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Doe/stel!ing en uitgangspunten
Dit rapport is de presentatie van een omvangrijk onderzoekprogramma (ca. 35 min per jaar na 1980) op het gebied van
energiebesparing in woningen en gebouwen, samengesteld
door de LSEO koordinatie kommissie OR EGO. Als voornaamste
argumenten ter aanbeveling van dit programma noemt de
kommissie: een dreigend wereld-tekort aan olie en wellicht oak
gas, een mogelijke energiebesparing van 30 miljard m 3 aardgasequivalent per jaar in 2000 en een bijbehorende werkgelegenheid van in totaal1.2 min manjaar. Weliswaar betekent de
realisatie van deze energiebesparing aan investeringen een
beslag van ca. 3% op het nationaal inkom en, maar daar staat
tegenover dat vrijwel aile werkzaamheden binnen de mogelijkheden van de Nederlandse industrie liggen. Uitgangspunt van de
kommissie is geweest een onderzoekprogramma sa mente
stellen waarmee zo snel mogelijk tot de invoering van energiebesparende maatregelen in de gebouwde omgeving kan worden
gekomen.

•

Be/eidsstudies
De hoogste prioriteitin het onderzoekprogramma wordt dan oak
toegekend aan beleidsstudies die tot de onmiddellijke
toepassing van reeds beschikbare energiebesparingsmaatregelen kunnen leiden. Dus antwoord op vragen ais:
waarom wordt er niet a liang veel meer energie bespaard en wat
moet het eerst worden aangepakt om hierin verandering te
brengen? Het gaat hierveelal om lastige.onderwerpen zoals
tariefstrukturen, bestuurlijke problernen, wettelijke
belemmeringen, e.d.

Lange-termijn besparingsstrategie
De tweede kategorie die zeer hoge prioriteit krijgt is de stu die en
het onderzoek waarmee de Overheid in staat wordt gesteld om
een lange-termijn besparingsstrategie uit te stippelen. De reden
hiervoor is dat veel energiebesparende investeringen de eerst
komende jaren, bijvoorbeeld tot 1985 of nag later, niet rendabel
zullen zijn. De noodzakelijke ontwikkelingen op dit gebied zijn
daarom geen vanzelf verlopend proces op de vrije markt.
Tach zal de Nederlandse industrie en nijverheid de energiebesparingen moeten realiseren. De Overheid zal daarom stu rend
en stimulerend moeten optreden. Met name bij de kleinere
bedrijven bestaat vee I onzekerheid over de op hand en zijnde
ontwikkelingen.

lnnoverend onderzoek
Naast deze beleids- en systeemstudies beveelt de kommissie
onderzoek en ontwikkelingswerk aan op het gebied van
warmtepompen, gekombineerde warmte/krachtopwekking
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zoals stadsverwarming en 'total energy' system en, industriele
afvalwarmte, grootschalige warmte-opslag; ventilatiebeheersing in woningen en.gebouwen, energiegebruik in
utiliteitsgebouwen, verliesbeperking in gasgestoo~te apparaten
en in elektrische huishoudelijke apparatuur. Het rapport 'Zonneenergie voor verwarming' dat reeds in augustus van het vorig
j~ar is aangeboden,'vormt ook een onderdeel van dit ruimer
opgezette besparingsonderzoekprogramma.
Voor de ontwikkelingen van al deze min of meer nieuwe
technieken beveelt de kommissie aan dat de industria van meet
af aan een zo groat mogelijk gedeelte van het onderzoek en de
experimenten op zich neemt. Waar nodig moet de Overheid
voorgaan, maar de industria zal tach steeds de produkten
marktrijp moeten makll en door eigen inventiviteit de prijzen
laag moeten houden.
a) Warmtepompen
In het bijzonder voor de warmtepomp-toepassingen geeft de
Nederlandse situatie aanleiding tot een eigen aksent in de
ontwikkelingen. Omdat het de algemene verwachting is dat de
kqmende 40 50 jaar voor de huishoudelijke toepassingen nog
voldoende gas beschikbaar zal zijn, lijkt de ontwikkeling van een
eigen gasgestookte warmtepomp aantrekkelijke perspektieven
te bieden. Hiertoe beveelt de kommissie aan dat een of
meerdere types kleine gasmotoren met lange levensduur en
lage onderhoudskosten worden ontwikkeld. Ook voor de
warmte/kracht-toepassingen zou een dergelijke kleine gasmotor wellicht goed van pas kunnen komen.

a

b) Decentrale warmte/kracht system en
Voorde tot dusverre kontroversiele toepassing van kleine
warmte/kracht systemen in gebouwen of (blokjes van) enkele
woningen meent de kommissie dat allereerst een grondig
onderbouwd antwoord moet worden gegeven op de vraag naar
de elektrotechnische en de maatschappelijke aanvaardbaarheid
ervan.
c) lntegraal antwerp en thermische keur
Ook een onderwerp dat als betrekkelijk nieuw kan worden
aangemerkt is wat de kommissie aanduidt met 'integraal
ontwerpen'. Dit integraal ontwerpen slaat niet aileen op een'
integrale benadering van de gehele energievoorziening, maar
ook op een integratie van de energiesystemen met de
bouwkundige, stedebouwkundige en planologische aspekten.
Bij het antwerp van een nieuwe stad, stadswijk, of een
individueel huis moeten de energie-eisen vanaf het begin van
het antwerp worden meegenomen; b.v.: keuze tussen
gasdistributienet of warmwaterdistributienet. Maar ook de
praktische uitvoering moet aansluiten bij het energiebewuste
antwerp; b.v.: wat is dikke spouwmuurisolatie waard als de
spleten tussen raamsponning en mljur niet worden afgedicht?
De kommiss1e stelt ook voor om de mogelijkheden nate gaan
voor een 'thermische keur' voorwoningen en gebouwen.
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Een dergelijk kwaliteitsmerk zou de verantwoordelijkheid voor
de thermische kwaliteit van het gebouw niet aileen bij de
ontwerper maar ook bij de bouwer Iegg en. Bijscholing van het
bouwvakpersoneel zal dan ook zeker noodzakelijk zijn.

Kosten van het onderzoek
Het totale voorgestelde onderzoekprogramma zal, na een
aanloopperiode van enkele jaren, ca. f 35 miljoen per jaar
vergen. De verdeling over de verschillende deelonderwerpen is
zoals aangegeven in de hierna volgende tabel.
Om de in de aanhef genoemde energiebesparing van
30 miljard m 3 aardgasequivalenten in het jaar 2000 te realiseren
zal een to tale investering van wellicht f 120 miljard nodig zijn.
De kommissie spreekt de wens uit dat de Overhe1d en de Volksvertegenwoordiging tijdig de politieke konsekwenties zullen
trekken die nodig zijn om met z'n allen de komende grote
inspanningen op het gebied van de energiebesparing, waarvan
het onderzoek maar een heel klein gedeelte uitmaakt, te kunnen
opbrengen.

Onderwerp

Uitgavennivo
in 1000 gu!den/jaar
(exkL BTW)
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- energiegebruik in utiliteitsgebouwen
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totaal
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Voorwoord

Reeds in de Energienota van 1974 heeft de Minister van
Economische Zaken aangekondigd een beleid van bezuiniging
op het energiegebruik te zullen gaan voeren. Op 30 augustus
1977 volgde hierop een brief aan beide Kamers der StatenGeneraal met daarin het voornemen van de Minister om het
energiebesparingsbeleid te versterken. Direkte aanleiding tot
deze brief was het 'Ad vies inzake besparing op het huishoudelijk
energieverbruik' van de Voorlopige Algemene Energie Raad
(AER). Een logisch gevolg van dit voornemen is het eveneens
versterken van het voor dit beleid noodzakelijke onderzoek en
o ntwi kkel i ngswerk.
Zoals ook de AER in haar advies stelt, zijn er met de nu bekende
technische middelen reeds aanzienlijke mogelijkheclen tot
energiebesparing. De AER komt daarbij tot een maxi male
uiteindelijke besparingsmogelijkheid van ca. 14109 m 3 aardgasequivalent per jaar in de beschouwde sektor.
Ook in dit rapport wijst OR EGO er nadrukkelijk op dat het uitvoeren van de nu beschikbare besparingsmogelijkheden de
hoogste voorrang moet hebber. en dat het onderzoek naar
nieuwe en betere mogelijkheden niet mag lei den tot vertraging
van de uitvoering van de nu beschikbare.

Met rigoreuzere isolatie in kombinatie met toepassing van
nieuwe technische system en en met een integrale aanpak van de
energievoorziening in de gebouwde omgeving meent OR EGO
dat het mogelijk is om reeds in hetjaar 2000 een jaarlijkse
besparing van ca. 30109 m3 aardgasequivalent te realiseren.
Daarna kan deze hoeveelheid nog aanzienlijk toenemen, zeker
IX
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. indien ookseizoenopslag van warn1te' tot de mogelijkheden zou
gaan behoren. Wei geldt voor daze dubbel zo grote besparing.
een aanzienlijk meer dan dubbei zo grote inspanning. Tothet jaar
2000 is hierrriee een investeringsbedrag van wellich~
ca. f120 miljard gemoeid. Oit is weliswaar een enorm bedrag en
· komt overeen niet ca. f4,- per jaarlijks te besparen m 3 aardga~
equivaler'lt, maar gezien de te verwachten schaarste en prijsstijging voor energie in de komende decennia moet een dergelijke
investering zeker verantwoord worden geacht. mede,in het Iicht
van de kosten die het produceren van de benodigde extra
energie met zich mee zou brengen. Om dit bedrag in ca. 20 jaar
. op te brengEm zal ieder jaar ca. 3% van het Nationaall nkomen .
·aileen al voor de energiebesparing in deze sektor moeten
worden gereserv.eerd. Het c;~lternatief, nl. niet of slechts weinig
· besparen, is slechts op de korte termijn voordeliger. ·
..;uist omdat op de korte termijn, bijvoorbeeld tot 1985, veel
energiebesparende investeringen niet rendabel zullen zijn, is de
thans noodzakelijke ontwikkeling op dit gebied geen vanzelf
verl6pend proces op devrije markt. Tach zal de Nederlandse
industria en nijverheid de energiebesparingen moeten·realiseren.
Het is daarom van veel belang dat de Overheid de benodigde
ontwikkelingen stuurt en stimuleert. Er zijn daarvoor twee
dingen noodzakelijk:
.
-In firiancieel opzicht zal de Overheid zodanig stimulerend
moeten optreden dat de besparingsindustrie reeds nu, zo '
. spoedig mogelijk, van start gaat.
o De Overheid zal de richting moeten aangeven waarin de
besparingsindustrie zich moet ontwikkelen. Dat wil zeggen dat
er een eenduidige lange-termijn besparingsstrategie zal moeten
worden ontwikkeld.
In het bijzonder tot het tweede punt kan en moet een belangrijke
bijdrage worden geleverd door het onderzoek en ontwikkelingswerk: Welke energiebronnen zullen beschikbaar zijn; welke
· technieken kunnen er beschikbaar komen; waar en in welke
. omstandigheden moeten deze worden toegepast; welke zijn de
ekonomische en maatschappelijke konsekwenties hiervan?
In het veri eden zijn er niet of nauwelijks voorbeelden aan te
wijzen waarin van de Overheid zulke'konkrete toekomstbeelden
werden verwacht. Een goede integratie van het onderzoek in het
beleid speelt daarom nu een grotere rol.dan ooit tevoren.
Met dit CREGO rapport wordt getracht een aanzet te geven tot
dez.e beleidsvoorbereiding op het gebied van de.energievoorziening van de gebouwde omgeving.
Het is te wensen dat de Overheid en de Volksvertegenwoordiging tijdig de politieke konsekwenties zullen trekken die
nodig zijn om de komende grote inspanningeh op het gebied van
de energiebesparing te kunnen opbrengen:
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Samenvatting en
beleidsaspekten

I Verantwoording en doelstelling
Dit rapport is samengesteld in opdracht van de Landelijke
Stuurgroep Energie Onderzoek (LSEO) door de Koordinatie
Kommissie Onderzoek Rationeel Energiegebruik in Gebouwde
Omgeving (OREGO).
Het is bedoeld als nadere uitwerking van het Nationaal
Programma voor het Energieonderzoek op het in de naam van
de kommissie omschreven gebied.
OR EGO ziet als eerste doel van haar werk het aangeven van de
hoofdlijnen van een onderzoekprogramma waarlangs zo snel
mogelijk tot de feitelijke en meest efficii'mte invoering van
energiebesparende maatregelen in de gebouwde omgeving kan
worden gekomen. Naast vak-wetenschappelijk onderzoek
worden daarom ook studies aanbevolen voor de strategische en
taktische beleidsvorming op het beschouwde terrein.
In het OR EGO werk staat een integrale benadering van de
gehele energievoorziening van de gebouwde omgeving centraal.
II Uitgangspunten
De ernst van de toekomstige wereldenergiesituatie noodzaakt
aile ge"industrialiseerde Ianden om op korte termijn drastisch te
bezuinigen op het energiegebruik.
De gebouwde omgeving is voor het energiegebruik de sektor
waarin procentueel, maar wellicht ook absoluut, de grootste
besparingen kunnen worden gerealiseerd, althans in Nederland.
Reeds met bestaande technieken zijn er aanzienlijke mogelijk-
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heden om te bezuinigen op het ehergie,gebruik, maar voor een
verdergaande bezuiniging, die naar het oordeelvan O~EGO
ongetwijfeld noodzakelijk zal zijn, zullen ook nieuwe technieken
. en een nieuwe benadering van de gehele energievoorziening van
· de gebouwde omgeving noodzakelijk zijn;
De benodigde kosten en inspanningen voor het in dit rapport
voorgestelde onderzoek- en ontwikkefingsprogramma
(ca. f35 miljoen per jaar) kunnen worden gerechtvaardigd aan
de hand van de volgende benaderingen.
- Wat is het verschil tussen het we·l of niet uitvoeren van zowel
het onderzoekprogramma als de hierdoor mogelijke
bespari ngsmaatregefen?
- Wat is het verschil tussen het wei of niet uitvoeren van het
onderzoekprogramma, uitgaande van de veronderstelling. dat
dezelfde besparingen toch moeten worden gerealiseerd?
Uit Tabell blijkt dat bij volledige afwezigheid van onderzoek
zowel als besparingsmaatregefen het energiegebruik in de
beschouwde sektor kan oplopen van 30.5109 ma aardgasequivalent per jaar in 1975, tot 54.7109 main 2000.
Bij uitvoering van een goed isolatieprogramma en verbetering
van huishoudelijke apparatuur kan een aanzienlijke besparing,
ter grootte van 19.1109 m3/jaar in 2000 worden bereikt. Hiervoor
is slechts een bescheiden onderzoek- en ontwikkelingsprogramma noodzakelijk. Het besparingsprogramma Ievert in
totaal600 000 manjaar werk voor de Nederlandse nijverheid.
Het totaal energiegebruik van de gehele sektor neemt over de
beschouwde periode evenwel nog steeds toe.
Bij maximale besparingsinspanningen kan een verdere
besparing worden bereikt tot een totaal van 30.6 109 ma
aardgasequivalent per jaar in.2000. Ook de absolute omvang.
van het verbruik kan in het jaar 2000 nu lager zijn dan in 1975.
Voorwaarde is evenwel dater nieuwe technieken en apparatuur,
· vooraf voor de ruimteverwarming, worden toegepast. In de V.S.
en de ons omringende gelndustrialiseerde Ianden worden reeds
aanzienlijke onderzoek- en ontwikkelingsprogramma's uitgevoerd voor de toepassing van zonne-energie, warmtepompen,
warmte/krachtkoppeling en nog enkele andere technieken.
lrtdien Nederland in deze nieuweontwikkelingen zou achter. blijven, maar tenslotte toch de besparingen zou moeten
realiseren, dan betekent dit de noodzaak van import van de
nieuwe besparingstechnieken en -apparatuur. Een groot
gedeelte van de hiermee gemoeide werkgelegenheid zou daardoor naar het buitenland verdwijnen. Vrijwel zonder uitzondering
liggen de hier bedoelde technieken binnen de mogelijkheden
van de Nederfandse industria. OREGO beveelt daarom een hieraan aangepast onderzoek- en ontwikkelingsprogramma aan.
Ter illustratie van het belang van het tempo van uitvoering zij
erop gewezen dat uitstel van de besparingsmaatregelen met
sfechts een jaar, bij het huidige nieuwbouwtempo van ·
.ca. 100 000 woningen per jaar, aileen al in de nieuwbouw van
woningen een jaarlijks terugkerend teveel aan energiegebruik
, van 0.3109 maaardgasequivalent betekent.
Ook voor de uitvoering van het benodigde onderzoek~ en
ontwfkkelingswerk beveelt OREGO daarom aan dat het hoogste
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tempo wordt aangehouden waartoe we technisch gesproken in
staat zijn.

llllnhoudelijke samenvatting van het ropport
Buiten de inleiding is het rapport ingedeeld in drie del en:
- achtergrond en situatieschets (hfdst. 2 en 3)
-de hoofdlijnen van het onderzoek (hfdst. 4)
- onderzoekprojekten, financien, management (hfdst. 5)
lnhoudelijk zijn drie hoofdthema's van belang:
- direkt beleidsonderbouwende onderwerpen;
-de integrale benadering;
-·de afzonderlijke onderwerpen van vak-wetenschappeiijke
a a rd.

