnaast is het bedrijf in staat u te adviseren, de 
componenten te configureren, het project te implementeren 
en u te trainen in het gebruik.

GMC Instruments Nederland B.V.

Stand 06.C011

www.gmc-instruments.nl

www.smart-collect.ch
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rekentool voor koSten- 
vergelijking geveliSolatie- 
SyStemen

IsoBouw lanceert een gebruikersvriendelijke rekentool 
voor het samenstellen van materiaallijsten bij de toepas-
sing van het SlimFort gevelisolatiesysteem. De tool verge-
lijkt ook de prestaties van SlimFort met andere systemen. 
Met de tool kunnen gebruikers binnen enkele minuten de 
materiaalbehoefte bepalen van isolatielaag en bevestigers 
t/m tweede regelwerk.  

Om het werk van verwerkers en voorschrijvers te verlichten, 
heeft IsoBouw een nieuwe rekentool ontwikkeld. Hiermee 
kan snel en eenvoudig het juiste type en een overzichtelijke 
materialenlijst worden samengesteld bij de toepassing van 
het SlimFort gevelisolatiesysteem. Dit door IsoBouw gepa-
tenteerde gevelisolatiesysteem creëert een aaneengesloten 
isolatieschil, die optimaal geventileerd is. Hierdoor wordt 
de levensduur van de gevelbekleding verlengd. Dankzij de 
geïntegreerde bevestigingsbeugels is het systeem eenvoudig 
en snel toepasbaar.
Via ‘slimfort-tool.isobouw.nl’ kunnen gebruikers met slechts 
vijf selectievelden alle benodigde gegevens van hun project 
aangeven. Het programma genereert vervolgens automatisch 
een complete materialenlijst. De materialenlijst is geheel afge-
stemd op de projectspecifieke uitgangspunten, zoals de ge-
wenste Rc-waarde, het gewicht van de gevelbekleding en de 
gebouwhoogte. Desgewenst kunnen de prestaties van het ge-
velisolatiesysteem vergeleken worden met andere systemen. 
IsoBouw toont onder andere dat het verschil in aanschafkos-
ten van de SlimFort isolatieplaten ruim gecompenseerd wordt 
door de beduidend lagere kosten voor de overige materialen 
en voor de verwerking. In totaliteit is daardoor de toepassing 
van het hoogwaardige SlimFort-systeem veel voordeliger.

IsoBouw

Stand 03.D050

www.isobouw.nl

 

eu SubSidie op mini-Stroom- 
centrale

Met het recent toegekende miljoenen budget vanuit de 
publiek private samenwerking tussen de EU en de indus-
trie (FCH-JU), is het nu ook in Nederland mogelijk om met 
een interessante subsidie een brandstofcel voor stroom 
en warmte opwekking aan te schaffen. Het zogenaamde 
PACE programma, gelanceerd in juni 2016, is een zeer 
uitgebreid initiatief gericht op een versnelde marktintro-
ductie van deze innovatieve technologie in Europa.

Diverse zogenaamde micro-WKK (Warmte Kracht Koppe-
ling) systemen, zoals de BlueGEN van SOLIDpower, zijn reeds 
commercieel verkrijgbaar in verschillende Europese lidstaten. 
Maar deze systemen waren tot nog toe voor het grote publiek 
niet economisch rendabel. Met de EU financiering vanuit 
PACE wordt deze sterk CO

2
-uitstoot reducerende technologie 

(tot 70%) nu attractief voor een grote groep prive en klein-
zakelijke klanten die zelf hun stroom en warmte lokaal willen 
opwekken, met het hoogst mogelijke rendement.
De BlueGEN van SOLIDpower is een compact brandstofcel-
systeem voor stroomverbruikers tot circa 13.000 kWh, zoals 
prive-personen (bijvoorbeeld bezitters van een warmtepomp 
en/of elektrische auto) en kleinere bedrijven. Ook woning-
corporaties of ESCO’s kunnen met de BlueGEN drie tot vijf 
appartementen energieneutraal maken, eventueel geholpen 
door de nieuwe EPV wetgeving. De innovatieve technologie 
van de BlueGEN zorgt voor ‘swerelds hoogste elektrische 
efficiëntie van 60 procent. Ter vergelijking; de meest moderne 
centrales van de grote energieleveranciers halen dat niet en 
een dieselgenerator haalt slechts circa 30%. 
Met een continue stroomopwekking van 1,5 kW 24/7 wordt 
13.000 kWh elektriciteit per jaar opgewekt dat direct gebruikt 
kan worden of gesaldeerd op het net gezet. De restwarmte 
kan thuis gebruikt worden voor de bereiding van warm 
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tapwater tot 200 liter per dag. Het totaal rendement van deze 
techniek neemt daarmee toe tot circa 90%. Brandstofcellen 
maken gebruik van een elektrochemische reactie in plaats van 
verbranding van brandstof om energie op te wekken. Naast 
de veel hogere eff iciëntie zijn ze daarom fluisterstil en zijn er 
geen draaiende delen die trillingen en slijtage veroorzaken. 
Het hoge elektrische vermogen ten opzichte van de geringe 
restwarmte maakt dat de BlueGEN het hele jaar door (8760 
uur) kan worden ingezet – ongeacht de weersomstandig-
heden of warmtebehoefte. Dit zorgt voor een wezenlijke 
energiekostenreductie terwijl tegelijkertijd de CO

2
-emissie met 

minimaal 50% procent wordt gereduceerd ten opzichte van 
netstroom. 

SOLIDpower GmbH

Stand 05.B042

www.solidpower.com

radiator geeft groene warmte

Met herbruikbare energie en eff iciënte verwarmings- en 
koelingstechnologieën kunnen onze gebouwen tot 60% 
minder CO

2
 gaan uitstoten. De Europese Unie trekt mee 

aan de kar door eisen voor het energieverbruik in nieuwe 
woningen geleidelijk aan te scherpen. Om optimaal te 
renderen hebben de nieuwe verwarmingstechnologieën 
lage-temperatuursystemen nodig. De groene warmte van 
de ECO radiator past perfect in het plaatje.

De ECO radiator geeft een sterk comfortgevoel, ook bij lagere-
temperatuursystemen. De radiator is zeer geschikt voor 
hernieuwbare energie, milieuvriendelijk en bijzonder zuinig. Hij 
haalt het maximum uit de energie en beperkt de CO

2
-uitstoot 

tot een minimum.
In tegenstelling tot klassieke radiatoren stroomt het water op 
een directe manier de radiator binnen. Het verwarmt eerst de 
voorste, dan pas de achterste plaat. Het grote voordeel van 
de ECO radiator is dat hij, zelfs bij kortstondig bijverwarmen, 
reeds een maximale stralingswarmte zal produceren. Dat zorgt 
voor een hoger rendement en een behaaglijk warmtegevoel. 
Bij een traditionele radiator moet deze volledig verwarmd wor-
den om vooraan dezelfde stralingswarmte te krijgen. Boven-
dien gaat de helft van de warmte richting de muur verloren.
De ECO radiator is geschikt voor zowel individuele- als 
collectieve verwarmingsinstallaties, is aansluitbaar op een 
modulerende gas- of stookolieketel en combineerbaar met 

warmtepompen, zonnecellen en biomassa-installaties. Het 
thermostatisch ventiel wordt vooringesteld in functie van de 
afmetingen en het type ECO radiator. Zo worden de tempera-
tuur en het debiet van het toegevoerde water maximaal benut. 
Het ventiel kan zowel links als rechts van de radiator worden 
gemonteerd, zonder de aanvoer- en retourleiding te moeten 
aanpassen. 

Stelrad BV

Stand 03.C015 

www.henrad.eu/henrad_nl/premium-eco/ (Henrad)

www.stelrad.eu/stelrad_nlnl/novello-eco/ (Stelrad)

variable water flow: water alS 
warmteoverdragend medium

Sinds juni 2017 neemt Carrier Airconditioning het 
voortouw met Variable Water Flow: de vraaggestuurde 
klimaatsystemen met hoofdzakelijk water als energie-
transportmiddel. Carrier stelt zich als doel om de instal-
latiebranche bewuster te maken van de voordelen van 
water: duurzaamheid, gemak, comfort en besparing. Dit 
doet zij middels een campagne met de pay off : ‘Alleen nog 
maar water. Zo doen wij dat.’

Met Variable Water Flow maakt Carrier gebruik van water als 
warmteoverdragend medium. Door het debiet (flow) aan te 
passen aan de vraag (variabel te maken) wordt er bespaard 
op energie. Groot voordeel hiervan is dat er 75% beperking is 
van koudemiddel ten opzichte van het bekende koudemiddel 
VRF. Hierdoor is er aanzienlijk minder gevaar bij leidinglekka-
ges en zijn de VWF-systemen daarnaast energiebesparend.
“VWF is veiliger en schoner”, zegt Dick van Giezen, directeur 
Carrier Airconditioning Benelux. “Koudemiddelen zijn geen 
fijne middelen voor in je gebouw.” Met VWF bewijst Car-
rier graag het voortouw te nemen in groen denken en doen. 
Samen met haar afnemers werkt Carrier voortdurend aan ver-
betering van de milieuprestatie van de producten en diensten. 

Carrier Airconditioning Benelux BV

Stand 03.F046 

www.carrier.nl



ISDE 
subsidie 

€ 2.291,-*

 Remeha Solar Home systemen

Een stap vooruit 
in duurzaamheid

* Van toepassing op beide systemen en gebaseerd op 4 zonnecollectoren, subsidiewijzigingen onder voorbehoud.

Compleet zonlichtsysteem gecombineerd 
met al het goede van de Tzerra Plus

Remeha TzerraSOL
Te combineren met alle cv-merken
Remeha Solar Plus

remeha.nl

›   Ultiem comfort voor uw klant door gasbesparing tot 60% 
op warm water en tot 20% op verwarming

›   Uniek voorgeassembleerd concept op wielen (390 l)
›   Hoog rendement (label A+ en A++ cv, A+++ warmtapwater)
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react-omvormer met  
thuiSbatterij

Een belangrijke stap in het optimaliseren van het huis-
houdelijk gebruik van zonne-energie is de lancering van 
de ‘hernieuwbare accumulator- en conversietechnologie’ 
(Renewable Accumulator and Conversion Technology 
- REACT). De innovatieve REACT-omvormer van ABB 
omvat een ingebouwde hoogwaardige 2 kWh batterij die 
ongebruikte energie opslaat. De REACT is beschikbaar als 
eenfasige omvormer van 4,6 kW of 3,6 kW. 