Be!eidsonderbouwende onderwerpen

Ill. 1 Achtergrond en
situatieschets

Energiebesparing is een onderwerp met twee hoofdaspekten:
- een dreigende wereldschaarste aan olie en gas tegen het
eind van de tachtiger jaren, een fysiek probleem;
- een te groat gebruik van energie gezien de stijgende
energieprijzen, een ekonomisch probleem.
In het verlengde van deze twee hoofdaspekten kunnen twee
hoofddoelstellingen voor een energiebesparingsbeleid voor de
gemeenschap worden geformuleerd:
1 Het verminderen van de vraag, of de groei van de vraag, naar
schaarse energiegrondstoffen om hiermee bij te dragen tot het
veilig stellen van de energievoorziening op de middellange en
lange termijn.
2 Het verkrijgen van een rationele afstemming van de kosten
voor energie op de kosten voor andere goederen en diensten.
Samengevat: het bevorderen van een geleidelijke overgang
voor een energievoorziening berustend op goedkope energiegrondstoffen die slechts gedurende beperkte tijd beschikbaar
zijn naar een energievoorziening berustend op veel ruimer
beschikbare, maar oak veel duurdere bronnen en omzettingsmethoden.
De eerste hoofddoelstelling is geheel in de geest van het
bestaande overheidsbeleid, zoals geformuleerd in de Energienota van de Minister van Economische Zaken van 1974.
De tweede hoofddoelstelling komt hierin niet expliciet ter
sprake. OR EGO beveelt aan dat oak hieraan aandacht wordt
besteed omdat hierin wellicht een basis is te vinden voor een
min of meer objektieve waarde van bespaarde energie. Vaststelling hiervan is van belang voor de kontinuiteit en geleidelijkheid van de genoemde overgang.
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Tabell
Verschil tussen we16t niet uitvoeren van het onderzoekprogramma en
de besparingsmaatregelim
Kondities en
jaarvan het
energlegebruik

Nationaal
energiegebruik
in de gebouwde
omgeving
in 109m3
aardgaseq./jaar

154.7

2000
bij goede isolatie
en verbetering ·
'apparatuur .. •••

35.6

Ku111LIIatieve
extra werkgelegenheid
tot 20001n
manjaar

410 6 *

. 0.610 6 ***

d
24.1

• Hierbij is gerekend op f 2 106,- voor
het programma van de Stuurgroep
Energie en Gebouwen (SEG) en nog
f 2 10 6, - uit het ORE GO programma,
vnl. studies voor beleidsonderbouwing ·
im voorverliesbeperking in apparatuur.
·~De som van de programma's van
SEG en OREGO.
••• Op basis van f 100 000 investering
per manj;lar, f 6500 investering per
woning of 1/3o ooo manjaar per jaarlijks
, bespaarde m 3 aardgasequ_ivalent. ·
~··· Op basis van f 100 000 investering
per manjaar, !55'00 investering boven
'goede isolatie en V!lrb.etering
apparatuur' of 1/taoqo manjaar per extra
jaarlijks bespaarde m3 aardgasequivalent.
·····De. veronderstellingen voor het
· woningen- en gebouwenbestand en.
voor de betekenis van de drie varianten
in 2000 staan vermeld·in sektie 3. 5. 2
(biz. 86 e.v.),
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onderzoekskosten per jaar
in guldens

~0.5

1975
.. 2000
business as
· usual****

2000
bij maximale
'besparing••••

Nu benodiQde

3710 6 **

I'

1.2 106 ****

Het fysieke en het ekonomische probleem zijn op niet geheel
adequate wijze met elkaar gekoppeld door een aantal vooral met
de tijd samenhangende faktoren.
- Nog voor het eind van de eeuw en wei Iicht al binnen
ca. 10 jaar kunnen snel toenemende problem en op het gebied
van vraag en aanbod van de voornaamste energiedragers, zeker
van olie en mogelijk van aardgas, worden verwacht.
- De schaarste van olie en gas werkt slechts enkele jaren
{2 of 3) vooruit op de wereldmarktprijzen, die op kortere termijn
vooral worden bepaald door faktoren als politieke druk en internationale konkurrentie.
-De levensduur van de belangrijkste energiegebruikende
system en is van de orde van meerdere tientallen jaren.
Uit deze tijdsfaktoren volgen direkt twee belangrijke konklusies:
-De tijd die nog beschikbaar is voor een wezenlijke
verandering van de bestaande energievoorzieningssystemen is
zeer kort.
- Het vrije marktmechanisme is onvoldoende als instrument
voor de te verwachten problem en en de noodzakelijke
veranderingen.
Om de hoofddoelstellingen van het energiebesparingsbeleid te
kunnen realiseren is een beleid nodig met de volgende
elementen:
kiezen van een besparingsstrategie;
- het optimaliseren van het introduktietempo van besparende
maatregelen en het stellen van prioriteiten;
- het wegnemen van belemmeringen en kreeren van
stimulansen voor energiebesparing bij de gebruikers;
- het stimuleren van het juiste onderzoek.
In sektie 2.2 wordt een mogelijke besparingsstrategie
beschreven. Op punten waarvan nog onvoldoende kennis
bestaat wordt nadere studie aanbevolen. De belangrijkste
elementen zijn de volgende:
- een afstemming van de soort van maatregelen op de ernst
van de situatie;
-de 'waarde' van bespaarde energie kan worden gelijkgesteld
aan een lange-termijn vervangende energieprijs {f0,50 af0.75
m 3 aardgasequivalent bij de konsument);
-de kriteria op grond waarvan de prioriteit van invoering van
de maatregelen wordt afgewogen;
-de richtlijnen voor de aanpassing van de wetgeving om
praktische realisatie van energiebesparing te bevorderen;
- een programma voor versnelde doorvoering als de ernst van
de situatie toeneemt;
- hoofdlijnen voor een noodprogramma.
In sektie 2.3 worden rekenafspraken voorgesteld voor de
beoordeling van energiebesparingsprojekten. Hierbij worden
twee soorten van berekening onderscheiden:
-de 'strategische projektkosten- energieberekening' als
gemeenschapsbereken i ng
-de 'privaat-ekonomische berekening' als de
gebruikersberekening.
De eerste geeft aan welk systeem wenselijk is uit energiepolitieke overwegingen voor de gemeenschap, de tweede
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. bepaalt hoe duur dit systeem is. lndien uitde p.rivaat~
ekonomische berekening een onrendabeletop volgt, is er
aanleiding voor de overheid om sturend op te treden.
De belangrijkste kenmeliken van de strategische berekening
zijn het gebruik van een lange-termijn vervangende energieprijs
en het rekening houden met aile kosten over de gehele Ievens. duur van een systeem.
Er wordt ap gewezen dat het voor de overheid niet juist is om
de privaat-ekonomische berekening te hanteren als beslissingskriterium voor de wenselijkheid van een energiebesparend
systeem.
·
Voor de prioriteiten in hetonderzoek wordt in sektie 2.4
gesteld dat het onderzoek, waarmee de hoofddoelstellingen
van het beleid het best worden gediend, de hoogste voorrang
verdient. Zie verder sektie 111.2.
De integrale benadering

In steeds meer opzichten worden de 'grenzen van de groei'
bereikt. Door het bereiken van deze fysieke en maatschappelijke
grenzen komt steeds duidelijker naar voren data lies samenhangt met alies. Verandering van een aspekt betekent
be'invloeding van aile andere aspekten. Met een schaarste aan
energiegrondstoffen in het vooruitzicht is het daarom voor het
besparingsbeleid noodzakeHijk om de wisselwerking tussen de
energievoorziening en de gebouwde omgeving op een integrate
wijze te benaderen .
. Op aile nivo's van planvorming voor de gebouwde omgeving
zal vanaf nu het energie-aspekt mede in beschouwing moeten
worden genomen. Daarbij worden onderscheiden het integraal
antwerp voor de ruimtelijke planning op allerlei nivo's
(bebouwingsplan, globaal bestemmingsplan, struktuurplan,
streekplan, provinciaal of nationaal plan) en het integraal
antwerp in bouwkundig en (installatie) technisch opzicht van
e.en individueel huis of gebouw.
Het maken van een doorzichtige en uniforme ontwerpmethodiek zal nog veel denkwerk vragen. De rekenmodellen die
hieruit moeten resulteren zullen tenslotte een belangrijk hulpmiddel kunnen zijn voor het beleid. Ook de interferentie tussen
de verschillende energiebesparingsmogelijkheden en het met de
tijd veranderende pakket van energiegebruikssystemen in de tijd
maakt een integrate aanpak van de optimalisatie noodzakelijk.
De onderwerpen van vak-wetenschappelijke aard

· Niet aile mogelijkheden voor energiebesparing in woningen en
gebouwen komen in dit rapport aan de orde. Verschillende
opties, vooral van bouwkundige aard, zijn reeds bekend en veel
van het hiervoor nog benodigde onderzoek is reeds geformuleerd door de Stuurgroep Energie en Gebouwen32.
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Laag-kalorische toepassingen van zonne-energie
Voor dit onderwerp wordt verwezen naar het afzonderlijk
uitgebrachte Nationaal Onderzoekprogramma voor de laagkalorische toepassingen van zonne-energie in Nederland 3 .
Dit rapport is weliswaar afzonderlijk gepubliceerd, maar vormt
met dit OR EGO rapport een onlosmakelijk geheel.

De warmtepomp
De meest kenmerkende eigenschap van de warmtepomp is dat
deze steeds meer warmte-eenheden oplevert dan er aan-drijfenergie aan moet worden toegevoerd. De totale warmteopbrengst bestaat nl. uit de aandrijfenergie die nodig is om de
thermodynamische kringloop in stand te houden en uit de
warmte die uit de omgeving wordt 'opgepompt'. Het rendement,
of beter de 'specifieke warmte-opbrengst' van de warmtepomp
kan daardoor beduidend groter zijn dan 1.
Voor de momenteel beschikbare elektrisch aangedreven
warmtepompsystemen kan worden gesteld dat. afhankelijk van
de toepassing, een gemiddelde efficiency, betrokken op de
kalorische onderwaarde (stookwaarde) van de prima ire energie
tussen 80 en 140% haalbaar is. Voorthermisch aangedreven
warmtepompen bedraagt dit cijfer 120 tot 150%. De huidige
systemen funktioneren nog allerminst optimaal.
Verwacht wordt dat verdergaand ontwikkelingswerk een
absolute verhoging van het rendement met enkele tientallen
procenten mogelijk zal maken.
Nog niet eerder werd er een goed uitgewerkte potentieelschatting van de energiebesparingsmogelijkheden d.m.v.
warmtepompen voor ons land gemaakt. Om deze red en wordt er
in dit rapport wat uitgebreider op dit onderwerp ingegaan.
Hier wordt uitgegaan van de zeer voorzichtige veranderstelli ng
van een rendementsverbetering van 30% t.o.v. een konventionele installatie.
Dit betekent dat de genoemde besparingen gelden t.o.v.
sterk verbeterde konventionele system en.
De belangrijkste toepassing van de warmtepomp is wei de
ruimteverwarming. Het is op grand van de huidige inzichten nog
niet mogelijk om een duidelijke voorkeur voor een bepaald
warmtepompsysteem uit te spreken. Vast staat echter wei dat
door de grate keuze aan warmtepompsystemen een voor iedere
toepassing geschikt systeem kan worden gevonden. Afhankelijk
van het gevoerde overheidsbeleid en afgezien van de
ekonomische vergelijking met alternatieve system en, zal de
uiteindelijk technisch denkbare penetratiegraad nagenoeg 100%
kunnen zijn.
Behalve voor ruimteverwarming wordt ook een schatting
gemaakt van het besparingspotentieel voor warmwaterproduktie, zwembadtoepassingen, de agrarische sektor en
gekoelde opslag.
Bij de gemaakte veranderstellingen wordt er voor het jaar
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..
2000 een besparingspotentieel geraamdvan-2.5109 m3
aardgasequivalent per jaar en als uiteindelijk potentieel
6109 m3 aardgasequivalent per jaar. ·
De besparingsmogelijkheden in de industria zijn hierbij nog . ·
niet inbegrepen.
·
De kosten voor komplete warmtepomp/vloerverwarmingssystemen iullen, afgezien van het drrekt energiegebruik, wellicht
beperkt kunnen blijven tot een investering van f 5.000,f p,500,- en een onderhoudspost van rond f 60,- per jaar voor ·
een wooneenheid.

a

Gekombineerde warmte/ krachtopwekking (ko-produktie)

Veel meer nog dan bij warmtepompsystemen is de besparingsmogelijkheid door ko-produktie afhankelijk van het gehele
energievoorzieningssysteem niet aileen van de gebouwde
omgeving maar ook zelfs van de overlge gebruiks~ektoren.
Er wordt immers kracht, of elektriciteit, en warmte opgewekt.
Ko-produktie interfereert daarom met de open bare elektriciteitsvoorziening.
Een schatting van het besparingspotentieel d.m:v. ko-produktie
is dus om systeem-technische redenen moeilijk te maken.
Uitgaande van de potentieelsohatting voor stadsverwarming
van de Beleidsadviesgroep Stadsverwarming en vaneen ruwe·
schatting voor ko-produktie in kleinere eenheden lijkt een
be5paringvan 2 a3% van het landelijk primaire ~mergie.gebruik volgens scenario 2 van de LSEO in het jaar 2000
mogelijk (2.5 3109 m3 aardgasequivalenten per jaar).
Uitgaande van de nu bestaande omvang van de open bare
· elektriciteitsvoorziening zou het uiteindelijk potentieet kunnen
oplopen tot 7% van het landelijk verbruik van prima ire energiegrondstoffen of meer. De belangrijkste mogelijkheden voor
en~rgiebesparing d.m.v. ko-produktie zijn:
- benutting van de afvalwarmte van bestaande elektriciteitscentrales;
- stadsverwarming d.m.v. speciaal daarvoorontwor,pen
~armtekrachtcentrales met elektrische vermogens die meestal .
in de orde van enkele tientallen MW liggen;
- kleinere eenheden, in de orde van enkele honderden kW,
voor industriele toepassing en voor gebruik in ziekenhuizen of
andere komplexen waar een behoorlijke afstemming van de
· warmte- en elektriciteitsbehoeftebestaat, dikwijls zonder
koppeling met het openbaar net (Total Energy installaties);
- zeer kleine eenheden, kleiner_dan 100 kW, voor de energievoorziening vari kantoorgebouwen, van blokjes huizen of
eventueel van individuele huizen.
In feite is het hele toepassingsgebied een continuum.
De grenzen van de vier genoemde groepen zijn vaag en niet
principieel, maar komen veeleer voort uit een historisch
gegroeid~ situatie.
. De mogelijkheden voor benuttingvan de afvalwarmte van
bestaande centrales in ons land lijken gering. De techniekeri zijn
bekend. Het is vooral de ekoriomie c;:lie deze mogelijkheid t.o.v.

a
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andere besparingsmogelijkheden onaantrekkelijk maakt In het
bijzonder de mogelijkheden voor toepassing in de agrarische
sektor verdienen de aandacht.
Stadsverwarming is ook een bekende techniek, die reeds
tientallen jaren in en vooral buiten ons land wordt toegepast.
De Beleidsadviesgroep Stadsverwarming heeft hierover onlangs
een rapport gepubliceerd 18 . De voornaamste problematiek ligt
op het gebied van de grootschalige introduktie. De problem en
zijn vooral van maatschappelijke, bestuurliike en financiele aard.
Ook de kleinere eenheden, dikwijls als TE installatie gebruikt,
behoren tot de bekende techniek en worden reeds jaren in
binnen- en buitenland toegepast. De voornaamste problemen
liggen in het herkennen van de toepassingsgebieden en in het
verkrijgen van een goede afstemming van warmte- en
elektriciteitsbehoefte.
Aileen de zeer kleine eenheden vormen nog een onontgonnen
toepassingsgebied. In systeem-technische zin zijn verschillende
toepassingsvormen denkbaar. Een grondige ekonomische en
systeem-technische e~aluatie is nog niet uitgevoerd.
Verschillende problemen t.a.v. brandstotkeuze, interferentie
met de open bare elektriciteitsvoorziening, milieubelasting, enz.
worden kort besproken.