De lithium-ion-batterij is geïntegreerd in dezelfde productbe-
huizing. Hierdoor kunnen huiseigenaren en verhuurders het 
teveel aan energie dat hun PV-installatie tijdens piekperioden 
produceert, opslaan. De opgeslagen energie kan vervolgens 
worden gebruikt in perioden met hogere energiebehoeften, 
zoals ‘s ochtends wanneer iedereen zich klaarmaakt voor 
de dag of aan het einde van de dag wanneer het gezin weer 
thuiskomt. 
Dankzij het geïntegreerde vermogensbeheer, het dual 
Maximum Power Point Track-circuit en het brede bereik aan 
ingangsspanningen is de energieproductie beter af te stem-
men op het verbruiksniveau in de woning en optimaliseert 
REACT het energieverbruik. Gebruikers kunnen tot vier ap-
paraten programmeren, op basis van de beschikbare energie. 
Bovendien kunnen bepaalde apparaten door de aanwezigheid 
van een extra energie-uitgang, die gevoed wordt door de be-
schikbare zonne-energie of elektriciteit die in de batterij werd 
opgeslagen, gebruikt worden tijdens een stroomstoring. 
De verwachte levensduur van de batterij is tien jaar. De batterij 
kan eenvoudig en efficiënt met extra batterijmodules worden 
uitgebreid tot 6 kWh gebruiksenergie. Het systeem heeft een 
geïntegreerde wifi-aansluiting en een applicatie voor smart-
phones of tablets. Hiermee kunnen gebruikers hun energiege-
bruik regelen en beheren, ook wanneer ze niet thuis zijn. 

ABB

Stand 06.A010

www.abb.com

eindelijk écht Slimme  
gebouwen: connected buildingS

Smart buildings, Internet of Things, Big Data in de bouw; 
mooie termen, maar slechts weinigen kunnen concrete 
voorbeelden noemen van gebouwen die meegaan in de 
digitale revolutie die zich vooral buiten de bouw lijkt af te 
spelen. De termen zijn inmiddels goed bekend, maar de 
dagelijkse praktijk is business as usual. Climotion BV is 
al jaren actief in het regelen van klimaatinstallaties van 
gebouwen door toepassing van de BaOpt-regeling.

Gebouwen zijn voorzien van veel techniek die nauwelijks in 
staat is tot digitale communicatie (M2M). Elk systeem vormt 
zijn eigen eiland dat nauwelijks interactie heeft met andere 
systemen. Wanneer communicatie wel mogelijk is, is dit het 
gevolg van veel handmatig programmeerwerk. 
De BaOpt-regeling van Climotion BV wordt gebruikt om lucht 
op een rustige manier gelijkmatig te verspreiden door een ge-
bouw. Het systeem wordt ingezet voor comfortverbetering en 
energiebesparing in de volledige utiliteitsbouw. Denk daarbij 
aan sportaccommodaties, scholen, theaters en kantoren.
Op de Vakbeurs Energie laat Climotion zien hoe de data 
die uit de klimaatinstallatie gegenereerd wordt een cruciaal 
onderdeel wordt van een slim en energiezuinig gebouw. 
Hierbij hebben we het niet alleen over het verzamelen van 
data, maar juist over het analyseren en optimaliseren van de 
complete installatie via het internet. Het bedrijf levert de ICT-
infrastructuur die het mogelijk maakt gebouwen eindelijk écht 
slim te maken. 

Climotion

Stand 03.B010

www.climotion.com
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klimaatinStallatie achter het 
behang

De Fresh-r bestaat uit een doosconstructie met daarin 
twee ventilatoren die in tegenovergestelde richting 
blazen. En daartussen zit dan een warmtewisselaar. Het 
wordt in een buitenmuur geplaatst, en past zodoende 
achter het behang. 

Zoals je van een apparaat van deze tijd mag verwachten, is 
de Fresh-r connected, zodat op PC, tablet en telefoon te zien 
is wat het ding doet. Mensen met een Fresh-r in huis kunnen 
dus altijd zien of het in hun huis fris en gezond is.
Het systeem is modulair ontworpen. Dat betekent dat onder-
delen eenvoudig zijn te vervangen en her te gebruiken. Geheel 
volgens de principes van de circulaire economie. Een ander 
principe van de circulaire economie is dat het niet om het bezit 
van producten gaat, maar om het gebruik. Zo biedt Philips licht, 
in plaats van lampen, en wil het gelijknamige bedrijf Fresh-r 
gezonde lucht bieden, in plaats van balansventilatoren met een 
warmtewisselaar. Gezonde lucht dus als een dienst.
Tegenwoordig betalen meeste mensen meer dan € 50,- per 
maand voor een comfortabel huis, lees: verwarming. Met 
goede isolatie en een Fresh-r bespaar je daar volgens het 
bedrijf meer op dan dat het kost. Net zo warm, maar gezonder 
voor de bewoner en de woning. Bovendien wordt schim-
melvorming tegengegaan door luchtdichte isolatie, waardoor 
vocht nergens meer heen kan.

Fresh-r

Stand 03.D092

www.fresh-r.nl

inZicht in energiedata

Met slimme meters en innovatieve software verkrijgt He-
zelaer alle energiedata over elke productielijn. Hezelaer is 
volgens eigen zeggen één van de voorlopers op het gebied 
van Energy Intelligence in Nederland. Alle verkregen data 
wordt geanalyseerd in combinatie met de productietijd 
en productievolumes. Dit leidt tot inzichten over het ener-
gieverbruik per eenheid product, per productielijn en per 
operationeel uur. 

Energiedata geven belangrijk inzicht in het energieverbruik. 
Zeker voor industriële bedrijven, waarbij de energiekosten 
vaak wel 30% van de totale kosten bedragen, is het slim 
gebruiken van de energiedata een volgende strategische stap. 
Ze geven bijvoorbeeld een gedetailleerd beeld van wat er 
binnen de fabriekshallen gebeurt. Via de software ontvangt de 
gebruiker realtime meldingen over onregelmatigheden in het 
proces, zoals een verwarmingselement dat nog aanstaat of 
een productielijn die boven zijn capaciteit draait. De meldin-
gen helpen energieverspilling op te sporen en geven onder 
andere aan wanneer machines onderhoud nodig hebben.
De inzichten die u verkrijgt uit Energy Intelligence dienst kunt 
u gebruiken om mensen en machines zo eff iciënt mogelijk 
in te zetten. De data laten precies zien hoeveel productie de 
ploegen draaien en hoe verschillende productielijnen functi-
oneren. Aan het einde van de dag ontvangt u een samenvat-
ting van de productiedag en aan het einde van de maand 
een praktisch analyserapport. Misschien draait u wel meer 
productie als u de ploegendiensten opnieuw indeelt? Of zorgt 
een wissel van twee productielijnen voor betere resultaten? 
Op basis van de rapporten voert Hezelaer samen met u ver-
beteringen door in het productieproces.

Aanschaf meters en kosten software

Doordat u het productieproces eff iciënter inricht, kunt u met 
het huidige energiebudget dus méér productie en daarmee 
omzet draaien. Hou hierbij wel rekening met een investering. 
Bij aanvang van de samenwerking schaft u slimme meters aan, 
die na zo’n één tot twee jaar zijn terugverdiend. Het gebruik 
van de software kost een vast bedrag per maand, afhankelijk 
van de aard van de onderneming, de grootte van het produc-
tieproces en uw specifieke wensen. Daarvoor doet Hezelaer 
het onderhoud aan de meters en software, verzorgt de rap-
portages en haalt het optimale uit de data om het concurren-
tievoordeel te vergroten.

Hezelaer

Stand 06.C021

www.hezelaer.nl
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Zonne-energie geïntegreerd in 
gebouwen iS de toekomSt 

Duurzaam bouwen wordt steeds belangrijker. Het bespaart 
energie en levert bovendien economische groeikansen op. 
BIPV (gebouw geïntegreerde zonne-energiesystemen) 
is een van de vooraanstaande nieuwe oplossingen. Naar 
verwachting zal in Nederland de komende jaren voor een 
miljard aan BIPV-producten worden verkocht en om dat te 
realiseren gaat de BIPV sector in een hogere versnelling.

BIPV biedt steeds betere en mooiere oplossingen voor het 
eenvoudig integreren van ‘zonnepanelen’ in daken en gevels, 
met een scala aan kleurstellingen en flexibele vormgeving. 
Mogelijkheden zijn er volop. Multidisciplinair samenwerken 
is van cruciaal belang om hiervan in bouwontwerpen te gaan 
profiteren. In het project ‘Werkelijk Bouwen aan BIPV’ is de 
organisatie opgezet voor een samenwerkend Nederlands 
consortium van Nederlandse bedrijven met BIPV producten en 
diensten. De kennis van BIPV-technologie is in Nederland van 
bijzonder hoog niveau, en er zijn al veel goede innovatieve en 
esthetisch aantrekkelijke zonne-energieproducten op de markt 
gebracht. Nu moeten de toepassers in de bouwsector deze 
partijen nog kunnen vinden en de kennis over hun producten 
benutten in hun bouwontwerpen.  ‘Werkelijk Bouwen aan BIPV’ 
heeft dan ook tot doel om met betrouwbare neutrale informatie-
voorziening deze brug te slaan, en de zonne-energiesector en 
de bouwsector met elkaar in contact te brengen.

Stichting Monitoring Zonnestroom

Standnummer 05.D058

www.zonnestroomnl.nl

Slanker iSoleren

Per 1 januari 2012 wordt de EPC als indicator voor de 
energiezuinigheid van gebouwen verlaten en gaan we 
over naar Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG). 
Hierbij zal de energieprestatie van nieuwe gebouwen in 
BENG-indicatoren worden uitgedrukt, waarbij onder meer 
gekeken wordt naar de warmtebehoefte per vierkante me-
ter gebruiksoppervlakte per jaar. Hierbij speelt de isolatie 
van de gebouwschil een grote rol. Kingspan Insulation liet 
onderzoeken wat de toegevoegde waarde van beter en 
tegelijkertijd slanker isoleren is.

Nu we een steeds grotere focus zien op het beperken van de 
energiebehoefte van gebouwen (trias energetica), wordt het 

ontwerp van gebouwen en de isolatie van de gebouwschil 
steeds belangrijker. Het belang van beter en slanker isoleren 
neemt bij Bijna Energie Neutrale Gebouwen, en in het verlengde 
daarvan Nul-op-de-Meter-woningen (NOM), steeds verder toe. 
De nieuwe Kingspan Kooltherm K108 Spouwplaat zorgt met 
een zeer lage lambdawaarde van 0,018 W/m2K voor zeer goede 
thermische prestaties in de spouwmuur. Ook kan de spouwcon-
structie door de geringe dikte slanker worden uitgevoerd.
Onafhankelijk onderzoek toont aan dat de besparing door 
het gebruik van de Kingspan Kooltherm K108 Spouwplaat ten 
opzichte van minerale wol bij een hoekwoning kan oplopen 
van 445 euro bij het huidige EPC, tot 1.800 euro bij BENG en 
ruim 2.900 euro bij NOM. Reden hiervoor zijn niet zozeer de 
kosten van de spouwplaten per vierkante meter, als wel de in-
tegrale kosten voor een heel bouwproject. Dankzij de slankere 
spouwmuurconstructie door gebruik van de K108 Spouwplaat 
zijn minder kosten nodig voor aansluitende bouwdelen, zoals 
de funderingsconstructie, het gevelmetselwerk, de raam- en 
deuraansluitingen en de dakaansluiting.