Ventilatiebeheersing en terugwinning van warmte
De terugwinning van warmte uit ventilatielucht is een
besparingsmogelijkheid die pas een rol kan gaan spelen
wanneer er eerst sprake is van beheersing van de ventilatie.
Het warmtegebruik voor ventilatie van de nu gang bare
woningen in Nederland wordt geschat op 500 a 1500 m 3 aardgasequivalenten per jaar (12 a 36% van de warmtebehoefte).
lndien de kwaliteit van de afdichting van de huizen zodanig
verbetert dat kunstmatige ventilatie voor een gezond woonklimaat noodzakelijk wordt, kan energie worden bespaard door
warmteterugwinning. De totaal benodigde warmte voor
ventilatie zonder warmteterugwinning kan worden geschat op
300 a400m 3 aardgasequivalent per waning per jaar. Door
toepassing van warmteterugwinning kan hiervan ongeveer de
helft worden bespaard. Bij toepassing in de nieuwbouw zou dit
een besparing van ca. 300 106 m 3 aardgasequivalenten per jaar
in 2000 kunnen opleveren. De technieken voor warmteterugwinning uit ventilatielucht zijn bekend. Het is de vraag of het
gevoel van 'opgeslotenheid' in huizen met gesloten gevels
(met vaste ramen) maatschappelijk aanvaardbaar zal zijn.
De terugwinning van warmte uit afvalwater is ook een in
principe bekende techniek. Vervuiling van de warmtewisselaars
is het voornaamste probleem.
De gemiddelde energiebesparing bij warmteterugwinning u1t
afvalwater in woningen wordt geschat op ongeveer 20% van
het energiegebruik voor warm water in woningen zonder
warmteterugwinning. Bij een penetratie van 50% in 2000 zou
de besparing 8510 6 m 3 aardgasequivalent/jaar kunnen
opleveren.
Op grond van de kosten die ca. f750,- per waning zouden
kunnen bedragen, lijkt deze vorm van energiebesparing
voorlopig weinig aantrekkelijk.
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Door verbetering van aardgastoestellen in huishoudens is een
besparing van 15% zeker realiseerbaar; voor de grotere
toestellen in utiliteitsgebouwen is dit getal ca. 10%. In het jaar
2000 zou dit een besparing kunnen opl~veren van ca. 2.2 109 ·
m 3 aardgasequivalent per jaar. De technieken voor deze
besparing zijn bekend.
Voor elektrische huishoudelijke apparatuur wordt als
mogelijkheid 25% besparing voor aile toestellen geraamd.
Bij voortgaande groei van de welvaart kan worden verwacht
dat de penetratie van diepvriezers, vaatwasmachines en andere
huishoudelijke apparatuur nog sterk zal toenemen. Het over aile
woningen in ons land gemiddeld primaire energiegebruik voor
elektrische apparatuur buiten warmwatertoestellen zou daardoor nog kunnen toenemen van ca. 900 ms aardgasequivalent
per jaar nu tot ca.1900 m 3 per jaar bij volledige penetratie.Bij zeer
goede woningisolatie en toepassing van nieuwe verwarmingssystemen zou dan het prima ire energiegebruik voor elektrische
apparatuur,datvoor de ruimteverwarming aanzienlijk kunnen
gaan overtreffen. Grote aandacht is daarom gewenst voor de
zuinigheid van afzonderlijke toestellen, maar ook voor de
mogelijkheden om verschillende toestellen op rationele wijze te
kombineren of in 'energiebloks' te integreren. Een andere
belangrijke mogelijkheid voor energiebesparing is het tegengaan
van een hoge penetratiegraad van elektrische huishoudelijke ·
apparatuur, bijvoorbeeld door goede kollektieve voorzieningen
en strukturele maatregelen. Overigens valt deze mogelijkheid al
gauw in het politieke keuzevlak en daarmee buiten het kader van
dit rapport.
Bij de genoemde 25% besparing gemiddeld per toestel en
volledige penetratie van de elektrische huishoudelijke
apparatuur zal het landelijk gebruik aan primaire energie voor dit
doel toenemen van de huidige 4109 ms aardgasequivalent per
jaar tot ca. 8.6109.

Energiegebruik in utiliteitsgebouwen
Bij de verlichting in gebouwen wordt op dit moment in het
antwerp nog onvoldoende rekening gehouden met de mogelijkheden van betere benutting van het toetredende daglicht.
Als middel tot energiebesparing dienen deze mogelijkheden
zeker in beschouwing te worden genomen.
Daarnaast kan in veel gevallen energie worden bespaard door
gebruik te maken van werkplekverlichting i.p.v. globale ruimteverlichting. De verlichtingskundige komforteisen verdienen
daarom aandacht.
Het energiegebruik ten behoeve van utiliteitsgebouwen is in
de afgelopendecennia sterk toegenomen. De voornaamste
oorzaken hiervan zijn de stijging van het gewenste algemene
verlichtingsnivo in vrijwel aile ruimten en het streven naar
verlaging van de bouwkosten per bewoner. Door deze faktoren
is het energiegebruik voor moderne kantoorgebouwen in
sommige gevallen verschoven van 0.85 ms aardgasequivalent
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per jaar per m 3 gebouw voor elektriciteit en 7.8 m3 aardgaseq.
voor verwarrning vroeger, tot 9.1 m 3 aardgaseq. voor elektriciteit
en 3.9 m 3 aardgaseq. voor verwarming thans. Geschat wordt dat
dit energiegebruik door een goed integraal antwerp tot ca. 50%
van deze waarden kan worden teruggebracht. Rekening
houdend met een stijging van het totale gebouwenvolume van
35% tot het jaar 2000 en de besparingsmogelijkheden door een
goed integraal antwerp, zal het totaal prima ire energiegebruik
voor utiliteitsgebouwen van 8.110 9 m3 aardgaseq. per jaar in
197 5 toenemen tot 9.410 9 m:3 in 2000. Een verdere besparing
is mogelijk door toepassing van warmtepompen, ko-produktie
of zonne-energie.

De agrarische sektor
Verreweg de belangrijkste tak van de agrarische sektor voor het
e11ergiegebruik is de glastuinbouw. Thans wordt hier 3.110 9 m3
aardgasequivalent per jaar gebruikt, of wei ca. 4% van het
landeiijk prima ire energiegebruik, om ca. 7000 ha kassen te
verwarmen. In het buitenland zijn al kassen gedurende koude
winters met warmwater van 23 tot 30° Cop bevredigende WIJZe
van warmte voorzien. Uitgaande van de toepasbaarheid hiervan
ook voor de Nederlandse situatie biedt dit de mogelijkheid om
gebruik te maken van zeer laagwaardige afvalwarrnte van
elektriciteitscentrales, de industrie, of plaatselijke bronnen van
lage ternperatuur aardwarrnte. In theorie zou daarrnee ca. 4%
van het huidig landelijk prima ire energiegebruik kunnen worden
bespaard.
Het is evenwel belangrijk te bedenken dat bij kostenstijging
voor energie wellicht gehele kultures uit ons land zullen
verdwijnen omdat de konkurrentie uit warm ere !and en niet
Ianger kan worden weerstaan. Goedkope oplossingen voor
energiebesparing zijn daarom in het bijzonder in de glasbouw
essentieel.
Bij de veehouderij zijn enkele interessante besparingsmogelijkheden aan te wijzen in het gekombineerd gebruik van
een warmtepomp of eventueel zonne-energie voor melkkoeling
en spoelwaterverwarming.
Daarnaast kan door methaangaswinning uit de mest van
vooral koeien, varkens en pluimvee een interessante energiebesparing worden verkregen die voor veel agrarische bedrijven
zelfs de gehele energiebehoefte zou kunnen dekken. Daarnaast
kunnen nog enkele energiebesparingsrnogelijkheden in de
agrarische sektor worden genoemd.
Betrekkelijk nieuw is ook de gedachte om vollegrondsverwarrning te gaan toepassen voor de akkerbouwmatige teelt.
Het produktie-assortiment zou hierdoor wei Iicht kunnen worden
uitgebreid. Voor deze toepassing zou eveneens zeer geschikt
gebruik kunnen worden gemaakt van zeer laagwaardige.
afvalwarmte.

Konklusies uit de situatieschets
In sektie 3.5 wordt tot slot van hoofdstuk 3 een overzicht
gegeven van de besparingsmogelijkheden voor individuele
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systeemverbeteringen in bestaande·en nieuwe woningen en
andere gebouwen e~ in de agfarische sektor.
De konklusies uit dit overzichtzijn:
- Veel besparingsmogelijkheden, vooral voor ruimtevenNarming, zijn overlappend of konkurrerend .. Met de huidige
inzichten kan nag geen uitspraak worden gedaan over de meest
wenselijke ~erdeling van de verschillende mogelijkheden ..
-In de bestaande bouw zijn de mogelijkheden voor zonneenergie en voor stadsverwarming beperkt. De warmtepomp en
wellicht de kleine ko-produktie-eenheden bieden hier de beste
perspektieven.
- Als vuistregel voor de energiebesparingsmogelijkheden
· voor ruimteverwarming kan worden gesteld dat in de
nieuwbouw 50% en in de oudbouw 30% kan worden bespaard
door isola tie en beter thermisch bouwen en dat het resterende
deel nog eens kan worden gehalveerd doortoepassing van
verbeterde of nieuwe verwarmingssystemen.
- De energiebesparing op warmwatergebruik kan zeker 60%
zijri t.o.v. het energiegebruik nu.
-AI de .genoemde besparingsmogelijkheden vallen binnen de
produktiemogelijkheden van de Nederlandse industria.
Rekening houdend met het verloop van het woningen- en
gebouwenbestand kan nu een globale schatting worden
gemaakt van een reallseerbaar verloop van het energiegebruik in
de gebouwde omgeving.
De resultaten van deze schatting zijn reeds opgenomen in
Tabel1 van sektie II van deze samenvatting en leveren de
rechtvaardiging van de hier voorgestelde onderzoekinspanningen.
Bij een vergelijking van de in dit rapport geschatte besparingsmogelijkheden met het in gebruikssektoren onderverdeelde
scenario 2 van de LSEO blijktdat de hierin gegeven getallen voor
ruimteverwariT!ing- nl. een stijging met niet meer dan 12%zeer goed realiseerbaar zijn en zelfs aanzienlijk lager kunnen
uitkomen. Indian evenwel het hier geschatte elektriciteitsgebruik
wordt vergeleken met de door de LSEO aangegeven trend van
ruim 40%stijging van hettotaal elektriciteitsgebruik, dan blijkt
dat ondanks de voorgestelde besparingen bijna een verdrievoudiging in deze sektor zal kunnen optreden.
'

In hoofdstuk 4 worden de hoofdlijnen van het onderzoek
beschreven. Het is niet mogelijk om al het onderzoek, dat nuttig
en gewenst is, te noemen. Behalve met de beschreven hoofdlijnen van het on.derzoek moet daarom· ook rekening worden
gehouden met de nietbeschreven zijlijnen. Zeker 20% van het
onderzoekbudget moet daarom voor deze zijlijnen worden
gereser\ieerd. ·
Ook het onderzoek is weer onderverdeeld in drie hoofdgroepen:
- het.direkt beleidsonderbouwend onderzoek;
- het integraal en algemeen ondersteunend onderzoek;
- het onderzoek benodigd voor de realisatie van specifi,eke
energiebesparende system en.
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Ill. 2 De hoofdlijnen
van het onderzoek .

Prioriteiten in het onderzoek
Ten aanzien van de prioriteiten in het onderzoek kan het
volgende worden opgemerkt.
Veel besparingsmaatregelen zijn privaat-ekonomisch gezien
nog niet of nauwelijks aantrekkelijk en veelal zijn aanzienlijke
investeringen hiervoor noodzakelijk. Met uitzondering van enkele
zeer grote bedrijven neemt daarom de Nederlandse industrie een
afwachtende houding aan. De overheid zal eerst de hoofdrichting van de ontwikkelingen moeten aangeven alvorens de
industrie wil participeren. Dan nog zal de overheid in veel
gevallen de eerste aanzet tot de gewenste ontwikkelingen
moeten geven zowel in financiele als in organisatorische zin.
De hoogste prioriteit geldt daarom voor de volgende
kategorieen van onderzoek:
- Onderzoek dat tot de onmiddellijke toepassing van reeds
beschikbare energiebesparingsmaatregelen kan leiden.
- Onderzoek waarmee de overheid in staat is orn de hoofdrichting van de gewenste ontwikkelingen op het gebied van
energiebesparing aan te geven.
Tot de eerste kategorie behoren vooral de studies naar
bestaande belemrneringen en rnogelijk stirnulansen voor
energiebesparende maatregelen.
Tot de tweede kategorie behoren aile studies die nodig zijn om
een lange termijn besparingss+rategie vorm te kunnen geven. Dit
zijn o.a. de technische en maatschappelijke aanvaardbaarheidsstudies van de nieuwe technische systemen. Maar ook is dat de
studie van de toekomstige beschikbaarheid van energiebronnen.
Dit ontwerp valt buiten het OR EGO terre in en er is daarom geen
afzonderlijk projekt voor geformuleerd, maar het behoort zeker
tot de prealabele onderwerpen.
Voor de onderlinge prioriteit tussen de technische onderwerpen- zo deze ter sprake komt- kan als regel gelden:
Het onderzoek dat de meeste besparing kan opleveren voor de
geringste kosten gaat voor. Met de hier genoemde kosten wordt
gedoeld op de totale maatschappelijke kosten van invoering van
de maatregelen en niet aileen de kosten van het onderzoek.
Van verschillende nog in onderzoek zijnde systemen is het niet
bij voorbaat vast te stellen hoe groot precies de bijdrage kan zijn.
lndien toch de noodzaak zou bestaan om nadere prioriteiten aan
te brengen dan is de tijd waarbinnen relevante toe passing kan
worden verwacht de meest belangrijke prioriteitsfaktor.

Direkt beleidsonderbouwend onderzoek
De studies voor de strategische en taktische beleidsonderbouwing zijn onderverdeeld in vijt groepen:
- besparingsstrategieen;
- prioriteitenstudies;
- belemmeringen en stimulansen;
- sociale aspekten;
- praktijkvoorbereidende studies.
Verschillende besparingsstrategieen kunnen worden
ontworpen en moeten geevalueerd en vergeleken worden.
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Zo spoedig mogelijk moet een beleidskeuze worden voorgesteld.
De in sektie 4.3.3 voorgestelde integr(lle modellen zullen hierbij
tielangrijke instrumenten zijn.
De keuze of een bepaalde besparingsmaatregel wei of niet te
duur is in het kader van de gevolgde strategie kan worden
bepaald met behulp van de eerder genoemde 'strategische
projektkosten-energieberekening'. Niet aile gewenste maatregelen kunnen echter tegelijk worden uitgevoerd. Er moeten
daarom prioriteiten worden gesteld. 'De grootste besparing voor
de kleinste extra investering gaat voor' kan hiervoor als hoofdregel dier.~en. Daarnaast kan de prioriteit mede worden be'invloed
door niet-energetische gevolgen, zoals invloed op de handelsbalans of gevolgen voor de werkgelegenheid.
Voor' de beschikbare en gewenste besparingsmaatregelen
moeten prioriteitenlijsten worden samengesteld.
Studies om de bestaande belemmeringen voor energiebesparing te analyseren en om daarvoor in de plaats stimulansen
te kunnen stellen moeten de allerhoogste prioriteit krijgen,
omdat deze tot direkte taktische beleidsmaatregelen voor de
invoering van energiebesparing kunnen leiden.
Studies van sociale reakties op de energiebesparing en
energiekostenverhoging en van gebruikersgedragspatronen
kunnen gegevens opleveren die van belang zijn bij de uitvoering
van het besparingsbeleid: bij flexibel ontwerpen, in voorschriften, in tariefstrukturen, enz. Ook kan worden nagegaan wat
· de meest effektieve wijze van propaganda en voorlichting is.
Als praktijkvoorbereidende studies kunnen de volgende
onderwerpen worden genoemd. Voorbereiding voor een flexibel
ontwerp van woningen en .gebouwen, voorbereiding van voorschriften, voorbereiding van (bij)scholingsprocessen. Een zeer
belangrijke vraag is ook: hoe moet thermische kwaliteitsbouw
als standaard in de bouw worden gerealiseerd?
Als praktische mogelijkheid wordt hier gesuggereerd om de
voor- en nadelen van een 'thermische keur' voor woningen en
gebouwen te onderzoeken. Dit legt de verantwoordelijkheid voor
de thermische kwaliteit van het gebouw bij de ontwerper en de
bouwer.
Nog nergens in ons land zijn duidelijk gestruktureerde studies
QP deze beleidsonderbouwende terreinen ter hand genomen~
Enkele onderwerpen staan in het programma van het ESC.
lntegraal en a/gemeen ondersteunend onderzoek

De onderwerpen worden in drie groepen onderscheiden:
lntegraalontwerpen
- het integraal ontwerp op de nivo's van de ruimtelijke
planning;
'
- het integraal ontwerp op het nivo van bouwkundige,
technische en installatie-technische aard.
Model/en voor het energiegebruik in de gebouwde omgeving
- modelstudies voor de lange termijn-ontwikkeling van het
energiegebruik in de gebouwde omgeving;
-de vergelijkingsmethodiek voor de verschillende energie-
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besparingsmogelijkheden in konkrete projekten.