Kingspan Insulation

Stand 03.D060

www.kingspan.nl

platdakraam voor  
lage-energiewoningen

Illumy is een gepatenteerd systeem, dat het meeste dag-
licht toelaat van alle lichtkoepels, dakramen en lichtstra-
ten in de markt. Enerzijds dankzij de bijzondere Crystall 
HR+++ beglazing, anderzijds door zijn afmetingen (tot  
12 m2). Het platdakraam onderscheidt zich verder door het 
geringe gewicht, slanke vormgeving en de geïntegreerde 
led-sfeerverlichting. De Uw-waarde is geschikt voor lage-
energiewoningen en zelfs passiefbouw. 
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Leverancier Luxlight gebruikt voor Illumy Crystall HR+++ 
triple beglazing, die veruit het meeste daglicht toelaat (LTA 
75%), met bovendien de meest natuurlijke lichtkleur (Ra 
97%). Naast uitbundig daglicht laat het kristalheldere glas de 
zonnewarmte ruimschoots toe (g-waarde=0,52), terwijl de 
Ug-waarde van 0,6 W/m2K uitstekend scoort op het vlak van 
isolerend vermogen. Door de grote afmetingen (van 1,7 tot 
ruim 12 m2) en een gepatenteerd verbindingssysteem op basis 
van structural glazing, komt er nog meer daglicht naar binnen. 
Om het platdakraam zelfs voor passiefbouw geschikt te 
maken, is er een isolerend plisségordijn voorzien, waardoor 
de Uw-waarde verder daalt tot 0,59 W/m2K. Als kers op de 
taart beschikt het raam over sfeervol kunstlicht via een 
geïntegreerde ledstrip. De elektronische componenten van 
het platdakraam (plisségordijn, verlichting en de optionele 
buitenzonwering) worden gestuurd via één afstandsbediening 
en zijn geschikt voor aansluiting op Somfy domotica. 
Tot slot is oververhitting in lage-energie- en passiefwoningen 
een bekend probleem, waardoor noodgedwongen gekozen 
wordt voor kleine glaspartijen, die weinig zonlicht binnenla-
ten. Bij moderne bouw zijn het dan weer grote glaspartijen 
(zeer zwaar drievoudig glas), die alles behalve praktisch zijn in 
verband met de plaatsing (dure kraan en zonweringkosten). 
Het innovatieve aan Luxlight zijn de lichte constructies met in-
bouwvoorziening, die veel licht binnenlaten, sterk isoleren én de 
zonnewarmte maximaal toelaten of dankzij de zonwering weren.  

Illumy by Luxlight

Stand 04.C014

www.illumy.nl

recyclebare verwarmingSbuiS 
met 50 jaar garantie

De MAGNUM Tube is een vijf-laags vloerverwarmingsbuis 
met diffusiedichte EVOH-laag en is vervaardigd van het 
PE-RT Type 1. Dit type PE-RT is sterk, flexibel en uiter-
mate geschikt voor hoge temperaturen. De vloerverwar-
mingsbuis heeft een minimale levensduur van 50 jaar, wat 
tevens de garantieperiode is.

De recyclebare MAG-
NUM Tube wordt in 
verschillende diameters 
geëxtrudeerd in de eigen 
fabriek van MAGNUM 
Projectservices in Tholen 
en is KOMO gecertifi-
ceerd. Op deze manier 
wordt het traject van 
begin tot eind in eigen 
hand gehouden, is er een 

optimale kwaliteitsbewaking en kan het bedrijf de beste prijs/
kwaliteit-verhouding aanbieden. 
Binnenkomende grondstoffen worden grondig getest voordat 
ze worden vrijgegeven. De PE-RT extruders garanderen een 
betrouwbaarheid en constante productkwaliteit. De kwaliteit 
van de buis wordt continu bewaakt. Tijdens het extrusieproces 
worden de wanddikte, de buitenste en de binnenste diameter 

in realtime gemeten. Deze meetgegevens worden permanent 
digitaal opgeslagen en kunnen later worden geraadpleegd. 
De geproduceerde buis wordt getest in het eigen laborato-
rium en wordt onderzocht door middel van een gesimuleerde 
veroudering. De structuur van de lagen wordt microscopisch 
onderzocht. Het is van groot belang dat de onderlinge lagen 
de juiste dikte hebben en dat ze mooi consistent zijn. MAG-
NUM is KOMO, SKZ en MPA gecertificeerd.

MAGNUM Projectservices

Stand 03.A014

www.magnumprojectservices.nl

compacte aan- of inbouw  
energiemodule

De Nathan Energiemodule is een compacte aan- of in-
bouwmodule. Hierin zijn alle installatiecomponenten voor 
duurzame verwarming en warm tapwaterbereiding op 
efficiënte wijze  samengebracht tot één totaalproduct. 

De alpha innotec prefab energiemodule wordt ‘plug-and-play’ 
gebouwd. Dat kan tegen de voor- of achtergevel, in het dak 
van de woning of in de portiekflat en aangesloten op het afgif-
tesysteem. Bijzonder is het feit dat het gaat om één totaal-
product van één totaalleverancier, waarbij een ontzorgende 
prestatiegarantie en een langlopend exploitatiecontract kan 
worden aangeboden.
De energiemodule biedt een plug-and-play oplossing voor 
duurzame verwarming, warm tapwaterbereiding en ventilatie. 
Bij de aanbouwvariant blijft de complete installatie buiten. Er is 
verder geen extra ruimte nodig en geen sleepwerk in de woning. 
Ook is sprake van een minimale foutkans en installatietijd: de 
complete unit wordt prefab gebouwd. Daarom is er maar be-
perkte overlast voor bewoners tijdens installatie en onderhoud. 
Nul-op-de-meter monitoring kan als optie aangeboden worden.

Nathan Systems

Stand 03.B021 

www.nathansystems.nl/nathan-energiemodule

bouwen met legoSteentjeS

Passief Bouwblok koppelt maximaal wooncomfort aan 
minimale energielasten. Het bouwsysteem werkt vrij 
eenvoudig. De blokken, gemaakt van Neopor, worden als 
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Legosteentjes op elkaar gestapeld. Door de noppen vallen 
ze precies in elkaar en worden koudebruggen uitgeslo-
ten. Daarna wordt in de holle ruimte van het blok beton 
gestort, waardoor in één keer een geïsoleerde binnen- en 
buitenmuur ontstaat.

Om de lichtgewicht blokken op 
hun plek te houden wordt de 
gestapelde wand voorzien van 
schoren. Deze zijn te gebruiken 
als profielen en als steiger, zodat 

er makkelijk rondom gestort kan worden. De elementen van 
Passief Bouwblok zijn zo sterk dat er probleemloos in één 
keer gestort kan worden tot 2,70 meter. Voor het bevestigen 
van materialen, zoals het ophangen van een klok of schilderij, 
zijn er pluggen beschikbaar. Voor bijvoorbeeld het ophangen 
van een zonnescherm aan de buitengevel is de plug met 
koudebrug-onderbreking zeer geschikt.
Door het gebruik van de elementen van Passief Bouwblok in 
woningen wordt het wonen comfortabeler. Zowel ’s nachts als 
overdag wordt een zeer behaaglijke temperatuur behouden. 
Een ander voordeel betreft de loonkosten. Door de gemak-
kelijke en snelle verwerking van de elementen kan een hoge 
bouwsnelheid bereikt worden. In slechts tien werkdagen is 
het mogelijk om een volledige woning uit blokken te bouwen. 
Door de hoge warmteweerstand van de blokken, Rc = 9.0 m2 
K/W, is er geen centrale verwarming meer nodig.
Op dit moment worden meerdere projecten en woningen 
gerealiseerd door heel Nederland. Zo wordt onder andere in 
Emmeloord een demowoning gebouwd waar het mogelijk is 
om uitgebreid rond te kijken en te ervaren hoe Passief Bouw-
blok werkt.

Passief Bouwblok

Stand 03.F062

Voor meer informatie: www.passiefbouwblok.nl

Zout: hét natuurlijke paSSieve 
warmteopSlagmateriaal

Zo lang de aarde bestaat is zout hét passieve warmte-
opslagmateriaal dat in de natuur te vinden is. Door slim 
gebruik te maken van die natuurwetten en materialen buf-
fert PCM Suppliers de warmte van verwarmingstoestellen 
in zoutmatten waardoor woningen en kantoorgebouwen 
aanmerkelijk langer warm blijven. De volgende dag is er 
daardoor minder energie nodig om de ruimte weer op 
temperatuur te brengen.

PCM buffers helpen in 
de zomer en in de winter 
gebouwen energieloos 
te koelen en verwarmen. 
In de zomer en winter 
houden ze ruimten nog 
lang op een aangename 
temperatuur, ook nadat 
verwarmingsbronnen 
uit zijn. De buffers slaan 
warmte op van (alle) 
verwarmingstoestellen, 
vloerverwarming, hout- 
en pelletkachels en van 
op- of invallend zonlicht. 
Bij zonnige woningen 
is die warmte gratis verkregen en wordt dan uren later nog 
afgegeven. De buffers zijn er voor vloeren, wanden en plafonds, 
zijn gemakkelijk aan te brengen en zijn na plaatsing volledig 
onderhoudsvrij. De buffercapaciteit is 300 W/uur per m2. Voor 
een gemiddelde woonkamer is dat circa 10 kW/uur. Externe 
waterbuffervaten zijn dus niet meer nodig.
 
Nieuwbouw en renovatie

PCM buffers worden zowel in nieuwbouw- als in renovatiewo-
ningen en gebouwen toegepast. Op bijvoorbeeld nieuwe en 
bestaande (systeem)plafonds worden PCM buffers gelegd voor 
warmte in de winter en koeling in de zomer. Met behulp van de 
buffers kunnen kantoorgebouwen vóór 2023 betaalbaar naar 
energielabel C worden gebracht. Ook wordt ‘nul op de meter’ 
steeds meer haalbaar. Geïsoleerde ruimtes (volgens huidige 
normen) hoeven nauwelijks nog te worden bijverwarmd. Een 
belangrijk voordeel is ook dat het geïnstalleerd vermogen 
gehalveerd kan worden. Dat scheelt veel geld en circa 30% 
energie, waardoor ook CO

2
-emissies aanzienlijk verminderen. 

De PCM buffers worden ingezet bij lucht-water-warmte-
pompen, bij aardwarmtepompen en bij elektrische vloer- en 
wandverwarmingsystemen. Zo werken de buffers mee aan 
aardgasloos verwarmen. PCM Buffers kunnen zichzelf al in 
vier jaar terugverdienen, zoals is gebleken. Als ondernemer 
kunt u gebruik maken van de Energie Investeringsaftrek 
(EIA).

PCM-Suppliers

Stand 03.E019

www.pcm-suppliers.nl

comfort Zonder aardgaS

Door middel van collectoren achter PV panelen, in com-
binatie met een warmtepomp, kunt u thermische zonne-
energie verzamelen, gebruiken en opslaan. Dit gebeurt in 
een op maat gemaakte bufferzak, die in een bestaande 
kruipruimte wordt geïnstalleerd.

De samenwerking tussen SolarFreezer en R&R Systems heeft 
geleid tot een bijzonder, uitvoerig getest, systeem. Door mid-
del van collectoren achter PV panelen (het zogenoemde PV-T 
systeem), wordt er thermische zonne-energie verzameld. 
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Deze energie, in combinatie met een warmtepomp, kan direct 
gebruikt worden voor het maken van warm tapwater en voor 
warmteaanvoer voor het verwarmingssysteem. Daarnaast 
wordt deze energie gebruikt voor het ‘voeden‘ van de buffer-
zak. Deze op maat gemaakte bufferzak wordt geplaatst in de 
kruipruimte van uw woning. 
Zodra de PV-T panelen onvoldoende energie leveren, onttrekt 
de warmtepomp de energie uit de bufferzak. Dit systeem 
zorgt ervoor dat u uw woning in de zomerperiode kunt koelen 
en de rest van het jaar kunt verwarmen zonder gebruikt te 
hoeven maken van aardgas. 

SolarFreezer en R&R Systems

Stand 3.E078

www.solarfreezer.nl

eén plaatmateriaal voor  
binnenklimaat en geluidS- 
reductie

De RIHOCELL ACOUSTICLIMAT van RIHO Climate 
Systems verhoogt in bestaande woningen en nieuwbouw 
niet alleen het binnencomfort, maar verlaagt tevens het 
energieverbruik. Ook wordt de geluidsoverlast beperkt; in 
moderne kantoren één van de belangrijkste oorzaken van 
stress en uitval.

Deze slimme 
afbouwoplossing is 
ontwikkeld en getest 
in het eigen produc-
tiecentrum van RIHO 
Climate Systems. 
RIHOCELL ACOUS-
TICLIMAT ondergaat 
tijdens het fabricage-
proces een speciale 
behandeling. Allereerst 
wordt het plaatmate-

riaal geperforeerd (perforatiegraad variabel). Over dit halffa-
bricaat wordt aansluitend een bijzonder akoestisch vliesdoek 
geplakt: de ACOUSTICLIMAT-laag. Na uitharding van de lijm is 
de plaat gereed voor gebruik. Op de projectlocatie worden deze 
platen voorzien van een akoestische, open spuitlaag die de 
geluidswerende eigenschappen van de platen verder versterkt. 
De afwerking heeft het uiterlijk van een stuclaag.
De plaat heeft goede geluidswerende eigenschappen. Vooral 

in ruimten waar gebruik wordt gemaakt van harde materialen, 
zoals glas, tegels, parket, beton en hout. Tests wijzen uit dat het 
plaatmateriaal in deze snelbouw-oplossing hoge en lage gelui-
den/tonen grotendeels dempt en in de bovenliggende isolatie 
absorbeert. Het maakt dit klimaatsysteem tevens uitermate 
geschikt voor gebruik in een wandsysteem. Met een betere 
temperatuurbalans en meer akoestisch comfort als opbrengst. 

RIHO Climate Systems 

Stand 04.C013

www.rihoclimatesystems.nl

geavanceerde Zakformaat 
warmtebeeldcamera
 
Met zijn zeer handzame formaat en robuuste behuizing is 
de FLIR C3 de ideale warmtebeeldcamera om te gebruiken 
voor gebouwen thermografie. Door zijn compacte formaat 
wordt de camera veel sneller meegenomen naar een 
inspectie. 

Een vloerverwarming is eenvoudig in 
kaart te brengen in een bestaande vloer. 
Warmtelekken uit de woning lichten  
op en koude plekken als tocht, kou-
debruggen en 
waterlekkages zijn 
direct zichtbaar als 
een donkere koude 
plek. Met functies 
als MSX, Wifi en 
een Hot/Cold Spot 
zoeker is de FLIR C3 
de perfecte tool voor snelle temperatuurmetingen en  
visualisatie van verborgen gebreken.
Met FLIR’s gepatenteerde real-time beeldverbetering MSX® en 
een helder, gebruiksvriendelijk touchscreen met automatische 
oriëntatie, legt de C3 warmtebeeldcamera bouw gebreken en 
onzichtbaarheden vast. De warmte gevoelige detector, met een 
resolutie van 4.800 pixels, maakt en toont beelden van subtiele 
warmtepatronen en kleine temperatuurverschillen die voorko-
men in de bouwsector. Essentiele contouren in het beeld waar 
geen temperatuurverschillen optreden, worden met behulp van 
MSX® goed zichtbaar. Dit maakt het mogelijk om de locaties van 
de problemen te herkennen om deze goed op te sporen.
De camera is voorzien van ingebouwde verlichting met flitser 
(LED) voor de gewone visuele camera. Zeker geen overbodige 
luxe bij het uitvoeren bouwinspecties, waarbij vaak sprake is 
van slecht verlichte ruimtes. Met één druk op de knop legt de 
warmtebeeldcamera zowel een visuele als het warmtebeeld 
vast. Via de meegeleverde USB kabel of WiFi kunt u de beel-
den naar een PC, tablet of smartphone versturen om deze ver-
volgens met FLIR software rustig te analyseren, na te meten 
en het geheel vast te leggen in een rapportage.
 
Sensor BV

Stand 03.F026

www.warmtebeeldcamera.nl
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StadSverwarming op de rol

Een aardgasvrije wijk met de snelheid van een ‘straat in 
een dag’. Dat kan met Flexanet: een netwerk op de rol 
dat wordt geleverd op een haspel. Het bestaat uit een 
kunststof leiding met de aftakkingen daaraan gemon-
teerd. Hiermee kan een straat of een wijk in zeer korte tijd 
voorzien worden van een stadsverwarmingsleiding. Dit 
bespaart tijd en geld.

Tijdens Vakbeurs Energie 2012 werd door Warmtenetwerk 
de Innovatie Award aan Thermaflex uitgereikt. Het betrof het 
idee van een (stadsverwarmings)netwerk op een rol, dat kant-
en-klaar kon worden geleverd. Het idee dat destijds alleen op 
papier bestond, is in de tussentijd werkelijkheid geworden en 
is ook al veel toegepast.
Door een netwerk op rol te leveren wordt de installatietijd 
op het project fors verminderd; alleen de verbindingen aan 
het begin en het einde van de leiding hoeven nog gemaakt 
te worden. Het is nu een kwestie van de leiding (inclusief 
huisaansluitingen) van de haspel afrollen en in de sleuf leg-
gen. Naast dat er tijd wordt bespaard, neemt ook de kans op 
fouten en dus risico’s af. 
Het netwerk van de rol wordt projectspecifiek in de fabriek 
gemaakt. De basis is het kunststof leidingsysteem Flexalen. 
Goede tekeningen en maatvoeringen zijn essentieel om het 
leidingnetwerk op de juiste maat, en met de aftakkingen op 
de juiste plaats, in de fabriek te kunnen maken. Ook afstem-
ming over datum en tijd van leveren is belangrijk, zodat alle 
werkzaamheden goed op elkaar afgestemd zijn. Het netwerk 
van de rol is toepasbaar bij zowel nieuwbouw- als renovatie-
projecten. 

Thermaflex

Stand 03.C038

www.thermaflex.com

 
introductie Smart lighting  
Solution op vakbeurS energie

Het smart building lighting systeem ‘Wireleds®’ bestaat uit 
een draadloze infrastructuur met led verlichting, draadloze 
sensoren en draadloze schakelaars. Wireleds® verlichting 
brandt alleen als het nodig is en is daardoor extreem ener-
giezuinig. Niemand hoeft ooit meer draden te trekken als 
het verlichtingssysteem moet worden aangepast. 
 

Met Wireleds® stonden Chess Wise en LEDSGOGREENER 
voor een enorme uitdaging: het maken van de meest ener-
giebesparende en slimste besturing voor een verlichtingssys-
teem, die tegelijkertijd draadloos, schaalbaar en betrouwbaar 
is. Het resultaat is veel meer dan een nieuwe lamp. Het is 
een zelf organiserend Wireleds® Mesh-netwerk waarbij losse 
Wireleds® sensoren samen met Wireleds® led verlichting een 
hecht netwerk vormen. Hierbinnen wordt informatie razend-
snel, veilig en zonder signaalverlies doorgegeven. Het is de 
toekomst van led verlichting.

Vier voordelen 
Voor gebouweigenaren en facilitair managers heeft Wireleds® 
veel voordelen:
1.  Slimme verlichting. Alle lampen zijn alleen aan als het 

nodig is. Lichthoeveelheid en beweging bepalen of een 
lamp aan, uit of gedimd is. Verlaten de schoonmakers het 
pand, dan kan men met één schakelaar alle verlichting in 
het gebouw uitdoen. 

2.  Optimale energiebesparing. De energie besparing kan 
oplopen tot wel 90%. 

3.  Draadloos systeem. Het plafond hoeft niet meer open, 
als u kamers splitst of samenvoegt. Met een swipe van 
uw vinger verandert u de indeling van de verlichting in 
de ruimte. Een hotelschakeling is het toevoegen van 
een draadloze schakelaar en via de iPad bepaalt u welke 
lampen geschakeld moeten worden. Er hoeft geen draad 
veranderd te worden. 

4.  Eenvoudig te installeren. Tot slot is het systeem makkelijk 
te installeren, waardoor de installatie en onderhoudskos-
ten tot een absoluut minimum worden beperkt. Hierdoor 
is de business case voor energiezuinige slimme led 
verlichting zo gemaakt.

Wireleds®  is een smart solution van LEDSGOGREENER, fabri-
kant van led verlichting en Chess Wise, fabrikant van slimme 
software. Het verlichtingssysteem bestaat uit een (ingebouw-
de) Building Light Controller, sensoren, schakelaars, randap-
paratuur en software. Bediening kan via pc, tablet, telefoon 
of draadloze schakelaar. Het is in de toekomst ook mogelijk 
om sensoren voor andere functionaliteiten aan te sluiten op 
het verlichtingsnetwerk, zoals toegangscontrole, bewegings-
melders of bediening van de zonwering. Ook geschikt als 
uitbreiding voor een bestaande DALI-omgeving.

Wireleds

Stand 04.D034

www.wireleds.nl



GOED EN SLANK ISOLEREN LOONT!

MORE
SPACE
FOR
EVERYONE 
.COM

Wat als… u toekomstbestendig 
bouwt én bespaart op bouwkosten?

Van vochtig kasteel met dikke muren naar zeer slanke constructies: 
standaarden in de bouw veranderen. Met de nieuwe Kingspan  

Kooltherm® K108 Spouwplaat bouwt u toekomstbestendig – of u nu wilt 
voldoen aan basiseisen of ambitieuzere niveaus zoals BENG en NOM. 
De Kooltherm® K108 combineert hoge thermische prestaties met slanke 
spouwconstructies. Zo bespaart u ook nog eens fiks op bouwkosten, 
in vergelijking met minerale wol. Benieuwd hoeveel u kunt besparen? 