Algemeen ondersteunende onderwerpen
- het benutten van industriele afvalwarmte en aardwarmte;
-de opslag van energie, vooral van warmte;
·-de energiegebruikspatronen in de gebouwde omgeving.
Bij het integraal ontwerpen, zowel in de ruimtelijke ordening als
van de gebouwen en installaties, speelt energie slechts een
deelrol.
Het opstellen van de benodigde ontwerpmodellen is geen
OREGO-taak. Slechts het participeren hierin wordt aanbevolen.
Het opstellen van een programma van energie-eisen op een
van de ruimtelijke plannivo's en het toepassen van dit
programma op een bestaand plan zou als eerste begin kunnen
dienen.
Voor het integraal ontwerp van een woning of een gebouw
wordt een drietal praktijkexperimenten als 'action research'
aanbevolen. De gehele reeks van integraal ontwerpen,
kwalitatief goed bouwen en evalueren van de resultaten hoort
hierbij.
Om zo spoedig mogelijk een uitgangspunt voor het energiebesparingsbeleid op lange termijn te kreeren lijkt het aan te
bevel en om in eerste instantie een scenario te ontwerpen voor de
lange-termijn ontwikkeling van de struktuur van de energievoorziening van de gebouwde omgeving. Gezien de komplexiteit van
het probleem lijkt het evenwel uitgesloten dat op deze wijze
meer dan een globaal beeld kan worden geschetst van de
mogelijke ontwikkelingen. Een komputermodellijkt daarom het
aangewezen middel voor een verdere uitwerking van deze
scenario-studie.
Ook voor konkrete projekten van een woning, een gebouw,
een wijk of een groter geheel is het bepalen van hetJL:I3~P
energiesysteem een moeilijk probleem door de grote vJ, ,atie die
er in woningen en gebouwen bestaat en het betrekkelijk grote
aantal ten dele konkurrerende besparingsmogelijkheden.
De grote hoeveelheden informatie over de details van een
projekt vereisen eveneens het gebruik van een komputermodel.
Zowel de strategische projektkosten-energieberekening als de
privaat-ekonomische berekening van hoofdstuk 2 kunnen hierin
worden opgenomen.
Zowel het scenariomodel ais het ontwerpmodel kunnen
worden gebruikt om de programma-eisen te leveren voor het
proces van integraal ontwerpen. Mede daardoor zullen deze
model! en kunnen gaan behoren tot de belangrijkste instrumenten voor het energiebesparingsbeleid in de gebouwde
omgeving.
De opslag van energie zowel op kleine alsop grote schaal kan
van grote betekenis zijn voor de energiebesparing in de
gebouwde omgeving. Over de opslag van warmte op kleine
schaal is technisch reeds veel bekend. Voor de opslag van
warmte op grote schaal wordt nadere stu die aanbevolen.
Voor een goed ontwerp van een komplete installatie in een
woning of gebouw is het van belang te beschikken over
voldoende informatie over het gebruikspatroon. Stu die wordt
aanbevolen.
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lndustriele afvalwai"mte, eventueel in kombiriatie met opslag,
en aardwarmte zijnpotentiele bronnen van warmte voor de
gebouwde omgeving. Studie naar Cle bruikbaarheidseisel") wordt
aanbevolen. ·
·
·
Tevens wordt aanbevolen om een gedetailleerde warmt~kaart
... ' · van een beperkte en goed geselekteerde regia te maken om
._ daaruit te leren welke mogelijkheden er bestaan voor het realiM .
seren van energiebesparing door regionale lagere overheden,
.bijv. via het vestigingsbeleid zowel voor industria als voor ,
.•
'NOongebieden.
;

Onderzoek voor nieuwe technische systemen en toepassingen

...

Zonne-energie
Vbor het onderzoek op het gebied van zonne-energie wordt
verwezen naar het zonne-rapport 3 .
.
.

: Warmtepompen
AlhoeWel op verscheidene plaatsen in ons land studies en
experimenten gaande zijn betreffende warmtepomptoepassingen, kan worden gesteld dat voor een gerichte
ontwikkeling van een of meerdere typen warmtepomp speciaal
voor ruimteverwarming en warmteproduktie nog geen sprake is.
E~ van de belangrijkste konklusies is wei dat het er thans naar
uitziet dat vooral de thermisch gedreven warmtepompsystemen
tot de grootste kanshebbers behoren om op grate schaal te gaan
. bijdragen aan een zuiniger energiegebruik in de gebouwde.
omgeving.ln de eerste plaats wordt hier voor ons land gedacht
aan een gasmotor gedreven kompressiewarmtepomp.
Nog veel ontwikkelingswerk zal nodig zijn om voor de kleinere
eenheden. voor een of enkele woningen, betrouwbare gas. motoren te ontwikkelen met ee'n veellangere levensduur en ·
tegelijk lag ere onderhoudseisen dan de nu gang bare kleine
motoren met inwendige verbranding.
Het is goed te bedenken dat ook voor ko-produktie in kleine
eenheden dezelfde eisen worden gesteld aan de motoreenheid. ·
Voorlopig kan de ontwikkeling voor beide doeleinden worden
gekombineerd.
, Alvo'rens een uitgebreidere ontwikkeling op gang te brengen
~s het verstandig om te peilen of de Nederlandse industrie in
staat is en belangstelling heeft om reeds in een vroeg stadium
·· hierin te participeren en om in een later stadium deze
ontwikkeling af te ronden tot een marktrijp produkt.
Behalye de gasmotor/kompressiewarmtepornp verdient ook
dekategorievan absorptie-, resorptie- en ejektorwarmtepompen
grote aandacht. Er is nog weinig ervaring met dit soqrt toestellen, maar het laat zich aanzien dat deze voor elkf! gewenste
kapaciteit kunnen worden gebouwd, dat ze bovendien betrouw- ·
baarheid,lange levensduur en geruisloze werking kunnen
kombinerert.
De war.mtepomp is onderdeel van een komplex van elkaar
.. be"invloedende system en. Er zal daarom bok veel systeemgericht
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onderzoek noodzakelijk zijn.
Gedacht kan worden aan problem en t.a.v. de warmtebron:
buitenlucht, grond- en oppervlaktewater, de bodem, direkte
zonne-energie, afvalwater uit huishoudens en van de industrie,
enz. Kentallen moeten worden vastgesteld voor het
dimensioneren van warmtewisselaars. voor mogelijke belasting
van de natuur, toelaatbare geluidsnivo's, kosten, enz. Op
warmtepompen dient bij voorkeur een lage temperatuur
verwarmingssysteem te worden aangesloten.
Vloer-, Iucht- en stralingsverwarming komen voor de nieuwbouw in aanmerking.
In de bestaande bouw zal gekeken moeten worden naar de
mogelijkheid om bestaande radiatorsystemen te gebruiken. Op
het theoretische vlak zal aandacht moeten worden besteed aan
analytische evaluaties van system en voor woning-, gebouw- en
wijkverwarming.
Behalve de studies en experimenten gericht op direkte
toepassing van warmtepompen zijn er ook veel begeleidende
onderwerpen te noemen die de aandacht moeten krijgen:
testfaciliteiten voor onafhankelijke prestatievergelijking, kosten/
baten studies, beoordeling buitenlandse ontwikkelingen,
juridische en sociale aspekten verbonden aan de grootschal1ge
introduktie, het opstellen van voorschriftEm voor de veiligheid,
enz. Daarnaast zal aandacht moeten worden geschonken aan
opleiding, informatie en een adequate organisatie om het gehele
onderzoekprogramma te kunnen realiseren.
Gekombineerde warmte/ krachtopwekking (ko-produktie)

In sektie 4.4.3 wordt het onderzoek beschreven vonr rle
toepassmg van gekombineerde wannte/krachtopwekk•r:g. 1-iet
onderzoek valt uiteen in een vijftal groepen:
- introduktie van ko-produktie in bestaande centrales en in
grotere eenheden;
- ontwikkeling en beproeving van leidingsystemen;
- middelgrote eenheden;
- kleine eenheden;
- ondersteunende onderwerpen.
Voor de ko-produktiesystemen waarvan de techniek reeds
bekend is, zoals stadsverwanning en TE-toepassing, verdient
vooral de maatschappelijke invoeringsproblernatiek de aandacht.
Voor een eventuele toepasssing van de afvalwarmte van
bestaande elektriciteitscentrales zal eerst een analyse moeten
worden gemaakt van de mogelijke vraag, het potentiele aanbod
en de ekonomische perspektieven van de mogelijke
toepassingsgevallen. Bedacht moet worden dat wanneer
uitbreiding of vervanging van bestaande centrales toch moet
plaatsvinden dit steeds een alternatief is voor het gebruik van
bestaande centrales. Er is dan veel meer keuzevrijheid voor
eenheidsgrootte, lokatie, e.d.
Voor de toepassing van stadsverwarming op grot ere schaal

XXVII

liggen er ook nog vragen ophet gebied van de regeling en het
werken in gekoppeld bedrijf met het openbaar elektriciteitsnet.
Ook voor de besturing van warmte- en krachtproduktie,
rekening houdend metmogelijkheden voor opslag en parallelbedrijf met andere warmtebronnen. zullen nog geschikte /
komputerprogramma's moeten worden gemaakt.
Voor iedere vorm van kollektieve warmtevoorziening moet
warmte worden gedistribueerd en dikwijls ook over wat grot ere
afstand g~transporteerd.
Het zijn juist de leidingsystemen voor het transport en de
distributie van warmte. vooral in de vorm van warmwater. die de
grootste investeringspost vormen. De ontwikkeling van
goedkope. betrouwbare en snellegbare leidingsystemen is
daarom van het grootste belang. In het bijzonder de nieuwe
ontwikkelingen op het gebied van kunststof warmwaterleidingen. zoals in Zweden reeds uitgebreid in onderzoek en hier
endaar al toegepast,verdienen ook voor de Nederlandse
omstandigheden de aandacht. De Nederlandse industria moet
ook zeker in staat worden geacht om hiervoor komplete
produkten te leveren.
Behalve produktontwikkeling is er ook behoefte aan .
komputermodellen voor de optimalisering van leidingnetten.
Voor de middelgrote opwekeenheden (tussen 100 kW en
10 MW) bestaat slechts weinig behoefte aan onderzoek;
Wanneer evenwel stads- en wijkverwarming op grotere schaal
gaan worden toegepast. verdient het wellicht aanbeveling om
enkele kompleet geoptimaliseerde standaardontwerpen voor
algemeen gebruik beschikbaar te hebben.
Voor de klein ere eenheden (< 100 kW) is nog veel onderzoek en
ontwikkelingswerk vereist. Allereerst kan worden gedacht aan
een goede systeemtechnische en ekonomische evaluatie van de
verschillende toepassingsmogelijkheden.
De ontwikkeling van geschikte kleine motoreenheden is reeds
ter sprake geweest bij de warmtepompontwikkelingen. lndien in
een later stadium de ontwikkeling voor beide toepassingen toch
uiteen gaat Iopen moet worden gerekend op een extra
inspanning voor de ontwikkeling van de specifieke ko-produktie
aandrijfeenheden. Aan de ontwikkeling van specifieke
komponenten voor de ko-produktie. zoals voor de
kwaliteitsbeheersing van de elektrische stroom, voor eventueel
parallelbedrijf met het openbare net, voorde veiligheid, enz.
dient separaat aandacht te worden geschonken.
Ook zijn er specifieke systeemstudies nodig voor de mogelijke
vormen van toepassing, aldan niet in kombinatie met
warmtepompen, met opslag van warmte, met parallelbedrijf met
het openbaar net; en elektrotechnische studies voor het parallelbedrijf en aan- en afschakelproblemen van vele kleine eenheden,
enz.
Ook voor de ko-produktie bestaat er behoefte aan Iage
· temperatuur verwarmingssystemen. Behalve aan de reeds
genoemde system en kan hier gedacht worden aan de
I
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toepassing van kunststof zowel in vloerverwarming als in
konvektorelernenten.
De ontwikkeling van goedkope warrnterneters voor
individuele warrnterneting wordt aanbevolen.
Ventilatiebeh~ersing

en terugwinning van warmte

Apparatuur voor warrnteterugwinning is reeds in grote variatie
op de rnarkt.
Het onderzoek richt zich op de toepassing van centr·ale aan- en
afvoerkanalen in bestaande woningen en gebouwen en op de
rnogelijkheden voor ge·rntegreerde wateraan- en afvoer in de
nieuwbouw.
Praktijkexperimenten voor ventilatiebeheersing zijn wenselijk.
Studies voor de rnaatschappelijke aanvaardbaarheid van
gesloten gevels worden aanbevolen.

Verliesbeperking apparatuur
Bij de gasgestookte apparatuur gaat het vooral om de maatschappelijke invoeringsproblernatiek van de technisch bekende
verbeteringen.
Ook voor verbetering van elektrische huishoudelijke
toestellen is de invoeringsproblematiek van belang. Nieuwe
ontwikkelingen op het gebied van elektrische kooktechnieken
moeten worden gevolgd.
Onderzoek wordt vooral ook aanbevolen voor de rnogelijkheden
van integratie van verschillende individuele toestellen en voor de
rnogelijke ontwikkeling van komplete 'energiebloks' voor
woningen.

Energiegebruik in utiliteitsgebouwen
Er wordt vooral gewezen op het belang van een uitgebalanceerd
gebruik van daglicht.
Toetsing van verlichtingskundige komfortkriteria, onderzoek
naar de uitvoeringsvorrnen van aanvullende kunstlichtinstallaties
en meer aandacht voor een goed antwerp worden in dit verband
aanbevolen.

De agrarische sektor
Buiten een algemeen rekenmodel voor de ontwikkeling van de
toekomstmogelijkheden van de Nederlandse agrarische
bedrijfstakken en de energie die daarbij nodig is, wordt het
onderzoek vooral gericht op:
-de glastuinbouw;
-de veehouderij;
- vollegrondsverwarming.
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'" · · ·De belangrijkste energiebesparingsmogelijkheidin de
agrarische sektor ligt in de glastuinbouw. ,
Onderzoek na&r'goedkope en efficient!'! toepassing van lage
· temperat~urafvalwarmte voor kasverwarming verdient hier de
hoogste voorrang. ·
.. Dit onderzoek betreft zowel de uitvpering van de instaHatie in
de kas als de juiste, uitvoering van het warmt.etransport en de
orgEmisatorische problem en bij daadwerkelijke toepassi ng.
D~arnaast zijn wellicht beperkte aanpassing van kassen en teelt
ndodzakelijk om de Iage temperatuurwarmte toepasbaar te
maken. Studies van degewenste en optredende ventilatievouden van kassen, bepaling van het gewenste kasklimaat;
experimenten voor grootschalige kasklimaatregeling, enz. kan
worden aanbevolen. ·
Voor de veehouderij worden studies en experimenten
aanbevolen voor de methaangaswinning uit dierlijke mest en
vooropslag- en toepassingsmogelijkheden daarvan.
· , Bovendien wordtstudie aanbevolen voor de toepassings·
mogelijkheden van de uit melk weg te koelen warmte.
. Behalve enkele meer agrarische studieonderwerpen worden
voor de vollegrondsverwarming studies aanbevoten voor de
technische, ekonomische en organisatorische aspekten.

De hoofdlijnen van het onderzoek zijn verder ui.1igewerkt in
projekten. Een opsomming is gegeven in Appertdix 2.
De betekenis van de afzonderlijke projekten. zowel naar
inhoud als naar mankracht en benodigde tijd, moet sterk worden
gerelativeerd. De bedoeling is om via een eerste uitsplitsing in
min of meer zelfstandige onderwerpen een ~eeld te vormen van
de totaal benodigde onderzoekinspanningen.'
Sommige projekten, vooral de burostudies. zijn bedoeld als
aanduiding van de gehele benodigde inspanning; andere. vooral
de produktontwikkelingsprojekten. moeten veeleer worden
gezien als een aanzet tot veel uitgebreider werk binnen de
industria.