DOWNLOAD HET ONDERZOEK ‘KOSTENEFFECTIVITEIT SPOUWISOLATIE’

Uniek:lambdawaarde0,018 W/m•K

BEZOEK ONS OP VAKBEURS ENERGIE IN DEN BOSCH  
VAN 10 -12 OKTOBER (STAND 03.D060)
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eenvoudig en efficiënt:  
iSoleer appendageS

Uit onderzoek van CE Delft blijkt dat de industriële sector 
in Nederland onnodig hoge kosten maakt door het gebrek 
aan energiebesparing. Een eenvoudige doch efficiënte 
maatregel is het isoleren van appendages.

Naast de isolatie van de stoomketel en bijbehorende instal-
laties is het van groot belang dat ook het leidingsysteem 
goed geïsoleerd is. Helaas is de isolatie (met name van 
appendages) om uiteenlopende redenen vaak niet op orde. 
Ketelonderhoud Jonker kan in samenwerking met Degen-
kamp Isolatie B.V. gericht onderhoud uitvoeren op uw isolatie, 
waardoor besparingen mogelijk zijn van 85 tot 95% met een 
terugverdientijd van minder dan één jaar.
Door de toepassing van isolatiematrassen bij ongeïsoleerde 
of slecht geïsoleerde appendages (kleppen, flenzen, kranen, 
veiligheden, afsluiters, et cetera) worden warmteverlies en 
CO

2
-uitstoot direct gereduceerd met minimaal 85%. De weg-

neembare isolatiematrassen kunnen tijdelijk simpel worden 
verwijderd voor onderhoud, zodat het voor het bedienend 
personeel geen belemmering vormt.
Bijzonder is de periodieke onderhoudsfrequentie die het 
bedrijf kan leveren. Vaak wordt isolatie na onderhoud niet 
meer teruggeplaatst of gaat de isolatie tijdens het wegnemen 
kapot. Met periodiek onderhoud op uw isolatie bent u altijd 
verzekerd van een correcte plaatsing en 100% dekking van uw 
isolatie.

Ketelonderhoud Jonker

Stand 03.B077

www.ketelonderhoudjonker.nl

brander met lage uitStoot 
Schadelijke emiSSieS

Als vertegenwoordiger van de Weishauptorganisatie in 
Nederland, heeft Monarch Nederland weer een stap ge-
maakt op het gebied van ‘Milieu en Efficiëntie’. Weishaupt 
heeft zijn brandertechniek aangepast, waardoor een 
grote stap voorwaarts is gemaakt bij de vermindering van 
uitstoot van schadelijke emissies.

De eis ligt op dit ogenblik bij nieuwe installaties vanaf 400 
kW op een maximale uitstoot van 70 MG/m³ bij 3 % O

2
. De 

nieuwste brander zorgt ervoor dat 30 MG/m3 gerealiseerd 

kan worden vanaf 400 kW tot 10 MW, geënt op ketels van het 
drietreks principe. Weishaupt kan zelfs gasbranders aanbie-
den van 400 tot 2500 W, die toepasbaar zijn op het twee 
treks principe, waarbij onder bepaalde voorwaarden ook de 
wettelijke NOx uitstoot mogelijk is.
 
Monarch Nederland BV

Stand 03.B059

www.monarch.nl

inSchakelStroombegrenZing 
voorkomt SpanningSdipS

Wesemann Projects BV heeft een innovatieve oplossing 
ontwikkeld voor het beperken van inschakelstromen (in 
het Engels ook wel ‘Inrush currents’ genoemd). Iedere 
transformator veroorzaakt bij het inschakelen ervan een 
zogenaamde piekstroom. Deze piekstroom is het gevolg 
van het magnetiseren van de kern; een onmisbare stap 
in het omvormen van de ingaande spanning naar de ge-
wenste uitgaande spanning.

De optredende piekstroom is in de meeste gevallen geen 
probleem voor het energienet. Echter, zodra het voedende net 
wat zwakker is, leidt de inschakeling van een transformator en 
de bijkomende inschakelstroom tot problemen. Spannings-
dips, schommelingen in het net en andere effecten treden dan 
op, waarbij overige gebruikers van hetzelfde net problemen 
kunnen ervaren. 
Indien de transformatorkern wordt voorgemagnetiseerd en 
daarná pas wordt ingeschakeld, verdwijnen de problemen als 
sneeuw voor de zon. De inschakelpiek blijft bestaan, ook met 
voormagnetiseren, maar wordt nooit groter dan de nominale 
stroom van de transformator. Wesemann heeft inmiddels veel 
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ervaring opgedaan met de toepassing van de voormagneti-
seringssystemen, mede dankzij de jarenlange ervaring bij het 
bouwen van klantspecifieke transformatoroplossingen. Het 
pre-magnetiseringssysteem wordt klantspecifiek ontwikkeld 
en is in veel gevallen toepasbaar bij bestaande transforma-
toren, maar ook als optie mee te leveren bij nieuwe trans-
formatoren. Zelfs transformatoren die niet door Wesemann 
zijn ontwikkeld en gebouwd, kunnen in de meeste gevallen 
probleemloos worden voorgemagnetiseerd.

Voorbeelden

Het voormagnetiseringssysteem is in de praktijk al veel toe-
gepast in de renewable markt voor kleinschalige zonneparken 
(tot maximaal 5 MW). Maar toepassingen zijn ook schepen 
(drijvende boorplatformen met twee stuks 4 MVA transfor-
matoren) of industriële toepassingen, zoals een 6,2 MVA 
transformator voor een fabriek. Kleinschalige projecten, zoals 
boordtransformatoren tot 125 A, worden ook veel uitgevoerd 
met een voormagnetiseringssysteem. 

Wesemann Transformatoren

Stand 03.C072

www.wesemann.eu/nl

nieuw montagemateriaal 
maakt pv-t paneel nog  
eenvoudiger

Solar Energy Booster introduceert dit najaar haar sterk 
verbeterde montagemateriaal voor de Booster. De Booster 
stelt de installateur in staat van een willekeurig 1,00 x 1,60 
PV paneel een PV-T oftewel hybride-paneel te maken. Het 
PV-T paneel levert vervolgens tot 12% meer elektriciteit 
per jaar en staat bovendien thermische energie (warmte) 
af aan een buffervat, zoals bij een zonneboilersysteem. 

Het nieuwe montagemateriaal bestaat uit een handig setje, 
dat bij iedere booster gratis word bijgeleverd. De set bevat 
twee gekromde U-profiel klembalken die veerdruk genereren 
tussen booster en PV paneel, plus een set van vier kunststof 
wigjes die aan weerszijden van het PV paneel het U-profiel 
fixeren op hun plaats. De montagetijd per PV paneel wordt 
hierdoor gereduceerd, er is geen gereedschap en nabewer-
king meer nodig en correcte montage is kinderspel geworden. 
Wilt u zelf ervaren hoe eenvoudig het is om een PV-T pa-
neel te bouwen? Dan raden we u aan onze beursstand op 
Vakbeurs Energie te bezoeken. Daar kunt u dan ook direct 

inspiratie op doen voor toepassingen van PV-T in installatie-
concepten, en praktijkervaring uitwisselen met onze projec-
ten-specialist. 

Solar Energy Booster B.V.

Stand 05.B044

www.solarenergybooster.nl

juiSte meetgegevenS voor cor-
recte energiefactuur

Bent u een grootverbruiker van energie? Dan laat u uw 
verbruik meten door een erkend meetbedrijf. De gege-
vens die het meetbedrijf uit uw meter haalt zijn van groot 
belang. Deze vormen de basis voor de energiefactuur die 
u ontvangt. 

Uw meetbedrijf verstuurt maandelijks verbruiksberichten door 
aan de netbeheerder. De netbeheerder stuurt deze vervolgens 
door naar uw energieleverancier, zodat u een correcte ener-
giefactuur ontvangt. De meetverantwoordelijke dient uiterlijk 
de 10e werkdag na de maandovergang uw verbruiksdata van 
de vorige maand door te geven aan uw netbeheerder. 
Het komt echter soms voor dat uw data later dan de gel-
dende norm wordt verstuurd. Wanneer er twijfels zijn over 
de juistheid van de data, wordt deze eerst gecontroleerd en 
indien nodig opnieuw gecollecteerd vóór verzending. Dit ten 
behoeve van een correcte factuur.

Kenter is een erkend meetbedrijf en staat met een stand op 
de Vakbeurs Energie. De grafiek geeft het percentage tijdig 
verstuurde en correcte berichten voor elektra en gas weer. 
De prestatie van Kenter wordt gemeten ten opzichte van het 
landelijk gemiddelde van alle meetbedrijven over de afgelopen 
9 maanden.

Kenter

Stand 06.A020

www.kenter.nu/data-is-prioriteit/

Percentage tijdige en correcte berichten. 



www.wingas.nl

WINGAS
Energie 
voor 
winnaars.
Zonder voldoende energie is het onmogelijk 
om op topniveau te presteren.
WINGAS levert aardgas aan industriële 
bedrijven: snel, flexibel en voordelig.

GMC Instruments is specialist in het meten en monitoren van elektrische parameters. Componenten zoals powermeters, omvormers, kWh-meters,  
dataloggers en software vormen de basis van het leveringsprogramma.

Maar u wilt geen losse componenten, u wilt graag “ontzorgt” worden met werkbare oplossingen.

GMC Instruments verzorgt complete projecten, vanaf advies, levering, implementatie en training en helpt u met het inrichten van een energie management
systeem volgens NEN-EN-ISO 50001:2001. Ook als u al componenten van diverse fabricaten in gebruikt heeft of als u naast elektrische energie ook
energiedragers zoals stoom, flow, gas of warmte wilt implementeren.

AM2000 Power monitor
- Excellent TFT kleurendisplay
-  Diverse interfaces en/of I/O’s
-  Energiemeters, harmonischen +THD,
 vectordiagrammen, lastprofielen, 
 trendanalyse
-  Ook in 96x96 mm leverbaar (AM1000) of met
 hogere nauwkeurigheid en nulstroom (AM3000)

PQ3000 Power quality analyser
-  Netkwaliteit volgens IEC 61000-4-30
 (ed. 3), Klasse A
-  Meet o.a. netfrequentie, flicker,  
 spanningsdips- en onderbrekingen,
 onsymmetrie, (inter) harmonischen
-  Diverse interfaces en webserver
-  Inzoomen tot op sinus niveau

Smartcollect PM10
-  Energiedata uitlezen, opslaan, presenteren
-  Direct uitlezen van Modbus of Modbus/TCP
-  Automatische rapportages
-  Merkonafhankelijke communicatie

Smartcollect PM20 (power quality)
-  Alle functies van Smartcollect PM10
-  Automatisch inlezen van power quality
 instrumenten
-  Automatische EN 50160 rapporten

Smartcollect PM30 (Scada)
-  Alle functies van Smartcollect PM10 én PM20
-  Live waarden op iedere achtergrond mogelijk
-  Zelf definieerbare navigatie
-  Ook Run-time versie voor visualisatie

GMC Instruments Nederland B.V.  T: 0348 - 42 11 55  info@gmc-instruments.nl  www.gmc-instruments.nl

Merkonafhankelijke energie monitoring

Onze oplossing 
gaat verder 

dan jij 
verwacht 

duurzame

Bezoek ons op stand CO31  

Ontdek de 
O-NOM BOX
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wtw met unieke  
opStellingSmogelijkheden

Ventilatiespecialist Itho Daalderop introduceert de nieuw-
ste generatie WTW-ventilatie voor iedere toepassing. Als 
onderdeel van een nieuwe range ventilatie-oplossingen 
met warmteterugwinning wordt de HRU ECO 300 geïntro-
duceerd; een ventilatie-unit met verschillende unieke op-
stellingsmogelijkheden, waaronder achter het knieschot. 

De HRU ECO 300 is volgens de 
ventilatiespecialist de meest energie-
zuinige, installatie- en servicevriende-
lijke WTW-ventilatie-unit in zijn soort. 
Bijzonder zijn de verschillende opstel-
lingsmogelijkheden, zoals achter het 
knieschot, op de vloer, aan de wand en 
het plafond. De unit is hierdoor zeer 

geschikt voor toepassing in woningen en appartementen, zo-
wel in nieuwbouw als projectmatige renovatie. De unit is door 
zijn afmetingen en flexibele opstelmogelijkheden de ideale 
vervanger van oudere WTW’s, ongeacht het merk.
Binnen Ecodesign wordt de HRU ECO 300 als enige, zonder 
sensor, al gewaardeerd met een energielabel A+.  De unit 
heeft een rendement van 97% en kan ook toegepast worden 
als vraaggestuurd systeem. Dit laatste levert extra energiebe-
sparing op, omdat alleen daar wordt geventileerd waar dit het 
meest noodzakelijk is. Met uitbreiding van een CO

2
-sensor is 

de unit dus als CO
2
-gestuurde ventilatie voor de hele woning 

mét WTW toe te passen in de vorm van HRU ECO 300 Op-
tima. Ook kan de ventilatie-unit met bestaande draadloze be-
dieningen, sensoren en de slimme Spider-klimaatthermostaat 
uitgebreid en bediend worden. 

Itho Daalderop

Stand 03.A030

www.ithodaalderop.nl 

 
warmtepomp voor duurZaam 
koelen, verwarmen en warm 
water

De HP-S lucht/water warmtepomp van Itho Daalderop 
gebruikt de buitenlucht als bron om duurzaam te verwar-
men en te koelen. Daarnaast wordt ook het warm tapwater 
hiermee bereidt. 

De HP-S is een samengestelde warmtepomp met een buiten-
deel en een hydraulisch binnendeel voor het watertransport 

over het LTV systeem of de radiatoren. Daarnaast regelt dit 
binnendeel automatisch de boilerverwarming. De compressor 
draagt zorg voor de opwarming. Het elektrisch verwarmings-
element schakelt periodiek bij om de boiler door te warmen 
naar minimaal 60°C of hoger. 
Voor het regelen van de ruimtetemperaturen in een woning 
kan een Spider Zoneringsregeling of ander markconforme 
naregeling toegepast worden. Het vermogen van de warmte-
pomp is modulerend en past zich automatisch aan. 
Afhankelijk van de warmtapwater behoefte zijn er verschil-
lende boiler varianten beschikbaar. In een gangkast of tech-
niekruimte in de woning wordt het binnendeel tegen de wand 
gemonteerd. In dit deel zitten de regeling en de hydraulische 
componenten zoals de circulatiepomp en regelafsluiter. Er is 
een mogelijkheid om cv-water volgens twee verschillende cv-
temperaturen te maken, voor een Laag Temperatuursysteem 
35°C en een iets hogere temperatuur van 50°C. Er kan zowel 
verwarmd als gekoeld worden.

Ook voor nul-op-de-meter
Deze split unit is geschikt voor toepassing in nieuwbouw en 
renovatie. Het buitendeel zorgt ervoor dat in huis minder 
opstellingsruimte nodig is. Een goede opstellingsplaats is in de 
tuin of op een plat dak. In de nacht is er een instelling mogelijk 
voor geluidsreductie. De verwarmingsvermogens variëren van 
5 kW bij een buitentemperatuur van -7°C. tot 11 kW bij een 
buitentemperatuur van 7°C. 
Met deze toepassing is het assortiment warmtepompen uit-
gebreid, zodat er voor elke vraag om duurzaam te verwarmen 
een oplossing is. De HP-S is de basis richting voor een nul-op-
de-meter woning. Er zijn twee types: de HP-S11 en de HP-S13. 
Deze hebben respectievelijk een capaciteit van 11 en 13 kW. 
Beiden geschikt om een woning te verwarmen, te koelen en 
te voorzien van warm water. De HP-S kan ook als hybride sys-
teem (dus in combinatie met een cv-ketel worden toegepast).

Itho Daalderop

Stand 03.A030

www.ithodaalderop.nl 

kieZen voor  
SySteemoploSSingen

Cv-ketels, warmtepompen, wkk, zonthermische systemen, 
elektrische naverwarming en boilers; vanuit al deze com-
ponenten ontstaan de meest efficiënte energiesystemen 
in de markt. Een moderne zonneboiler of een efficiënte 
lucht/water warmtepomp heeft veel potentie, maar de 
grote energiebesparing en verduurzaming komt pas echt 
tot stand in een optimaal werkend systeem. Vandaar dat 
Remeha steeds meer complete energiesystemen aanbiedt, 
die een aantoonbaar hoge energieprestatie realiseren. 

Voor de woningmarkt zijn de zonneboilercombisystemen Solar 
Plus 390 & 690 en de TzerraSOL 390 & 690 ontwikkeld. De 
Solar Plus 390 & 690 is een samengestelde zonneboilercom-
binatie die met iedere (Remeha) cv-ketel kan samenwerken. 
De TzerraSOL 390 & 690 gaat, wat ‘systeemdenken’ betreft, 
een stap verder en is een zonlichtsysteem dat is opgebouwd 
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Stop energieverlies

Verbeter uw concurrentievermogen op lange termijn door uw energieverbruik te monitoren en daar waar mogelijk 
besparingen te realiseren. Endress+Hauser helpt met alles betreffende energieverbruik. Als een toonaangevende, wereldwijde 
full-range leverancier, bieden wij alles wat u nodig heeft om volledig voordeel te halen uit uw potentiële energiebesparing: 
van nauwkeurige meetinstrumenten met datatransmissie tot softwarepakketten voor het analyseren en evalueren van 
de energiestromen. www.nl.endress.com/ems

Endress+Hauser BV
Postbus 5102
1410 AC  Naarden
 

Tel: (035) 695 86 11
info@nl.endress.com
www.nl.endress.com 
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uit een integraal toestel met een zonneboiler en de Tzerra 
Plus cv-ketel.

Plug-and-play warmtepompsystemen
Ook de warmtepomp realiseert de grootste efficiëntie vanuit 
een naadloos op elkaar afgestemd energiesysteem. De 
Remeha Tzerra HP is zon slimme combinatie, opgebouwd uit 
een lucht/water warmtepomp die duurzame warmte uit de 
buitenlucht benut en een cv-ketel voor het piekvermogen. 
Dit plug-and-play systeem zorgt voor snelle en eenvoudige 
installatie. De combinatie Tzerra HP 40-5c beschikt over een 
hr-ketel, warmtepompunit en een kleine buffertank van 40 
liter. Daarnaast is er nog Tzerra HP 390-C die, in twee uitvoe-
ringen, verkrijgbaar is met een gekoppelde boiler van 390 of 
690 liter. Het voordeel van een grotere tank is bijvoorbeeld 
dat de warmtepomp in combinatie met pv-panelen, de duur-
zaam opgewekte stroom kan omzetten in warmte. Die warmte 
kan dan later, in de avonduren, worden benut voor tapwater 
én ruimteverwarming. 
De beide warmtepompsystemen hebben standaard een 
geavanceerde RemaCAL regelaar die de stookkosten op-
timaliseert. Bovendien kan de Tzerra HP 390-5c meerdere 
duurzame bronnen combineren. De warm-
tewisselaar kan tegelijk zowel warmte van 
de warmtepomp als ook zonnewarmte 
benutten en aan het cv-systeem afgeven. 
De meest vergaande integratie voor 
verduurzaming is dan ook een combinatie 
van het hybride warmtepompsysteem 
met een zonneboilercombi. Remeha kan 
hiervoor een systeem aanbieden dat is 
opgebouwd uit de systemen Solar Plus 
390 & 690, TzerraSOL 390 & 690 en de 
Tzerra HP configuraties.

Remeha

Stand 03.B011

www.remeha.nl

oploSSing voor energieopSlag

Als gevolg van de meer onvoorspelbare opwekking van 
duurzame energie moet het elektriciteitsnetwerk steeds 
meer fluctuerende patronen opvangen. Met TheBattery, 
Alfen’s oplossing voor energieopslag, kunnen deze pieken 
en dalen worden opgevangen. Hierdoor zijn grote investe-
ringen in het net niet nodig. Dit beperkt ook de noodzaak 
voor forse investeringen in het netwerk en aansluiting, 
bijvoorbeeld voor EV-laadpleinen of EV-snellaadstations.

Alfen ontwikkelt, produceert en le-
vert transformatorstations, energie-
opslagsystemen en laadpalen voor 
elektrische auto’s en een diversiteit 
aan andere producten en diensten 
voor het verdelen van energie. Alle 
producten en oplossingen worden 
zelf ontworpen, ontwikkeld en 
geproduceerd.
Sinds 2008 richt Alfen zich op het 
ontwikkelen en produceren van de 
meest geavanceerde laadpalen voor 
alle soorten elektrische auto’s. De 
laadpalen zijn geproduceerd met Europese componenten van 
A-kwaliteit, getest en gekeurd door vooraanstaande automer-
ken en onafhankelijke instanties, SIM-lock vrij en uitgerust met 
de laatste ontwikkelingen op het gebied van smart char-
ging en connectiviteit. Alfen voldoet naar eigen zeggen als 
eerste Nederlandse producent van laadpalen aan de laatste 
Europese normering (IEC 61851-1:2017-2022 electric vehicle 
conductive charging system).
Met de energieopslag TheBattery kunnen daarnaast pieken 
en dalen worden opgevangen, door de opkomst van decen-
trale duurzame energieopwekking. Daarnaast is TheBattery 
een uitstekende keuze voor wie wil handelen in energie of 
een autonoom elektriciteitsnet wil opzetten in combinatie met 
bijvoorbeeld zonne- of windenergie.

Alfen

Stand 06.C046

www.alfen.com/nl

 
veilig opladen elektriSche 
voertuigen

We zien in ons straatbeeld steeds meer oplaadpunten 
verschijnen voor zowel personenvoertuigen als voor 
elektrische vrachtwagens en stadsbussen. Dat zijn vaak 
innovatieve laadsystemen voor snelladen. Maar hoe zit het 
met de veiligheid?