Ill. 3 Onderzoekprojekten, ._.·
financien. managemEmt

Voor aile onderwerpen geldt dat bij de feitelijke implementatie
van het onderzoek nog veel zal moeten~orden overlegd ttissen
overheid en uitvoerende instanties ove'r de precieze en meest
gewenste vorm en omvang van de projekten. Voor sommige
onderdelen kan daarbij van 'program sollicitation' worden
·
. gebruik gemaakt.
De verschinende aard en duur van Ret reeds lopende, zowel als
van het nieuwe onderzoek maken het vrijwel onmogelijk om
voor een herevaluatie van het OR EGO programma e.en 'beste.
moment' aan tewijzen. Het lijkt verstandig om aan de hand van
,tussentijdse rapportering op gazette tijden tot herbezinning te
·' · komen. Een eerste herevaluatie is, naar de menin.g van OR EGO,
wenselijk een jaar na de aanvang van de uitvder'ing.
·
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Voor verschillende onderwerpen zal het tussentijds noodzakelijk
zijn om te beslissen over voortgaan of stop pen. Dit geldt in het
bijzonder voor die projekten die de haalbaarheid van nieuwe
ontwikkelingen moeten onderbouwen.
De belangrijkste van deze onderwerpen zijn (in volgorde van
de projekten in Appendix 2):
- Grootschalige warmte-opslag.
- Benutting van industriele afvalwarmte.
-De bruikbaarheid van warmtekaarten.
-De ontwikkeling van een of meerdere kleine gasmotoren
voor de aandrijving van warmtepompen of ko-produktie
eenheden.
- Thermisch gedreven warmtepompsystemen.
- Benutting van afvai)IVarmte van bestaande elektriciteitscentrales.
- Aanvaardbaarheid van kleine ko-produktie eenheden.
- Toekomstmogelijkheden voor de Nederlandse agrarische
bed rijfsta kken.
- De opslagmogelijkheden voor methaangas en de mogelijke
toepassingen ervan.
Betreffende de financiele konsekwenties en organisatorische
aspekten volgt hier de letterlijke tekst van de sekties 5.3 en 5.4.

Om een indruk te krijgen van de benodigde financiele middelen
om het onderzoekprogramma te realiseren, is gerekend met de
volgende regels (alles in guldens van 1977, exkl. BTW.):

5.3 Overzichtvan definanciele
konsekwenties van het
onderzoek

personeelskosten voor 1 manjaar : f150 000,-/manjaar*
(inklusief de gebruikelijke assistentie en overhead)
kosten voor material en,
apparatuur, komputertijd, enz.
: f 50 000,-/manjaar
Voor projekten bestaande uit zuivere burostudies is dus
gerekend met een totaal van f150 000,-/manjaar en voor de
projekten bestaande uit meer experimentele studies of voor
komputermodellen is gerekend met een totaal van
f200 000,-/manjaar.
Op grand van de uitsplitsing van het gehele programma in
projekten in Appendix 2 is een raming gemaakt van het
uitgavennivo dat nodig zal zijn voor de realisatie. Tabel II geeft
het overzicht per groep van onderzoek.
In de bedragen van de tabel is steeds rekening gehouden met
20% ruimte voor het onderzoek van de zijlijnen (zie sektie 4.1 ).
Aileen voor zonne-energie is dit 25%.

·oit bed rag is ongeveer juist voor
verschillende onderzoekinstituten en
adviesburo's, iets te hoog voor TH's en
Universiteiten en iets te laag voor
sommige bedrijven.
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_Om organisatorische en praktischeredenen zal het niet mogelijk
zijn om reeds in het eerste jaar van uitvoering het hier genoemde
llitgavennivo op verantwoorde wijze te realiseren.
Uit praktische ervaring lijkt een aanloopperiode van zeker
2 jaar onvermijdelijk.
Het vermoedelijk realiseerbare uitgavennivo is weergegeven
inTabellll.
Het is waarschijnlijk dat het uitgavennivo in de toekomst nog iets
zal moeten stijgen wanneer na enkele beslispunten {zie
sektie 5.2) tot verdere ontwikkelingen wordt besloten.
I

Tabelll Overzicht van de benodigde financiele middelen voor de
realisatie van het OREGO programma.

Uitgavennivo
in kFI/jaar
(exkl. BTW)

·Onderwerp

- direkt beleidsonderbouwende studies
~ integraal ontwerpen en algemeen ondersteunend onderzoek
- zonne-energie
- warmtepompen
- warmte/kraciht koppeling
- ventilatiebeheersing en warmteterugwinning
- verliesbeperking huishoudelijke toestellen
- energiegebruik in utiliteitsgebouwen
- agrarische toepassingen

1 250
2500
10 500
12500
4250
500
500
750
1 875
ca. 35000

totaal

Tabellll Het vermoedelijk realiseerbare uitgavenriivo voor de
eerstkomende jaren.

1978
in kFI
(exkl. BTW)

5

ooo a 1o ooo

1979

1980

1 5 ooo a 25 ooo

35000

Voor de organisatie rond het OREGO programma zijn vier
aktiviteiten van belang:
-de implementatie,
- de realisC)tie,
- de evaluatie,
-de integratie van het onderzoek in de beleidsvoorbereiding
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5.4 Enkele suggesties voor het
management van het
onderzoek

De implementatie
Het OREGO-werkterrein omvat vele onderzoekvelden tegelijk.
Bij vele instanties wordt thans reeds onderzoek uitgevoerd dat
ligt op het OREGO-terrein of dat hieraan nauw verwant is.
Ook voor het nieuwe onderzoek zullen de kompetenties
dikwijls liggen bij de reeds betrokken instanties. Voor de
implementatie van het nieuwe onderzoek betekent dit dat in
overleg met het management van de uitvoerende instanties tot
nadere projektdefinities zal moeten worden gekomen. Niet aile
onderdelen van het gehele OR EGO-programma zullen geheel
gelijktijdig en even gemakkelijk kunnen starten. Er zal vooral
aandacht moeten worden besteed aan een evenwichtige start en
opbouw van de verschillende onderdelen. Sommige onderdelen
zullen in de loop van enkele jaren moeten groeien, terwijl bij
andere onderdelen vooral moet worden gelet op een tijdig
betrekken van de industrie.
Een mogelijkheid die in dit verband aandacht verdient is
'program sollicitation'.
Hierbij wordt door de overheid een bepaald bed rag beschikbaar gesteld voor een specifiek gedeelte van het onderzoek en
de uitvoerende instanties worden uitgenodigd om projektvoorstellen te doen die passen in het gegeven kader.
Om te voorkomen dater een grote verscheidenheid van
ongelijksoortige onderzoekvoorstellen wordt ingediend zal het
echter nodig zijn om de hier beschreven projekten veel verder uit
te werken tot duidelijk omlijnde onderzoekgebieden. Naar
Amerikaans of Europees voorbeeld kunnen dan 'requests for
proposal' worden opgesteld.
De implementatie van het gehele OREGO-programma zal
gedurende meerdere jaren een pemianente aandacht vragen,
niet aileen van administratieve, maar ook van wetenschappelijke
aa rd.

De realisatie
De realisatie van het onderzoek zal moeten plaatsvinden bij TH's
en universiteiten, bij professionele onderzoekinstituten, bij
adviesburo's en bij de industrie.
De financiele middelen voor de uitvoering van het onderzoek
van het Nationaal Programma voor Energie Onderzoek zullen in
eerste instantie van het Ministerie van EZ afkomstig zijn.
Bij sommige onderdelen, zoals de agrarische sektor, bouwkundige aspekten, milieuaspekten, voorschriften, enz., zal eveneens geld van andere ministeries betrokken zijn.
Niet aileen aan de kant van de uitvoering, maar ook aan de
kant van definanciering zijn dus meerdere instanties betrokken
bij het gehele OREGO-werk. Er zal daarom bijzondere aandacht
nodig zijn om de koherentie in het onderzoekprogramma te
bewaren, terwijl de verantwoordelijkheid voor financiering en
uitvoering bij een betrekkelijk groot aantal instanties berust die
elk hun eigen beleid hebben.
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Voor de rapportering van het werk zullen eenduidige
afspraken moeten worden gemaakt. Sommige onderdelen van
het programma, zoals het warmtepor'np- en het zonne-en~rgie
onde17oek zijn van dien aard dat het verstandig lijkt om hiervoor
'zwaartepuntsinstituten' aan te wijzen die eencentrale rot
kunneh vervullen voor de uniformiteit van bijvoorbeeld meetmethodes en voor advisering bij het opzetten van demonstratieprojekten of voor bepaalde delen van het onderzoek.
lndien demonstratieprojekten zich niet op het juiste moment
'vanzelf' aandienen zal door het OREGO-management tijdig
initiatief daartoe moeten worden genom en, bijvoorbeeld ook
· weer d.m.v. 'program sollicitation'.

De eva/uatie
De evaluatie van het gehele OREGO-onderzoek zal periodiek
moeten plaatsvinden. Het lijkt wenselijk dat hiervoor een
onafhankelijke en voldoende breed samengestelde kommissie
van begeleiding wordt ingesteld die het gehele terrein kan overzien met voldoende deskundigheid en die adviseert over het
vaststellen van hoofdlijnen, zijlijnen en eventuate prioriteiten in
het onderzo'ek. Zie ook sektie ~.2.

De integratie van het onderzoekin de beleidsvoorbereiding
Bij aanvaarding door de overheid van het OR EGO programma
kan dit worden beschouwd als een logisch onderdeel van het
door de Minister van EZ aangekondigde versterkte besparingsbeleids.
Het door de overheid te initieren energie-onderzoek voor de
gebouwde omgeving heeft ten doel om ontwikkelingen op gang
te brengen en zo goed mogelijk doelgerichte beleidsadviezen op
te leveren. Het is hierbij van veel belang dat aan elk van de
betrokken ministers dezelfde, of althans koherente adviezen
worden uitgebracht.
De integratie van het onderzoek in de beleidsvoorbereiding en
in de uitvoering van het beleid is een onderwerp dat bij het
starl:en van een zo omvangrijk onderzoekprogramma meer
aandacht verdient dan in de bestaande kaders kan worden
gerealiseerd. Het belang hiervan wordt nog onderstreept door te
bedenken dat de overheid een trekkende en sturende rot zal
moeten spelen in de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van
de energiebesparing. Aileen door een duidelijke.samenhang van
de onderzoekresultaten zal een strategie kunnen worden
opgesteld en een doelgerichte en efficiente maatschappelijke
doorvoering worden gerealiseerd.

Enkele konkrete suggesties
Voor de organisatie rond het gehele OR EGO programma beveelt
de kommissie daarom het volgende aan. ·
'
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Beleid

Fig. I
Beleidsstruktuur voor de rea lisa tie
van het OR EGO programma
Om het beleid van de betrokken ministers op elkaar te kunnen
afstemmen is interdepartementaal ambtelijk overleg noodzakelijk (IOE).
Na aanvaarding van het eerste ter tafelliggende programma
kunnen de kontakten beperkt blijven tot 1 a 2 maal per jaar over
wijzigingen en bijsturingen.
Gezien de hoogte van de gevraagde financiele middelen en de
urgentie van het energiebesparingsonderzoek, moeten de
programma's zo spoedig mogelijk onder de aandacht van de
betrokken ministers worden gebracht en uit de organisatorische
en financiele mogelijkheden een keuze worden gedaan.
Het verdient aanbeveling om de funkties advisering,
besluitvorming en management van de uitvoering zo goed
mogelijk gescheiden te houden.

Advisering, evaluatie, bijsturing programma's

l

EZ
REO

l

[

l

V&RO

1
jVRAOGOj

I

I

L&V

I

VOMIL

l
l NRLO I
I

PBK OREGO

IOEM en WOST

I
I

I
I

I
KUB OREGO

Fig. II
Adviseringsstruktuur voor
het OR EGO programma
De advisering en bijsturing van het gehele onderzoekprogramma
en de beoordeling en evaluatie van de resultaten van het
onderzoek vinden plaats op twee nivo's:
- Een op het gehele vakgebied als zodanig erkende
deskundige Programma Begeleidings Kommissie, PBK, brengt
advies uit aan de betrokken Ministers en aan de betrokken
sektorraden over de inhoud en resultaten van het onderzoekprogramma.
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-'De sektorraden (REO, VRAOGO, NRL,O) en voorVOMIL de ,
interne kommissies IOEM en WOST brengen advies uit aande·
· betrokken Ministers over de inpassing van het OREGO
programma in het totale veld van onderzoek.
· Een Koordinerend en Uitvoerend Buro, KUB OREGO, bereidt
de actvisering, de evaluatie en de bijsturing voor.
Voor de verdere funktiesvan het KUB zie onder.

. , Koordinatie van de uitvoering
a)

Bestuurlijk
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Fig. Ill

Bestuurlijke struktuur van de koordinatie van de uitvoering van het
OREGOprogramma.
Het Koordinerend en Uitvoerend ffuro voor het OREGO-werk is
in deze gedachtengang een interdepartementaal professioneel
buro dat, wat de materiele voorzieningen betreft, waarschijnlijk
het best tegen EZ, als verantwoordelijk ministerie voor de
uitvoering van het Nationaal Programma voor Energie. onderzoek. kan leunen.
,
De voornaamste taken van dit overheidsteam zijn de
volgende:
· - Het voorbereiden van koherente beleidsadviezen voor de
betrokken ministers en het terugkoppelen van het beleid naar
het onderzoek.
- De implementatie van de onderzoek- en ontwikkelingsprogramma's (richtlijnen voor projektdefinitie en program
sollicitation, tijdig betrekken van de industria, aanzet tot
demonstratieprojekten, initiatief voor interdisciplinaire projekten
en ontwerpprocessen, etc.)
-De koordinatie van de grate lijnen van de uitvoering van
deze programma's, uniformiteit van rapportering, etc.
- Het voorbereiden van de evalutatie van de resultaten van het
onderzoek en van het bijsturen van de programma's .
. (De evaluatie zelf kan het best worden gescheiden van de
·
uitvoering).
. - De beoordeling en inpassmg van ad hoc projektvoorstellen.
· - Het voortdurend bewaren vim het overzicht over het front
van de ontwikkelingen; het funktioneren als knooppunt van
overzichtskennis voor zowel de overheid als het bedrijfsleven
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met de mogelijkheid van verwijzing voor detailkennis.
-De inventarisatie en evaluatie van lopend onderzoek en de
resultaten daarvan in binnen- en buitenland.
-De koordinatie en afstemming met het EEG-programma.
- Suggesties en initiatieven voor internationale
samenwerking.
-De presentatie en promotie van het hele werk naar buiten als
een samenhangend geheel.
Het KUB OR EGO moet worden bemand door een aantal vaste
medewerkers en al naar gelang de behoefte, eveneens door een
aantal part-time medewerkers.
De sekretariaten van de betrokken ministeries kunnen in dit
buro worden ondergebracht.
De onderzoek-kontrakten worden gesloten tussen de
ministeries en de uitvoerende instanties (zoals gebruikelijk).
Het KUB OR EGO koordineert en stuurt het overleg. Daartoe is
het wenselijk dat aan het KUB een budget-fiat recht wordt
toegekend. Het KUB kan daarmee tevens overbodig onderzoek
tijdig afkappen.
De 'dagelijkse koordinatie' van de verschillende deelgebieden
in het programma vindt plaats in overleg tussen het KUB en
de betrokken (zwaartepunts)instituten (zie onder).
b) lnhoudelijk

lnhoudelijk kan het OR EGO terrein worden onderverdeeld in een
aantal deelgebieden:
1. Ruimtelijke planning.
2. Bouwkundige aspekten.
3. Verbetering van bestaande installaties voor
ruimteverwarming en warmwaterproduktie.
4. Ontwikkeling van warmtepompen.
5. Warmte/krachtkoppeling.
6. Ventilatiebeheersing en warmteterugwinning.
7. Energiegebruik in utiliteitsgebouwen.
8. Huishoudelijke toestellen.
9. Zonne-energie.
10. Agrarische toepassingen.
11. Opslag van warmte op grote schaal, industriele
afvalwarmte en aardwarmte.
1 2. Sociale en ekonomische studies.
13. lntegrale model len.
14. Direkt beleidsonderbouwende studies.
Op elk van deze deelgebieden kan betrekkelijk onafhankelijk
worden gewerkt. De 'dagelijkse koordinatie' van het deelgebied
(afstemming van het individuele deelgebied op het geheel) vindt
plaats in overleg tussen het KUB en de meest betrokken
instituten.
Sommige van de deelgebieden zijn zo groot (zonne-energie,
warmtepompen, warmte/krachtkoppeling) dat het nuttig is om
hiervoor een of enkele zwaartepuntsinstituten aan te wijzen, die
elke weer een koordinerende funktie op het vakgebied vervullen.
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uitvoerende instanties
Fig. IV
Struktuur van de ko6rdinatie van de uitvoering van de deelondetwerpen vanh'et OREGO programma
Ook in de adviseringsstruktuur voor ieder van de zwaartepuntsgebieden kan worden gedacht aan een aparte begeleidingskommissie.
·
Stuurgroep Energie en Gebouwen

Tenslotte wordt hier gewezen op het onderzoek dat reeds eerder
door de Stuurgroep Energie en Gebouwen (SEG) 31 •32 aan de
Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening werd
aanbevolen . Bij de voorbereiding van het OREGO-werk zijn
afspraken gemaakt over de werkterreinen. De programma's zijn
dan ook eerder als aanvullend dan als overlappend te
. beschouwen. Niettemin is de taakstelling van beide organen
zodanig met elkaar verwarit dathet wenselijk lijkt om te streven
naar een uniforme benadering in de uitvoering zowel als de
advisering.
Om oak te voorkomen dat een aantal deskundigen met beide
organisaties moet vergaderen, beveelt OR EGO aan om nate
gaan welke mogelijkheden er bestaan voor een verdere
integratie van het SEG- en het OREGO-werk. Oak zij hier
verwezen naar het min of meer eensluidende advies dat de
Voorlopige Raad van Advies voor het Onderzoek in de
GebouwdeOmgeving aan de Minister van Volkshuisvesting en
Ruimtelijke Ordening over het SEG-programma onlangs heeft
·
uitgebracht2o. ·
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1
1. lnleiding

In het Nationaal Programma voor Energieonderzoek in
Hoofdlijnen 1, uitgebracht door de Landelijke Stuurgroep
Energie Onderzoek (LSEO) in februari 197 6, wordt aanbevolen
om het onderzoek naar energiebesparingsmogelijkheden met
hoge prioriteit ter hand te nemen. Omdat energiebesparing in
feite aile aspekten van de energievoorziening betreft, is
gestreefd naar een opsplitsing van de mogelijkheden voor
energiebesparing in een aantal zoveel mogelijk in zichzelf
samenhangende deelgebieden.
Van al de deelgebieden van de energievoorziening waar
energie kan worden bespaard is het waarschijnlijk de sektor van
de woningen en gebouwen waarin procentsgewijs, en wei Iicht
zelfs in absolute zin, het meest kan worden bespaard.
De LSEO heeft, om met dit belangrijke terrein te beginnen,
daarom besloten tot instelling van de Koordinatie Kommissie
'Onderzoek Rationeel Energiegebruik in Gebouwde Omgeving'
(OREGO) in september1976. De LSEO heeft daarbij aan OREGO
de volgende opdrachten gegeven:
- Het opstellen van een onderzoekprogramma in hoofdlijnen
op het werkterrein zoals omschreven in de naam van de
kommissie.
- Het opstellen van een werkplan en een kostenschatting,
alsmede het doen van voorstellen inzake de wetenschappelijke
programmaleiding en het management van het programma.
-De uitwerking van het onderzoekprogramma in projekten.
-De evaluatie van de resultaten van de onderdelen van het
programma en de rapportering hiervan aan de LSEO.
- Het desgevraagd of uit eigen beweging verstrekken van
advies aan de LSEO.

1.1 lnstelling en opdracht
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. Het werkterrein is zo uitgestrekt dat het min of meer vanzetfsprekend is dat op tenminste deelgebieden hiervan reeds andere
kommissies of organen werkzaam zijn. Het OREGO-werk zal er
zo veel mogel,ijk op gericht moeten zijn om in aanvulling open in
koordinatie met deze bestaande groeperingen tot een
samennangend programma te komen.
Mede,om deze red en is besloten om bij de samenstelling van
OR EGO In de eerste plaats te streven naar een zo goed mogelijk
gebruik van de deskundigheidvan de instanties in hun geheel,
eerder dan van afzonderlijke personen.
De samenstelling van de Koordinatie Kommissie OR EGO ten
tijde van het opstellen van dit rapport is als volgt:
Dr. lr. S.H.A. Begemann

N.V. Philips Gloeilampenfabrieken,
Ene~gy Systems, Eindhoven:
- Technische Vereniging voor
Prot lr. A.W. Boeke
Vent\latie en Luchtbehandeling
(TVVL)
lr. J. Claus
TNO
· Prof. Dr; J. Hamaker
TH Eindhoven, afdeling Bouwkunde
· lr. A.C. Koelewijn
VEG-Gasinstituut N.V., Apeldoorn
Ministerie van Ekonomische Zaken,
lng.G. Kol
Direktoraat Generaal voor de
Energievoorz1en1ng
Prof. lr. C.W.J. van Koppen TH Eindhoven, afdeling Werktuig(voorzitter)
bouwkunde
Raadgevend Technies Buro
lr. P.H.H.leijendeckers
van Heugten b.v., Nijmegen
lr. B.A. Kle.inbloesem
Beleidsadviesgroep
Stadsverwarming
N.V. KEMA, Arnhem
lr. M.C.W. Moerdijk
lr. W.P. Mulder
lnstituut voor Mechanisatie, Arbeid
en Gebouwen, Wagenin~en
·
lr. K:W. Nieuwzwaag
Stuurgroep Energie en Gebouwen
lr. T.G. Pqtma
Ministerie van Volksgezondheid en
Milieuhygiene
(Voorheen: N.V. Philips
Gloeilampenfabrieken, Energy
Systems, Eindhoven)
Dr. lr. P.W. Renaud
Landelijke Stuurgroep Energie
Onderzoek, ·s~Gravenhage
(sekretaris)
N.V. Nederlandse Gasunie,
lr. H.M. Roos
Groningen
AlhoeVI(el niet is getracht om op aile details, veronderstellingen
en getallentot volledige overeenstemming te komen, stelt de
kommissie zich unaniem achter de hoofdlijnen van dit rapport.
De snelheid van presentatie en uitvoering heeft daarbij zwaarder
gewogen dan de verdere vervolmaking van het rapport.
In het instellingsbesluit van OR EGO staat over het werkterrein
van de kommissie het volgende vermeld: Het werkterrein van de
Koordinatie Kommissie OR EGO omvat de technische middelen
welke op middellange of lange termijn voor de energievoorziening in wonirigenen gebouwen zouden kunnen worden
toegepast ter besparing·op primaire energiedragers en waarvan .
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1.2 Afbakening vqn het
werkterrein

niet reeds zoveel technisch-wetenschappelijke kennis aanwezig
is, dat zij desgewenst zonder verder onderzoek zouden kunnen
worden toegepast.
Voorbeelden.hiervan zijn:
a. Het direkte thermisch gebruik van zonne-energie voor
ruimteverwarming en warmwatervoorziening.
b. De keeling m.b.v. zonne-energie.
c. De toepassing van warmtepompen.
d. De terugwinning van warmte uit ventilatielucht en
waterafvoer.
e. De gekombineerde opwekking van warmte en elektriciteit
en de toepassing van distriktsverwarming voorzover deze vall en
buiten het werkterrein van de Beleidsadviesgroep
Stadsverwarming.
f. Verlichting in gebouwen.
g. De aansluiting en overlap van de bovengenoemde
onderwerpen met het terrein van de Stuurgroep Energie en
Gebouwen (i.e. vormgeving en antwerp van woningen en
gebouwen, isolatie en energiebesparende installaties).
h. Mogelijke kombinaties van bovengenoemde systemen.
i. Nieuwe opties op het gebied van energiebesparing in
woningen en gebouwen.
j. De sa men hang van de bovengenoemde onderwerpen.
k. lmplementatiestudies van de bovengtmoemde system en.
OR EGO heeft zich beraden over de interpretatie van haar
opdracht en de samenhang van het werkterrein.
Centraal in de OREGO-benadering staan de voornaamste
twee redenen tot energiebesparing:
- nog voor het eind van de eeuw en wei Iicht a! binnen ca.
10 jaar kunnen- op wereldschaal- snel toenemende problemen
op het gebied van vraag en aanbod van de voornaamste ene~gie
dragers, zeker van olie en rnogelijk van aardgas, worden
verwacht; -de energieprijzen op de wereldmarkt en in Nederland zijn
sinds de oliekrisis van 197 3/1974 sterk gestegen en zullen in de
komende decennia stellig verder stijgen.
De energievoorziening bevindtzich in het begin van een overgangsfase van een periode met nog beperkt beschikbare en
goed toegankelijke grondstoffen naar een tijd met op grotere
schaal aanwezige, maar veel moeilijker te winnen energiegrondstoffen en duurdere opwekkingsmethodes.
Om deze overgang zo geleidelijk mogelijk te doen plaats
vinden en om tijd te winnen voor het tot ontwikkeling brengen
van de nieuwe duurdere energiebronnen is beperking van de
vraag naar energie op korte termijn een noodzaak.
Energiebesparing kan op verschillende manieren tot stand
worden gebracht. In de eerste piaats kan er energie worden
bespaard zonder dat hierdoor de eindaktiviteiten, waarvoor het
energiegebruik is bestemd, worden veranderd.
In de tweede plaats kunnen ook de eindaktiviteiten van de
gebruikers worden gewijzigd en verminderd. Deze laatste
manier van energiebesparen betekent veelal verandering van
gewoontes en gedrag van de gebruikers of vermindering van
konsumptie en produktie. Alhoewel deze tweede methode in een
algemene strategie voor energiebesparing en veilig stellen
van de energievoorziening zeker thuis hoort, beperkt het
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OREGO~onderzoekprogramma zich voornamelijk tot de eerste
methode bij.ongewijzigde eindaktiviteiten, omdatdit naar de
mening vah OREGO om twee redenen prioriteit behoort te
hebben in een besparingsstrategie: ten eerste omdat energiebesparing via efficienter energiegebruik in het algemeen
effektiever is dan energiebesparing via wijziging van het
goederen- en dienstenpakket2 en ten tweede omdat de energiebesparing via verbeterde techniek gemakkelijker duurzaam kan
worden gemaakt via voorschriften en wetten. Zie verder hoofdstuk 2.

Alhoewel de taak van OREGO uitsluitend op onderzoekterrein is
gelegen meent zij toc:;h te moeten wijzen op de grote moeilijkheden die er nu reeds zijn om ook zonder onderzoek tot
beperking van het energiegebruik te komen. Veel technische ·
middelen voor energiebesparing zijn reeds lang uit het onderzoekstadium en direkt toepasbaar. Thermische isolatie van
gebouwen, toepassing van stadsverwarming en van warmte. terugwinning zijn hiervan goede voorbeelden. Denkbare
technische verbeteringen ten gevolge van onderzoek mogen
slechts zelden als argument geld en voor het vertragen van de
invoering van de genoemde mogelijkheden tot energie·bespa ring.
OR EGO ziet als eerste doel van haarwerk het aan'geven van de
hoofdlijnen van een onderzoekprogramma waarlangs zo snel .
mogelijk tot de feitelijke en meest efficiente invoering van
energiebesparende ma9tregelen in de gebouwde omgeving kan
.worden gekomen. Het gehele onderzoekprogramma kan
daarom worden gekwalificeerd als beleidsonderbouwend en
moet inspelen op aileaspekten van het beleid die te maken
hebben met de invoering van energiebesparende system en.
Naast vak-wetenschappelijk onderzoek wordt daarom ook
studie aanbevolen op het gebied van
-de keuze van een besparingsstrategie;
- het optimaliseren van het intrqduktietempo van besparende
maatregelen en het stellen van prioriteiten;
. - het wegnemen van belemmeringen en kreeren van
stimulansen voor energiebesparing.
Juist omdat de direkt beleidsonderbouwende studies ook van
toepassing zijn op de invoering van nu beschikbare methoden
voor energiebesparing verdienen deze naar de mening van
OREGO extra prioriteit.
Omdat op de deelgebieden van hetwerkterrein bij allerlei
instanties reedsyeel deskundigheid bestaat en reeds veel onderzoek gaande is of gapland, valt in het OREGO-werk het aksent
op de onderlinge samenhang van de verschillende gebieden
bezien op de langere termijn. Een integrate benadering van de
gehele energievoorziening in de gebouwde omgeving staat
daarom bij het vak-wetenschappelijk deel van het onderzoekprogramma centraal. Het proces van integra at ontwerpen is
van belang op allenivo's van planning. De meest wijde schaal is
. dievan de ruimtelijke ordening, vestiging van woongebieden en
van industria, centralisatie of decentralisatie, enz. Op
middelgrote schaal is integrate planning noodzakelijk voor
nieuwe wijken of stedelijke vernieuwing aansluitendop de
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bestaande infrastrukturen. Op de kleinste schaal moeten de
architektonische, de bouwtechnische en installatietechnische
aspekten van een individuele waning of gebouw als een geheel
worden ontworpen en geoptimaliseerd. In dit proces van
integraal ontwerpen bestaat behoefte aan geschikte
mathematische modellen en aan invoergegevens betreffende de
beschikbare bronnen, een distributiestruktuur voor de energiedragers, de mogelijkheden van energie-opslag, een analyse van
de vraag naar warmte en elektricieit, enz.
Fig. 1 geeft een kwalitatief bedoelde illustratie van de sa menhang der energiestromen door de gebouwde omgeving. Bij de
afbakening van het gehele werkterrein en de benoeming daarvan in deelgebieden is daarom vooral gelet op twee aspekten:
- welke invloed gaat er van het deelgebied uit op het geheel;
-in welke mate is er nog onderzoek op het deelgebied noodzakelijk en wordt het niet reeds door anderen geformuleerd.
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Energiestromen door woningen en gebouwen

De voornaamste energietoepassingen- vanuit kwantitatief
oogpunt- in de gebouwde omgeving zijn ruimteverwarming en
warmwaterproduktie. Daarnaast spelen ook verlichting en
huishoudelijke apparatuur een belangrijke rol. Voor ruimteverwarming en warmwaterproduktie bestaan vele mogelijkheden
om tot energiebesparing te komen door vermindering van
verliezen, verbetering van konversies en opwekmethodes en
toepassing van nieuwe bronnen. Verlichting en huishoudelijke
apparatuur worden voornamelijk bedreven met gas of elektrische
energie. De specifieke problemen van de elektriciteitsopwekking
val len buiten het OREGO-terrein. De specifieke technische
verbeteringen aan verlichting en huishoudelijke apparatuur zijn
in het algemeen in veel betere handen bij de betrokken
fabrikanten en keuringsinstanties; alhoewel deze niet steeds
vanzelf ter hand worden genomen. Het OREGO-werk zal zich
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hierbij beperken tot onderzoek aan systeemopzet,
mogelijkheden tot systeemintegratie en ~ignalering van
eventuele belemmeringen en stimulansen.
Alhoewel isolatie van gebouwen tot de belangrijkste ·
mogelijkheden voor energiebesparing behoort, is er op dit terrein
reeds zoveel bekend en is ook aan onderzoek door de Stuurgro.ep
Energie en Gebouwen zodanige aandacht besteed, dat OR EGO
hieraan geen specifieke aandacht besteedt buiten het
· onderwerp van integraal ontwerpen, waarin isolatie uiteraard
een belangrijke rol speelt.
·
. De produktievan laag-kalorische warmte voor ruimteverwarming en warmwatervoorziening in de agrarische sektor is
veel meer onderdeeh/an een produktieproces dan in de overige
• toepassingsgebieden hetgeval is. Omdatvanuit het oogpunt van
energievoorziening de warmtebehoefte in deze sektor zeer
vergelijkbaar is met de overige toepassingen voor laag-kalorische
warmte heeft OREGO gemeend dat ook dit terrein tot haar
· aandachtsgebled behoort.
De opwekking van laag-kalorische warmte d.m.v. ko-produktie
is een zo belangrijk middel tot energiebesparing in de gebouwde
omgeving, dat het gehele kontinuum van zeer grootschalige tot
zeer kleinschalige ko-produktie tot het werkterrein gerekend.
wordt, inklusief de systeemaspekten van de gedecentraliseei"de
elektriciteitsvooi'Ziening, maar exklusief de specifieke problemen
van de elektriciteitsopwekking.
De laag7kalorische toepassing van zonne-energie voor .
warmwatervoorziening, ruimteverwarming en koeling/
. klimatisering behoort weliswaar tot het QREGO-terrein, maar
· om prakt1sche redenen heeft de LSEO deKontaktgroepZonneenergie voor Klimaatbeheersing (KZK) verzoch~ hiervoor een
apart onderzoekprogramma op te steller1 en dit in benaderingswijze af te stem men op het OREGO-werk. Het 'Rapport van de
Werkgroep ter Voorbereiding van het Nationaal Onderzoek .
· Programma voor de Laag-kalorische Toepassing van Zonne~
energie in Nederland'3 is inmiddels aan de LSEO en via de
LSEO aan de Ministervoor Wetenschapsbeleid aangeboden.
Hier wordt volstaan met enkele samenvattingen uit genoemd
. zonne-energierapport.
De overige in het instellingsbesluit genoemde deelgebieden
geven geen aanl~iding tot nader kommentaar.