Bij snelladen spreken we over verschillende charge modi van 
1 tot en met 4, die vastliggen in normeringen. Bij charge mode 

Tzerra hybride  

met warmtepomp.

beurSnieuwS ecomobiel



D us wij  dachten –        
Een blik in de toekomst, 
kom en ontdek het nieuwe 
verwarmen 

RETHINK CLIMATE IMPROVE LIFERETHINK CLIMATE IMPROVE LIFERETHINK CLIMATE IMPROVE LIFERETHINK CLIMATE IMPROVE LIFE

TE ZIEN IN HAL BINNENKLIMAAT, STAND: 04.B028
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4 spreken we over DC 
charging en gaat het 
over hogere vermo-
gens waarbij 170 – 600 
kW geen uitzondering 
meer zijn. Hoe zit dat 
dan met de veiligheid? 
Hoe gaan we deze 
aan elkaar gekoppelde 
systemen monitoren? 
Deze grotere vermo-
gens en netstelsels 
hebben aangepaste 
beveiliging nodig om 

voor de gebruiker, maar ook voor de fabrikanten in deze 
markt, de veiligheid van mensen en de continuïteit van de 
systemen te garanderen.
Al deze veiligheden en omschrijvingen zijn vastgelegd in 
normen van IEC, VDE en NEN. In de normen staat duidelijk 
aangegeven waar rekening mee gehouden moet worden 
per charge mode. Zo moet men DC-foutstromen monitoren. 
Indien er DC-foutstromen aanwezig zijn bestaat er immers het 
risico dat de standaard aanwezige beveiliging verzadigd raakt 
en niet meer naar behoren zal functioneren. Bij een grotere 
aanwezige aardfout kan dit vervolgens grote en ernstige 
gevolgen hebben.
Als tweede voorbeeld het opladen van elektrische bussen 
en vrachtwagens. Hierbij wordt veelal gebruik gemaakt van 
Mode 4 DC snelladen. Zoals in de laadnorm IEC 61851-23 is 
omschreven wordt hierin een zwevend netstelsel gecreëerd, 
waarbij een isolatiewachter moet worden toegepast voor be-
veiliging. Het heeft de voorkeur om hierbij een actieve isolatie-
bewaking toe te passen, zodat niet alleen de Ohmse waarden 
worden gemeten, maar er ook rekening wordt gehouden met 
de aanwezige afleidcapaciteiten gedurende een continue 
bewaking proces.
De meest actueel beschikbare informatie over charge modi 
en de daarbij behorende regelgeving met betrekking tot de 
beveiliging ervan, is door Bender Benelux BV voor u samenge-
vat in een duidelijk overzicht. Deze is beschikbaar op de stand 
van dit bedrijf tijdens Ecomobiel 2017.

Bender Benelux B.V.

Stand 06.D057

www.benderbenelux.com

introductie fleetSharing  
op ecomobiel

Bezit is uit, delen is in. Daarom introduceert emco e-
scooters op de vakbeurs Ecomobiel: fleetsharing. Bij 
fleetsharing huurt de consument of de professionele ge-
bruiker een e-scooter, namelijk de emco NOVA. Het huren 
is financieel aantrekkelijk en exact afgestemd op de tijd, 
want men betaald per minuut. Hoe in Nederland te huren? 
Via een handige app. Via wie? Via een aantal omvangrijke 
Europese verhuurbedrijven. Deze verhuurbedrijven zullen 
op de vakbeurs Ecomobiel bekend worden gemaakt.

Een bedrijf dat sinds enige tijd gebruik maakt van fleetsharing 
in Antwerpen, is het Belgische bedrijf Scooty. Dit lijkt een suc-
ces te worden want een maand na de lancering zijn er al meer 
dan 500 gebruikers. De e-scooters staan verspreid in de bin-
nenstad en hoeven niet teruggebracht te worden naar vaste 
standplaatsen. Voorlopig zijn er 25 e-scooters beschikbaar, 
maar Scooty wil het aanbod zo snel mogelijk uitbreiden met 
minstens 75 nieuwe e-scooters.
Elektrische scooters zijn de toekomst. Uit oogpunt van duur-
zaamheid, veiligheid, geluid en veel lagere exploitatiekosten 
in vergelijking met scooters met verbrandingsmotoren. Voor 
professioneel gebruik, zoals verhuur, bezorgen en groene 
mobiliteit biedt emco vier modellen, die elk naar behoefte zijn 
uit te rusten voor zijn taak. De goede prestaties zijn te danken 
aan het samenspel van de drie belangrijkste componenten: 
accu- met accumanagementsysteem, controller en motor. 
De innovatieve emco technologieën zorgen voor een hoge 
efficiëntie, krachtige rijprestaties en lange actieradius. Alle 
componenten zijn volledig engineered by emco. Daarnaast 
staat de Duitse kwaliteit altijd garant voor degelijkheid en 
betrouwbaarheid.
Twee jaar geleden is de samenwerking met Mango Mobility op 
Ecomobiel ontstaan. Met als resultaat dat de emco e-scooters 
nu in veertien winkels worden aangeboden.

emco Benelux BV

Stand 06.C076

www.emco-elektroroller.de/nl/elektrische-scooter/b2b-e-scooter.html

elektriSche Scooter voor  
koerierS en beZorgdienSten op 
komSt

Silence, ontwikkelaar en producent van de elektrische 
Silence scooter, brengt dit najaar een nieuwe, revolutio-
naire scooter op de markt. Het Spaanse bedrijf zag een 
behoefte ontstaan naar een robuuste scooter met veel 
laadvermogen, die tegelijkertijd zeer stabiel, wendbaar en 
veilig was. Daarom hebben zij de Silence S03 ontwikkeld: 
een elektrische scooter met drie wielen en een uitzonder-
lijk laadvermogen.

De drie wielen maken een uitzonderlijk laadvermogen moge-
lijk. Er kan een grote box op de scooter worden geplaatst met 

Foto: Stadtwerke Stuttgart/miketraffic.com.



PEUGEOT PARTNER 
TEPEE ELECTRIC
ELEKTRISCH. HET NIEUWE RIJDEN

Peugeot introduceert de nieuwe Peugeot Partner Tepee Electric. Een fl exibele elektrische MPV, die ruimte biedt aan vijf inzittenden. De 
drie stoelen achterin zijn individueel neerklapbaar en uitneembaar, zodat u het interieur volledig naar uw wensen kunt inrichten.  Met een 
actieradius van maximaal 170 km heeft u, zeker in de stad, voldoende uithoudingsvermogen. Bovendien laadt u de Partner Tepee Electric 
eenvoudig op. Met normaal laden via wandcontactdoos of openbaar laadstation of snel laden via een snellaadstation. De Partner Tepee 
Electric is er vanaf € 30.470.

PRAKTISCH, RUIM EN FLEXIBEL INTERIEUR

GEEN CO2-UITSTOOT

SLECHTS 4% BIJTELLING 

VANAF € 40
NETTO BIJTELLING P.M 
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een inhoud van maar liefst 500 liter. Ideaal voor koeriers en 
bezorgers die meer opslagcapaciteit nodig hebben. Bovendien 
biedt een ruim voetenplatform ook nog eens extra opslag-
ruimte. Kortom: de elektrische scooter verhoogt de efficiency 
van iedere rit en is dé oplossing voor duurzame logistiek.
Het nieuwe model is ideaal voor onder ander postbezorgers 
en stadsdistributie. De Silence S03 heeft een gepatenteerd 
systeem voor het overhellen van de scooter in bochten. Dit 
in combinatie met het lage zwaartepunt zorgt ervoor dat de 
scooter zich makkelijk aanpast aan onregelmatig terrein. Ook 
verhoogt het de stabiliteit, veiligheid en wendbaarheid van de 
scooter. Zaken die allemaal nog eens worden versterkt door 
een volledig uitgebalanceerd stuursysteem dat gekoppeld is 
aan de twee achterwielen. Bovendien heeft de Silence scooter 
een achteruitrijstand waardoor het achteruitrijden én parkeren 
van de scooter zeer gemakkelijk wordt.

S02 model

Het S02 model, de scooter die sinds 2014 op de markt is, richt 
zich vooral op de b2b markt en wordt gebruikt door profes-
sionals als politie, bezorgdiensten, BOA’s en beveiligers. Het 
onderscheidend vermogen van de Silence zit hem in zijn 
indrukwekkende actieradius, oplopend tot maar liefst 150 km 
op één acculading.
In de Benelux is E-Milers.com exclusieve distributeur van 
Silence scooters. E-Milers.com is daarnaast specialist op het 

gebied van elektrische voertuigen zoals Segway, Genny rol-
stoelen, en Ninebot. Bekijk de Silence scooters en de andere 
elektrische voertuigen en services van E-Milers.com tijdens 
Ecomobiel 2017.

E-milers Group BV

Stand 06.B061

www.e-milers.com

groene werkpaarden voor  
profeSSionalS

De missie van Frisian Motors is praktische elektrisch aan-
gedreven voer- en werktuigen op de Nederlandse markt 
brengen die een gelijkwaardig prijsniveau hebben als een 
brandstofmodel. Met hun nieuwste model elektrische 
zitmaaier, de Rimmert FM-170 Zero Turn, leveren ze een 
aantrekkelijk alternatief voor de brandstofmodellen af. 

Bedrijven kunnen gebruik maken van de Mia-Vamil subsidie. 
Maar dan dient de machine wel over een Lithium accu te 
beschikken. Lithium is optioneel leverbaar en wordt modu-
lair aangeboden per één uur maaitijd tot maximaal drie uur 
continu gebruik. Lithium kan ook als wisselsysteem worden 
ingezet. Met een snellader van drie uur kan men theoretisch 
een gehele dag door maaien. Grootste plussen: deze maaiers 
zijn stiller in gebruik en door minder bewegende delen heeft u 
minder slijtage en dus minder onderhoud. 
Frisian laat graag zien dat het op deze wijze voor iedereen 
mogelijk is om te werken aan een verbetering van het milieu 
en direct gebruik te kunnen maken van de vele praktische 
voordelen van elektrische voertuigen. En uiteraard bespaart 
u flink op de brandstofkosten en kunt u tanken wanneer en 
waar u maar wilt. ‘Je stopt gewoon de stekker in het stop-
contact’; zo simpel kan het zijn. Op Ecomobiel demonstreert 
Frisian Motors deze nieuwe aanwinst in hun assortiment. 

Frisian Motors

Stand 06.E079

www.frisianmotors.com

Silence S03 met uitzonderlijk laadvermogen.

Silence S02 met grote actieradius (maximaal 150 km).



CITROËN
BERLINGO ELECTRIC 

CITROËN
E-BERLINGO MULTISPACE 

CITROËN
C-ZERO 

DE EERSTE 10 KOPERS ONTVANGEN EEN
ÉLECTRIQUE WAARDEBON T.W.V. € 500 

CITROËN ELECTRIQUE
Overweegt u een nieuwe elektrische auto aan te schaffen voor uw bedrijf of eenmanszaak? 
Ontdek de voordelen van elektrisch rijden met een Citroën: bescheiden afmetingen, 
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niu Scooter nu ook in  
nederland leverbaar

Na China is het scootermerk NIU nu ook Europa aan het 
veroveren, inclusief Nederland. Sinds september is de 
NIU N1S CIVIC leverbaar. Een ruime elektrische scooter 
uitgerust met een 2400 W BOSCH naafmotor die 120 Nm 
koppel geeft voor een sterke acceleratie. 

De treeplank ligt hoger dan bij andere scooters. Dit komt om-
dat de lithium-ion batterij hierin zit gemonteerd. Dit resulteert 
in een goede gewichtsverdeling en stabiliteit tijdens het rijden. 
Tevens zorgt dit voor een ruimte van maar liefst 18.9 liter 
onder het zadel. 
Via een klepje aan de linker zijkant van het zadel is de scooter 
binnen 6 uur op te laden. U kunt de lithium-ion batterij ook 
meenemen naar de plek waar u hem wilt opladen. Met een 
gewicht van nog geen 10 kg is dit geen probleem. Met deze 
volle accu haalt u, met de 45 km versie, in de gunstigste om-
standigheden een actieradius van 80 km. Dat is omgerekend 
ongeveer 30 cent! 
De N1S beschikt over een royaal display dat compleet uitge-
rust is met de belangrijkste zaken, zoals snelheid, lading van 
de batterij, rijmodus, buitentemperatuur, actuele stand van 
geleverde ampères en natuurlijk de actieradius. Voor analyses, 
grafiekjes, GPS en anti-diefstal systeem is ook een APP te 
downloaden.
Standaard wordt de N1S geleverd met USB aansluiting, een 
alarm, GPS uitrusting, rondom ‘slimme’ LED verlichting en 
schijfremmen voor en achter. Door de remacties op de N1S 
wordt de remenergie opgeslagen en zorgt voor 6% extra 
accucapaciteit, dus vier kilometer. De N1S zal ook in ‘delivery’ 
uitvoering naar Nederland komen. Op de scooter kan dan een 
topkoffer op een speciale drager gemonteerd worden.

NIU

Stand 06.B066

www.niu.com/nl/

 
 
 
 
 
 
 
 
 

elektriSche pick-up en  
beStelwagen

Dit jaar presenteert Spijkstaal twee bijzondere elektrische 
voertuigen op Ecomobiel: de Spijkstaal 1000 pick-up en de 
StreetScooter Work. Deze laatste is ideaal voor huis-aan-
huis bezorging, groenvoorziening en service-engineers in 
stedelijke gebieden. Deze compacte, volledige elektrische 
bestelwagen is ontwikkeld door Deutsche Post-DHL.
Spijkstaal 1000

Met een laadvermogen van 1.250 kg, een bereik van tot wel 
130 kilometer en uitstekende prestaties behoort de Spijkstaal 
1000 tot de top van de elektrische pick-ups. Het voertuig 
heeft als enige een Europese typegoedkeuring in de truck 
categorie N1 en zware vierwielers L7e. 

StreetScooter Work

De StreetScooter Work is een compacte, volledige elektrische 
bestelwagen. Ideaal voor huis-aan-huis bezorging, groenvoor-
ziening en service-engineers in stedelijke gebieden. Deze 
bestelwagen is robuust en heeft een lichtgewicht constructie. 
De wagen is verder efficiënt, door een goede afstemming van 
actieradius, laadvermogen en kosten.
De StreetScooter Work is leverbaar in drie uitvoeringen. De 
uitvoering ‘Work Pure’ is de basis; een chassis cabine waarbij 
een maatwerk laadbak mogelijk is. Daarnaast is de uitvoering 
‘Work Box’ leverbaar, bestaande uit de basis inclusief box. 
Speciaal ontwikkeld voor huis-aan-huis bezorging. Tot slot is 
de uitvoering ‘Work Pick-up’ beschikbaar: de basis Work met 
een open laadbak. Alle bovengenoemde uitvoeringen zijn 
ook leverbaar als Work L. De Work L kenmerkt zich door een 
langere wielbasis, hoger laadvermogen en sterkere motor.

Spijkstaal International B.V.

Stand 06.D084

www.spijkstaal.nl 

StreetScooter Work.
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duurZame StadSreiniging in 
ZaanStad

Stint en gemeente Zaanstad ontwikkelden in 2015 een 
Stint voor de gemeentelijke groenvoorziening en stadsrei-
niging. Dit Pick-up model heeft een schaalbaar accupak-
ket met een actieradius van 25 t/m 90 km en kan tot 400 
kg lading meenemen. 

Het centrum van Zaandam is autoluw en heeft kwali-
teitsnorm A. Voorheen liepen medewerkers dagelijks 
6 kilometer met een kliko om de afvalbakken te legen. 
Om eff iciënter te kunnen werken zocht de gemeente 
naar een duurzame mobiliteitsoplossing die kon 
bijdragen aan het schoonhouden van de binnen-
stad. Michel van der Zee, Teamleider van Gemeente 
Zaanstad benaderde Stint en samen onderzochten 
zij welke behoeften er speelden op het gebied van 
stadsreiniging en welke mogelijkheden de Stint daarbij 
kon bieden. Er werd een Stint ontwikkeld die aansloot 

bij de werkzaamheden van de gemeente.
Na de Stint een jaar te hebben gebruikt werd duidelijk dat er 
aanpassingen nodig waren om het model multifunctioneel te 
maken. Er werd een nieuw ontwerp gemaakt en hieruit is het 
huidige Pick-up model ontstaan. De Stint is elektrisch, goed 
zichtbaar in het straatbeeld en veroorzaakt geen overlast 
bij het winkelend publiek. De medewerkers besparen tijd en 
energie en rijden met veel plezier door de stad.
Vanuit de Hogeschool van Amsterdam werkt Stint als partner 
samen in het LEVV-LOGIC project. Hier wordt onderzoek 
gedaan naar de inzet van lichte elektrische vrachtvoertuigen 
(LEVV’s) voor stadslogistiek. Met de komst van het Pick-up 
model is te zien dat de Stint niet alleen voor stadslogistiek 
geschikt is, maar ook op het gebied van gemeentelijke stads-
reiniging een belangrijke rol kan spelen.

Stint Urban Mobility

Stand 06.A053

www.stintum.com 

‘groen’ onderhoud

Op 26 juli heeft de Nederlandse importeur van Goupil 
elektrische bedrijfsvoertuigen, Van Blitterswijk Eco-Mo-
biliteit uit Moordrecht (Gemeente Zuidplas), een nieuwe, 
100% elektrische Goupil G4 overgedragen aan Verheij 
Integrale groenzorg. Het voertuig zal in ieder geval de 
komende vijf jaar een vertrouwd gezicht zijn in het straat-
beeld in Nieuwerkerk a/d IJssel en Moerkapelle. 

Vanaf 1 januari 2017 verzorgt 
Verheij voor de gemeente Zuid-
plas het integraal onderhoud 
van de kernen Nieuwerkerk en 
Moerkapelle. Alle werkzaam-
heden die zij doen voeren 
ze zo duurzaam mogelijk uit. 
Verheij werkt bijvoorbeeld met 
accugereedschap en elektrische 

voertuigen en vermindert daardoor de CO
2
-uitstoot maximaal. 

Inmiddels beschikt Verheij over het certificaat van de CO
2
-

prestatieladder niveau 5. Door middel van de certificering en 
het vervolgtraject geeft Verheij Integrale groenzorg invulling 
aan verantwoord omgaan met grondstoff en, energie en brand-
stoff en. Ook ondersteunt Verheij ‘Duurzaam Zuidplas’ en sti-
muleren ze initiatiefnemers om duurzaamheid mee te nemen 
als een doelstelling voor hun initiatief. En uiteraard draagt Van 
Blitterswijk Eco-Mobiliteit hier graag een steentje aan bij.

Van Blitterswijk Eco-Mobiliteit

Stand 06.D080

www.eco-mobiliteit.nl

elektriSche Scooter Start-up 
lanceert nieuwe Scooter  

De Berliner Start-up unu staat op Ecomobiel met de nieuwe 
elektrische unu scooter. Naast nieuwe kleuren, een verbe-
terde accu en een nieuwe BOSCH-motor, biedt de scooter 
nu ook plaats aan twee personen. unu werd in 2013 opge-
richt door de jonge ondernemers Elias Atahi, Pascal Blum 
en Mathieu Caudal en is tegenwoordig één van de grootste 
elektrische scooter aanbieders in Duitsland. 

Tijdens hun reis 
door Azië, met zijn 
overvolle mega-
steden, kwamen de 
schoolvrienden Elias 
Atahi en Pascal Blum 
op het idee, een elek-

trische scooter Start-up te beginnen. Vier jaar later, verkopen 
de jonge oprichters duizenden e- scooters in de grootste 
steden van Europa. Ze lanceerden eind april 2017 hun nieuwe 
unu scooter als tweede product. 
Het bereik van de nieuwe scooter is maximaal 50 km met één 
accu en tot 100 km met twee accu’s. Hij is leverbaar in zeven 
nieuwe lakkleuren en drie lederkleuren voor het zadel. Het 
verlengde zadel biedt plaats aan twee personen. Daarnaast is de 
e-scooter ook technisch verbeterd. “We hebben een krachtige 
BOSCH-motor geplaatst, die een constante snelheid van 45 
km/h mogelijk maakt - zelfs bij een lage batterijstand”, zegt Ma-
thieu Caudal, derde oprichter en VP Growth. “Daar komen ook 
nog automatische koplampen en een verbeterde accu bij, die je 
geruisloos opladen kan, binnen vijf uur en op ieder stopcontact”. 
Er is een BOSCH-motor verkrijgbaar in 1.000 Watt, 2000 Watt en 
3000 Watt, maar voor de maximumsnelheid maakt dat niet uit. 
De nieuwe scooter is al te koop vanaf € 1.699,-. “Dat is aan-
zienlijk goedkoper dan een normale Vespa”, zegt Pascal Blum 
(CEO). Klanten kunnen de elektrische scooter eenvoudig 
online kopen, zonder dure tussenhandelaren. Wie wil, kan de 
nieuwe e-scooter testen en op de website www.unumotors.
com/nl een kosteloze testrit aanvragen. 

unu Motors

Stand 06.B075

www.unumotors.com/nl



Jaartaprendement 
EPN (Hs) 1,15

127,6%
Het hoogste rendement 
op tapwater ooit gemeten

Als enige de beste 
uit de test



GAS ‘OFF’, ELECTRIC ‘ON’

De transitie naar een samenleving zonder fossiele brandstoffen krijgt 
steeds meer vorm waarbij bedrijfstak overschrijdende kennisdeling 
en innovatie een eis is geworden. Alklima B.V./Mitsubishi Electric 
bouwt door heel Nederland aan een All-electric-leefomgeving. 
In renovatie en nieuwbouw. Bent u benieuwd voor welke 
uitdagingen er nu al oplossingen gevonden zijn? 
Kom zelf kijken en luisteren op onze stand.

SAMEN BOUWEN 
AAN MEERWAARDE

bouwt door heel Nederland aan een All-electric-leefomgeving. 
In renovatie en nieuwbouw. Bent u benieuwd voor welke 
uitdagingen er nu al oplossingen gevonden zijn? 
Kom zelf kijken en luisteren op onze stand.

WWW.ALKLIMA.NL
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