Het begrip energiebesparing heeft pas ruime bekendheid
gekregen na de wereldenergiekrisis van 197 3/197 4. Omdat in
aile onderdelen van de energievoorziening in principe energie
kan worden bespaard mag metrecht worden gesteld dat
energiebesparing een van de lastigste en meest gekompliceerde
onderwerpen is op het gebied van de energievoorziening. In geen
enkelland ter wereld bestaat dan ook op dit ogenblik in het
overheidsbeleid een duidelijke strategie voor het aanpakken van
de energiebesparingsproblemen. Het aanbevolen onderzoek in
dit rapport is bedoeld als beleidsondersteuning en wil daarom
meer dan aileen aangeven welke technische mogelijkheden er
zijn om energie te besparen. In hoodstuk 2 wordt daarom een
paging gedaan Olfl enkele uitgangspunten voor een samenhangende benadering van de energiebesparingsproblematiek
.
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1.3 Werkwijze en verdere
indeling van het rapport

te ontwikkelen. Er wordt een mogelijke besparingsstrategie
beschreven, er wordt aandacht besteed aan problemen
verbonden met de introduktie van besparende maatregelen en er
worden enkele algemene regels voor het ste!len van prioriteiten
bij deze introduktie gegeven. Ook worden enkele opmerkingen
gemaakt over prioriteiten in het onderzoek. Voor verschillende
punten van de besparingsbenadering wordt nadere studie
aanbevolen.
In hoofdstuk 3 worden enkele perspektieven en
mogelijkheden geschetst voor energiebesparing in de sektor
van de gebouwde omgeving. De energiegebruikssystemen
passeren de revue en de toepassingsmogelijkheden worden
besproken. De mogelijkheden voor de oudbouw en de nieuwbouw worden daarbij zoveel mogelijk aangeduid. De indeling in
sekties is in de eerste plaats gekozen per technisch systeem.
Aileen de agrarische sektor wordt benaderd vanuit de
toepassingsmogelijkheden.
Hoofdstuk 4 schetst de grate lijnen van het onderzoek dat
naar het inzicht van.OREGO nodig is om tot een zo spoedig
mogelijke invoering van energiebesparing in de gebouwde
omgeving te komen en gaat daarbij uit van het reeds lopende
onderzoek. De gebruikte sektie-indeling is dezelfde als die in
hoofdstuk 3.
Hoofdstuk 5 tezamen met Appendix 2 geven tens lotte een
indeling van het onderzoek in projekten. Deze worden onderverdeeld in fasen naar de tijd. Er wordt een schatting gegeven
van de benodigde mankracht en financien en er worden
suggesties gedaan voor het management en de koordinatie.

7

.['

i'

2
2. Een samenhangende
benadering van de
energiebesparingsproblematiek*)

Om het energiebespar:ingsonderzoek zo doelmatig mogelijk
te kunnen richten wordt in dit hoofdstuk eerst een beschrijving
gegeven van de hoofdlijnen van een, naar de mening van
OREGO, rationeel energiebesparingsbeleid.
·
Voor een energiebesparingsbeleid voor de gemeenschap kunnen
twee hoofddoelstellingen worden geformuleerd **)
1. het verminderen van de vraag, of de groei van de vraag, naar
schaarse energiegrondstoffen om hiermee bij te dragen tot
het veilig stellen van de energievoorziening op de middellange
en lange termijn.
2. het verkrijgen van een rationele afstemming.van de kosten
voor energie op de kosten voor andere goederen en diensten.
Samengevat: het bevorderen van een geleidelijke overgang van
een energievoorziening berustend op beperkt beschikbare,
goedkope emergiegrondstoffen naar een energievoorziening
berustend op veel ruimer beschikbare, maar ook veel duurdere
bronnen en omzettingsmethoden.
Bij de eerste hoofddoelstelling kan het volgende worden
opgemerkt. In de afgelopen 25 jaar zijn het, op wereldschaal
gesproken, vooral de aardolie en in een later stadium - zeker
.ook voor Nederland- het aardgas geweest waarmee kon
worden voldaan aan de groei van de vraag naar energie.
*) Een meer uitgebreide publikatie over de inhoud van dit hoofdstuk is te vinden
in 4 . ·
**)De eerste hoofddoelstelling is in overeenstemming met het in de Energienota
van de Minister van EZ voorgenomen beleid. Ten aanzien van het tweede
hoofdpunt is het bestaande beleid niet expliciet. Zie s, a.

,g

2.1 De hoofddoelstellingen
van een energiebesparingsbeleid

The world commerciai energy picture
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Zi~ Fig.' 2. In de afgefopefl tijd hebben vele deskundigen en
vrijwel aile grote oliemaatschappijen en olieproducerende . .
Ianden hun visie gegeven op de wer~ldenergiesituatie. Min of
meer unaniem is de waarschuwing ~an de oliekonsumerende
Ianden dat tegen het eind van de 80-er jaren de toename van
de produktiekapaciteit niet meer in staat zal zijn gelijke tred te
houden met de toename van de vraag. In teite is het model van
King Hubbert7 nog steeds aktueel. Zie Fig. 3. Wat in deze
redenering voor de olie geldt, is met kleine verschillen ook van
kracht voor het aardgas. Vrij algemeen is ook de verwachting
dat de voornaamste olieproducerende Ianden niet bereid zullen
zijn tot het maximum van hun produktiekapaciteit te gaan.
Het lijkt daarom verstandig om ermee rekening te houden dat na
1985 1990 in snel toenemende mate andere bronnen dan olie
en aardgas gebruikt zullen moeten worden.
De enige opties van betekenis op deze termijn voor vervanging
van olie en gas zijn steenkool en uranium. Aan be ide zijn
aanzienlijke bezwaren verbonden. En slechts tegen hoge kosten,
inag worden verwacht, zullen hiermeebeduidende besparingen
· op olle en gas mogelijk zijn. De bijdragen van zon en wind zullen,
zelfs bij aanzienlijke inspanningen, rond het eind van de eeuw
hoogstens enkele procenteri kunnen leveren van de totale
energievoorziening. Naast het gebruik van nieuwe bronnen zaf
het daarom noodzakelijk zijn om zoveel mogelijk te streven naar
vermindering van de vraag naar energie.

a

De tweede hoofddoelstelling is weliswaar van minder
fundamentele aard ma;:~r wordt toch van steeds grotere
betekenis naarmate de energieprijzen zullen stijgen. In de
afgelopen 25 jaar is de prijs van energie voorbijna aile
. kategorieen van gebruikers van ondergeschikte betekenis
geweest. Met uitzondering van enkele zeer energie-intensieve
bedrijfstakken is bij het ontwerp van produktieprocessen en van
woningeri en gebouwen zelden rekening gehouden met de mate
van eneraiegebruik. Van optimalisatie van energiegebruikssy~temen is slechts in weinig gevallen sprake geweest.
·Voor bijna aile energiegebruikssystemen geldt dat de kosten voor
direkte energie kunnen worden gesubstitueerd door kosten voor
kapitaal, onderhoud, enz.
· Het energiegebruik van een woning kan aanzienlijk worden
gereduceerd door extra investeringen in isolatie en dabbel glas
en nog weerverderdoortoepassing van een zonne7installatie ·
of een warmtepomp. Tot hoever is deze vervanging van kosten
voor energie door kosten voor kapitaal wenselijk? Hoe goed is
goad genoeg voor isolatie van een huis, of algemener: wat is
energiebesparing waard? Het antwoord op deze vragen is van
grote betekenis bij het kiezen van een besparingsstrategie.

Om deze hoofddoelstellingen te kunnen realiseren is een beleid
nodig met de volgende elementen:
- het kiezen van een besparirigsstrategie;
.
- het optimaliseren van het introduktietempo van besparende
maatr,egelen en het stellen van prioriteiten;
- het wegnemen van belemmeringen en kreeren van
stimulansen voor energiebesp~ring bij de gebruikers;
..:. het stimuleren van het juiste onderjZoek. ·
10
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Naast de hoofddoelstellingen van een besparingsbeleid voor de
gemeenschap kan voor de individuele gebruikers niet of
nauwelijks worden gesproken van een doelstelling op het gebied
van energiebesparing. Be halve moeilijk weegbare faktoren als
zekerheid, kornfortverbetering, statusverhoging of ethische
aspekten, ge~dt voor de gebruikers- zowel de gezinshuishoudingen als de bedrijfshuishoudingen- redelijkerwijs slechts
een doelstelling: kostenbesparing.
Juist omdat er verschillende doelstellingen geld en op het
gebied van energiebesparing voor de gemeenschap en voor de
gebruikers is er aanleiding voor het hanteren van twee
verschillende berekeningsmethoden voor het beoordelen van de
ekonomie van besparingsprojekten, zoals omschreven in
sektie 2.3.
De 'strategische projektkosten-energieberekening'is de
gemeenschapsberekening, de 'privaat-ekonomische berekening'
is de gebruikersberekening.
De eerste geeft aan welk systeem wenselijk is uit energiepolitieke overwegingen voor de gemeenschap, de tweede
bepaalt hoe duur dit systeern is. lndien uit de privaatekonomische berekening een onrendabele top volgt, is er
aanleiding voor sturend optreden van de overheid. Het is evenwel
niet juist om de 'privaat-ekonornische berekening' te hanteren
als beslissingskriterium voor de wenselijkheid van een
energiebesparend systeem.

Onder een energiebesparingsstrategie wordt hier verstaan: de
hoofdlijnen van het plan van aanpak van de energiebesparingsproblematiek. De noodzaak voor het kiezen van een strategie
anders dan het vrije-marktrnechanisme volgt uit de stellig
vergaande rnaatschappelijke konsekwenties van dena 1985
1990 te verwachten schaarstesituatie.

2.2 Een energiebesparingsstrategie

a

Een energiebesparingsstrategie kan er als volgt uitzien.
Energiebesparing bij ongewijzigde eindaktiviteiten door
middel van technologische systeemveranderingen heeft in
het algemeen voorrang op energiebesparing door
verandering van eindaktiviteiten. Uitzonderingen hierop zijn
die veranderingen in eindaktiviteiten die bereikt kunnen
worden door struktuurlijke verbeteringen en door rnotivatie
van individuele energiegebruikers.
a.1 Optimalisatie van energiesystemen vindt plaats op basis
van een lange-terrnijn vervangende energieprijs en van de
totale levensduur van het systeem.
a.2 De binnenlandse konsumentenprijzen voor energiedragers
worden zo snel als ekonornisch aanvaardbaar en politiek
haalbaar kan worden geacht opgetrokken tot het
toekornstig vervangingsnivo.
a.3 De volgorde van invoering van besparende rnaatregelen
wordt bepaald aan de hand van de grootte van

A.

fxt;EjfcJ,
t;E = energiebesparing
t;/ = benodigde extra kapitaalsinvestering
f = prioriteitsfaktor bepaald door
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- afhankelijkheid van kritische materia len
- gevolgen voor het milieu
- gevolgen voor de werkgelegenheid
- gevolgen voor de handelsbalans
- politieke aspekten
- sociale akseptatie.
· a.4 Belemmeringen voor de invoering van energiebesparende
maatregelen worden zo spoedig mogelijk weggenomen,
·
stimulansen worden gekreeerd.
a.5 Er wordteen programma opgesteld voor de versnelde ,
introduktie van energiebesparende maatregelen voor het
geval hiertoe de noodzaak blijkt.
a.6 Energiesystemen worden zoveel mogelijk flexibel
ontworpen
-om zonder ingrijpende wijzigingen op verschillende
brandstoffen te kunnen funktioneren
-om te zijn aangepast voor noodmaatregelen.
B. Als de maatregelen onder A onvoldoende zijn om vraag en
aan bod van energiegrondstoffen in evenwicht te houden
kan verdere vermindering van de vraag bereikt worden door
verandering en verminderingvan de eindaktiviteiten.
b.1 Het beleid moet inspelen op de kostengrens voor de
gemiddelde energiegebruiker voor het veranderen en
verminderen van zijn gebruiksaktiviteiten.
··
b2 De volgorde waarin en de wijze waarop de verschillende
energiegebruikende aktiviteiten moeten worden verminderd
worden vastgesteld.
b.3 Er woi"dt op aktieve wijze deelgenomen aan het verkennen
van de mogelijkheden voor een ekonomische orde met min
of meer stabiel en zo mogelijk verminderd energieverbruik.
De onderverdeling in de twee hoofdgroepen van gewijzigde en
ongewijzigde eindaktiviteiten is gemaakt omdat er enerzijds veeL
mogelijkheden'zijn om energie te besparen zonder wijziging van
de eindaktiviteiten en anderzijds omdat een werkelijk
'
beduidende energiebesparing via wijziging en vermindering van
de.eindaktiviteiten veel ingrijpender in de maatschappelijke orde
zowel als de privesfeer geacht moet worden. Verandering van
gedrag en gewoontes als instrument voor energiebesparing lijkt
in een tijd met nog relatief goedkope energie en zonder direkte
noodsituaties weinig effektief. De besparingen zijn in geval van
tijdelijk resultaat ook weinig duurzaam. In de besparings.strategie moet daarom het doelmatiger gebruik van energie voor
ongewijzigde eindaktiviteiten voorop staan. Dit neemt niet weg
dater tegelijkertijd moet worden gestreefd naar struktuurlijke
verbeteringen,-bijvoorbeeld in het openbaar vervoer, en 'naar
algemene bewustmaking van de bevolking voor energiebewust
handel en en zuinig omgaan met grondstoffen. Niet aileen
rechtstreekse propaganda, maar zeker ook het onderwijs kan
hierin e.en belangrijke rol spelen .
.

,

ad a.1. Berekeningen voor dekeuze van een optimaal energiegebruikssysteem kunnen worden uitgevoerd opde in sektie 2.3
beschreven wijze van de· strategische projektkosten-energie.. berekening'. Het belangrijkste argument voor het hanteren van
12
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een lange-termijn vervangingswaarde is gelegen in de tijdsduur
waarover de verschillende faktoren en invloeden werkzaam zijn.
De wereldmarktprijzen worden bepaald door
- politieke druk;
- internationale konkurrentie
-de mogelijkheden voor nuttige kapitaalsinvesteringen voor
de olieproducerende Ianden;
-de schaarstesituatie.
Elk van deze faktoren werkt slechts korte tijd vooruit op de
prijzen, in de orde van 2 of 3 jaar hoogstens. De voornaamste
energiegebruikssystemen hebben een veellangere levensduur
dan deze 2 a 3 jaar:
-transport
- industrie
- elektriciteitscentrales
- woningen/gebouwen

10-25 jaar
10-25 jaar
30 jaar
50- 80 jaar.

Aanpassing van bestaande energiegebruikssystemen is vaak wei
mogelijk maar relatief kostbaar en minder efficient dan een
goed ontwerp. Vervanging van de system en door nieuwbouw
voor bijvoorbeeld woningen en gebouwen heeft vele decennia
nodig. Gebouwen die nu worden gebouwd worden ontworpen
op een energiegebruik gedurende minstens 50 jaar. De vraag is
nu welke energiegrondstoffen zullen in de komende 50 jaar ter
beschikking staan en tegen welke prijs.
De verwachtingen voor de wereldmarktprijzen zijn slechts
voor een korte peri ode van 2 of 3 jaar min of meer betrouwbaar
te noemen. Voor langere periodes worden dikwijls prijsscenario's gehanteerd, zoals ook in sektie 2.3 voorgesteld voor
de privaat-ekonomische berekening. De bruikbaarheid van
dergelijke scenario's als prognose is evenwel gering.
Een andere benadering, wei Iicht enigszins normatief, gaat uit
van de volgende redenering. Na 1985 a1990 zal het door snel
toenemende schaarste aan goedkoop exploiteerbare grondstoffen noodzakelijk zijn, althans gedeeltelijk, over te schakelen
op veel duurdere. Om deze overschakeling zonder schoksgewijze effekten te realiseren zullen de energieprijzen tijdig
moeten worden aangepast aan deze duurdere voorzieningen. De
levensduur van de meeste energiegebruikssystemen is veel
groter dan de genoemde periode van wellicht 10 jaar en het lijkt
aanbevelenswaardig het ontwerp van nieuwbouwsystemen
reeds nu at te stem men op de dure energie daarna.
De verwachtingen voor het verloop van de wereldmarktprijzen
voor energie zijn dus onvoldoende maatstaf voor de te
verwachten schaarste. De vrije markt is onvoldoende als regelmechanisme voor de te verwachten energieproblemen.
Voor het vaststellen van de hoogte van het vervangende prijsnivo dient in feite te worden uitgegaan van de toekomstige
samenstelling van de gehele energievoorziening. Hiervoor is een
lange-termijn energiepolitiek noodzakelijk. De technische
· produktiekosten van de meest waarschijnlijke vervangende
energiegrondstoffen, zoals SNG uit steenkool, liggen volgens de
meest recente verwachtingen in de orde van f0.40 a f0,50
per m 3 aardgasequivalent 4 . (N.B. Er worden hier steeds prijzen
van 1977 bedoeld; inflatie wordt dus buiten beschouwing
gelaten).
13

De konsumentenprijs voor deze vervangende energie zal dus
waarschijnlijk in deordevan f0,50 af0,75 per m 3 aardgasequivalent komen te liggen. Het spreekt vanzelf dat deze
uitspraak eEm genuanceerdere onderbouwing behoeft.
Alhoewel het niet waarschijnlijk is dat de energieprijzen
gedurende meerdere decennia op precies een konstant nivo
zullen blijven staan, lijkt het toch zinvol om deze vervangende
prijs zo nauwkeurig mogelijk vast te stellen. De waarde van
energiebesparing nu kan dan worden gelijk gesteld aan de
vervangende prijs van de toekomst.
Verschillen in waardering van de besparing op nationaal
aardgas of ge"importeerde olie kunnen wellicht in een
verschillende vervangende prijs worden uitgedrukt.
Zie ook ad a.3.
Ook het beschouwen van de projektkosten over de gehele
levensduur van eEm energiesysteem voor de beoordeling van de
wenselijkheid ervan is zeker nog geen algemeen gebruik.
Bestudering van de mogelijkheden om dit ingang te doen vinden
lijkt wenselijk.
·
ad a.2. Eenargumentatie voor een zo spoedig mogelijke
verhoging van de energieprijzen tot het vervangende nivo volgt
reeds uit het onder ad a.1 gestelde. Hier zij nog opgemerkt dat
prijsverhoging kan worden beschouwd als een van de
belangrijkste stimulansen tot energiebesparing, omdat het de
wens tot besparen bij de gebruiker legt via de portemonnaie.
Tevens kan een volledige openheid over het prijsbeleid bijdragen
tot de motivatie van de mensen. In een energiebesparingsbeleid
moeten de problemen van de invoering van energiebesparing bij
wellicht voorlopig relatief lage wereldmarktprljzen worden
afgewogen tegen de problemen van het doorvoeren van een snel
stijgende gegarandeerde bodemprijs. Konkurrentieposities
moeten worden beschermd, de lastenverdeling over de
gemeenschap moet wellicht worden bijgesteld. Maar ook
kunnen uit de verhoogde aardgasinkomsten besparingsmaatregelen worden gefinancierd. Bestudering van de mogelijkheden lijkt gewenst.
ad a.3. 'De grootste nationale energiebesparing voor de kleinste
extra investering gaat voor' is bruikbaar als vuistregel voor het
vaststellen van introduktieprioriteiten. Behalve direkte energiepolitieke overwegingen kunnen ook de ge'induceerde gevolgen
voor milieu, werkgelegenheid, etc. een rol spelen bij de invoering
van besparende maatregelen. Alhoewel deze gEwolgen niet
moeten worden gebruikt als zelfstandige argumenten voor
energiebesparing, kan hieraan toch een zekere prioriteit worden
ontleend voor het vaststellen van de wenselijke volgorde van de
maatregelen.
Bijzondere aandacht moet worden besteed aan de referentienivo's ten opzichte waarvan 1:::,.£ en t./worden bepaald. Het is
gebruikelijk dat i:::,.E en /:::,./worden gedefinieerd ten opzichte van
een konventioneel systeem.
Bij vervanging in de oudbouw ligt dit nivo duidelijk vast, maar
bij nieuwbouw is een 'gemiddeld konventioneel' systeem een
betrekkelijk vage referentie die bovendien in de loop der jaren
niet gelijk zal blijven. Een meer absolute benaderin~ van
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rationeel energiegebruik in de zin van de 'strategische
projektkosten-energie kurve' van Fig. 4 moet steeds mede in
beschouwing worden genom en. Zie ook sektie 4.2.
Om de verschillende system en met elkaar te kunnen vergelijken,
wanneer het gaat om de werkelijke besteding van
gemeenschapsgelden aan de invoering van besparende
maatregelen, kan een aantal kemgrootheden worden
gehanteerd, die voor al de besparingsmogelijkheden op dezelfde
wijze moeten zijn gedefinieerd.
!~EI D./ kan worden beschouwd als de energetische
kerngrootheid, fis een samengestelde faktor uit de andere kerngrootheden voor de verschillende opgesomde invloeden.
De wijze waarop deze kerngrootheden kwantitatief a!s
prioriteitsfaktor kunnen worden gehanteerd dient zo spoedig
mogelijk te worden bestudeerd. In feite gaat het hier om
dezelfde problemen als bij de techniek van de maatschappelijke
kosten/baten analyse 3 .
Een ander aspekt bij prioriteitsstelling is de keuz.e tussen
besparen op de nationale energiedrager aardgas of op de
geimporteerde olie. Voor deze prioriteitskeuze, die duidelijk een
nationaal karakter draagt. is ook het gebruik van andere
kerngrootheden dan aileen !-'E/h./noodzakelijk.
In tabel1 is een overzicht gegeven van een aantal faktoren
die deze prioriteitskeuze in het nationale vlak be'invloeden. Het is
goed te bedenken dat deze eventuele nationale verschillen in
waardering veranderen zodra de Europese of internationale
politieke verhoudingen veranderen. In internationale zin hebben
slechts de gevolgen voor het milieu en de reservering als
chemische grondstof een blijvende betekenis.
Tabel1. Nationale voorkeursfaktoren voor besparing op olie of aardgas
nationale voorkeur
voor besparing op
olie
aardgas

l3espanngsargument

- strategische reserve
- politieke afhankelijkheid op korte termijn
- politieke afhankelijkheid op lange termijn
- gevolgen milieu
- werkgelegenheidsaspekten
-· handels/betalingsbalans
- sparen van chemische grondstof
-over de tijd geakkumuleerde opbrengst van
gas versus uitgaven-besparing aan olie
--~~--·----~---·-

X

X

X
X

?
X
X

afhankelijk van relatieve prijsontwikkeling

------

ad a.4. Het blijkt in de praktijk dater vele belemmeringen
bestaan voor het werkelijk invoeren van besparende maatregelen. Deze zijn van zeer uiteenlopende aard:
- bestuurlijk;
- wettelijk;
- tariefstrukturen;
- privaat-ekonomische belangen;
- onbekendheid, enz.
Daarnaast zijn ook veel stimulansen mogelijk voor het
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bevorderen van besparingen, zoals:
- energieprijzen;
·- voorschriften;
-subsidies, belastingmaatregelen,lenirigen, garanties;
- voorlichting, propaganda.
Bij de ihtroduktie van ieder besparend systeem afzonderlijk
_moet steeds worden bestudeerd wat de specifieke omsta'ndigheden zijn. Juist omdat ook de invoering van direkt beschikbare
besparingsmaatregelenafhankelijk is van deze belemmeringen
en stimulansen, verdient de bestudering hiervim hoge prioriteit.
ad a.5. Omdat het niet zeker is datde maatregelenin de zin van
a.1 t/m a.4 voldoendezijn om vraag en aanbod in detoekomst in
evenwicht te houden verdient het aanbeveling om oqk een
programma voorversnelde invoering gereed te hebben liggen.
Het is wei belangrijk hierbij te bedenken dat om energie te
l:iesparen dikwijls eerst extra energie moet worden gebruikt om
de besparende apparatuur te vervaardigen. Grondigestudie van
de mogelijkheden is daarom wenselijk. •
·
ad a.6.1nc::lien de maatregelen van a.1 tim a.5 niet voldoende zijn
voor een adequate opvang van de energieproblemen zullen de·
bestaande system en moeten worden aangepast of de eindaktivi.teiten moeten worden verminderd. Omschakelen op een ancjere
brandstof kan van betekenis zijn als de toevoer van de
·
· gebruikelijke stagneert of de overheid om andere redenen dit
voorschrijft.
Daarnaast kan in het ontwerp van bijvoorbeeld woningen
rekening worden gehouden met noodsituaties door b.v. raamsponningen toe te passen Vliaarin eenvoudig en snel een derde
glasruit v66r het dubbel glas kan worden aangebracht. Ook kan
betere isolatie va'n de binnenmuren, vooral van de woonkamer,
belangrijk zijn voor overschakeling op een-kamerverwarming.
Het aanbrengen van een stookgat in nieuwe centraal verwarmde
huizen is eveneens een mogelijkheid.
ad b.1. lndien het energiegebruik verder moet worden teruggebracht c::lari met de maatregeten onder A gelukt, dan zijn er in
principe twee mogelijkheden:
-de kosten voor direkt energiegebruik worden nog ver.der
vervangen door kosten voor kapitaal;
-de eindaktiviteiten worden verminderd.
Bij een verdere substitutie van kosten voor energie door
kos_ten voor kapitaal dan de optimale situatie, valt uit Fig, 4 af te
lezen dat de totale projektkosten snel z_ullen stijgen. De keuze
voor het energiegebruiksnivo wordt nu willekeurig en subjektief.
De gebruiker zelf bepaalt hoeveel hij wil uitgeven om de eindaktiviteiten te kunnen hand haven: Boven een zekere grens zal de
'gemiddelde gebruiker' vermindering van eindaktiviteiten
prefereren boven de hoge kosten.
·
Het overheidsbeleid kan hierop inspelen door deze gemiddelde kostengrens vast te stellen. De bouwvoorschriften kunnen
nu bijvoorbeeld worden afgestemd op deze gemiddelde kostengrens. Bijvoorbeeld: wei woonkamerisolatie en stookgat, maar
geen sponningen voor drievoudig glas.
Het verdient tevens aanbeveling om inzicht te hebben in de
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absolute 'minimale-energie-uitvoering' van de energiegebruikssystemen. Hoe ziet een huis eruit waarbij de som van energieinvesteringen en het totale direkte energiegebruik geminimaliseerd is. Dit is immers, afgezien van de kosten, het uiterste
dat zinvol is uithet oogpunt van energiebesparing. Zie cok .
ad b.2. Het verminderen van aktiviteiten en produktieprocessen
om redenen van energietekort is ongetwijfeld zo ingrijpend dat
een grondige bestudering van deze eventualiteit zeker gerechtvaardigd is.
ad b.3. In het Iicht van een relatief gerechtvaardigde toename
van het energiegebruik van de ontwikkelingslanden in de
toekomst, waar voor een voorspoedige industrialisatie juist
behoefte bestaat aan goedkope energiegrondstoffen, en bezien
vanuit het feit dat we nu reeds aan aile kanten worden
gekonfronteerd met de negatieve gevolgen van een steeds
toenemend energiegebruik, verdient het aanbeveling om te
studeren op rnodellen voor een ekonomie met een min of meer
gestabiliseerd of zo mogelijk zelfs verminderd energiegebruik.

Bij het beoordelen van de ekonomie van besparingsprojekten
dient onderscheid te worden gemaakt tussen twee soorten van
berekening.
De 'strategische projektkosten-energieberekening'heeft tot
doel het kiezen van het beste energiesysteem in het kader van
een besparingsstrategie, bezien vanuit het standpunt van de
gemeenschap. Met deze berekening is het mogelijk om verschillende energiegebruikssystemen voor dezelfde toepassing met
elkaar te vergelijken. Tevens is het een instrument voor een rationele afstemming van de totale kosten voor energie-gebruik over
de levensduur van een energiegebruikssysteem ten opzichte van
de kosten voor andere goederen en diensten. Het belangrijkste
middel hiertoe is het gebruik van een lange-termijn vervangende
energieprijs. Voor een nadere argumentatie hiervan wordt
verwezen naar de voorgaande sekties.
De 'privaat-ekonomische berekening'heeft tot doel het
beoordelen van de ekonomische aantrekkelijkheid van een
energiegebruikssysteem op een bepaald tijdstip en het daaruit
vaststellen van een eventuele 'onrendabele top', bezien vanuit
het standpunt van de gebruiker.

2.3 Rekenafspraken voor de
beoordeling van de ekonomie
van besparingsprojekten

Enkele definities
Met een energiesysteem of energiegebruikssysteem wordt hier
bedoeld de gezamenlijke installaties en material en die bepalend
zijn voor het direkte eRergiegebruik voor een afzonderlijke eindaktiviteit (bijv. een komplete CV-installatie + woning-isolatie +
dubbelglas voor de verwarming van een huis).
Onder een projekt wordt in dit verband verstaan: de tot-standbrenging en het doen funktioneren van een min of meer op
zichzelf staand energiesysteem of gedeelte daarvan, gedurende
de gehele levensperiode of een anderzins expliciet
geformuleerde tijdsduur.
Onder projektkosten wordt hier de volgende som van kosten
verstaan:
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projektkosten =
kosten voor direkte energie +
kosten voor opslag-, konversie- en distributie-apparatuur +
kosten voor verliesbeperkende apparatuur en material en +
kosten voor bediening, onderhoud, verzekeringen, etc., +
kosten voor afbraak en vernietiging of recirkulatie,
al deze kosten eveneens genom en over de gehele projektduur.

'De strategische projektkosten-energieberekening'
De resultaten van een strategische projektkosten-energieberekening voor aile mogelijke bruikbare system en voor een
specialetoepassing kunnen worden uitgezet in een projektkosten-energiefiguur, zoals in Fig. 4. Hierin komt het principe
van de gedeeltelijke substitueerbaarheid van de kosten voor
energie door kosten voor kapitaal + arbeid etc. op ge"idealiseerde
wijze tot uitdrukking. Op de horizontale as staat het prima ire
energiegebruik van de system en over de gehele projektduur,
uitgedrukt in Joules. Op de vertikale as staan de projektkosten.
De kosten voor direkte energie, op basis van de vervangende
energieprijs kunnen worden weergegeven door een rechte lijn
door de oorsprong. (N.B. Hier wordt voorbijgegaan aan de eventueel verschillende vervangingsprijzen voor verschillende
energiedragers en aan andere dan linea ire tariefstrukturen).

TOTALE

\\

PROJEKTKOSTEN

\

\

z

X

\

A, A' : tegenwoordig ganghaar systeem

B, B', B" : effektief kostenminimum
C, C' , C11

:

denkbaar nieuw sys teem,
(bijv. zonneverwarmi?gssysteem

x) gekorrigeerd voor energie-investeringen
kosten voor
duekte energie

y) ongekorrigeerd voor energie-investeringen
z) mogelijke verschuiving van y als resultaat van onderzoek

TOTAAL ENERGIEGEBRUIK IN JOULE

Fig. 4 Omhullende projektkosten-energiekurve voor bijv.
ruimteverwarming in eengezinswoningen bij de vervangende
energieprijs
Om bijvoorbeeld voor de ruimteverwarming van een
'gemiddelde rijtjeswoning' deze projektkosten-energiefiguur te
maken, dienen voor de verschillende alternatieven, zoals
konventionele gasketel + dunnere of dikkere woningisolatie,
warmtepomp + woningisolatie, etc. afzonderlijke kostenberekeningen te worden gemaakt. De bij deze berekeningen
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behorende individuele systeemkosten geven elk een eigen
kurve. Gezamenlijk liggen deze individuele kurves verspreid over
een veld boven de energiekostenlijn en de in Fig. 4 getrokken
kromme kanworden beschouwd als de omhullende van deze
individuele kostenkurves. Als uit overwegingen van energiepolitiek besparende maatregelen worden uitgestippeld, dan
dienen deze rnaatregelen ook inderdaad energie te besparen
met inbegrip van aile energie vragende aktiviteiten die
verbonden zijn met het vervaardigen van apparatuur, material en,
transport, bouw, enz. van het gehele projekt dat hiervoor wordt
opgezet. Als deze extra indirekte energie wordt aangeduid als
energie-investering, dan kan hiervoor in Fig. 4 worden
gekorrigeerd door aile afzonderlijke systeempunten evenwijdig
aan de energie-as te verschuiven met de hoeveelheid van de
energie-investering. Ook de omhullende van de afzonderlijke
systeemkurves zal daardoor wei Iicht iets vervormen en naar
hog ere energiewaarde verschuiven.
Het systeem dat nu het dichtst bij het kostenminimum ligt kan
het meest aantrekkelijke systeem worden genoemd uit energiepolitieke overwegingen. Door middel van technisch onderzoek
en ontwikkelingswerk kan de ligging van de kurve in Fig. 4
worden verschoven in de richting van minder energiegebruik en
lagere kosten zoals de gestippelde kurve.
Niet aileen op de schaal van een individueel gebouw, maar ook
op de schaal van een woonwijk, een stadsuitbreiding of nieuw te
plannen vestigingsgebied voor industrie en woonwijken k<w een
projektkosten-energiefiguur in de zin van Fig. 4 worden ge,xuikt
voor een integrale vergelijking van de verschillende alternatieve
oplossingen voor de energievoorziening.
De to tale kosten verbonden aan een projekt kunnt:l1 a!s voigt
worden opgeschreven:
fe
Kpro;ekt = I: (keJ + kcdJ + k1,j + kr;j + ks)
f=h
Kpro;ekt
: totale projektkosten
j

: het jaartal

J 1Je
l<e,J
l<cdJ

: het eerste resp. laatste jaar van het projekt
: kosten voor energiedragers
: kosten voor kapitaal getnvesteerd in opslag-,

I<1J

l<rJ
l<sJ

konversie- en distributie-apparatuur
: kosten voor kapitaal ge·investeerd in verlies beperkende apparatuur en material en
: kosten voor onderhoud en reparatie
: overige maatschappelijke kosten

Als rekentechnische bijzonderheid zij nog vermeld dat het voor
de optelling van de kosten van verschillende jaren op een rekenmoment gebruikelijk is om te werken in konstante prijzen- dus
geen inflatie in rekening brengen- en dat de kosten en baten in
een toekomstig jaar via een bepaalde rentevoet worden verdiskonteerd naar het rekenmoment. Deze diskontering houdt
rekening met de schaarste aan kapitaal en is van betekenis voor
problemen van allokatie van kapitaal.
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De Commissie voor Beleiqsanalyse (COBA) b.eveelt
dat
voor maatschappelijke kosten/baten analyses een
diskonteringsvoet van 10% wordt aangehouden en dat de niet
kwantificeerbare faktoren in balansvorm wordengenoteerd .
In vee! energiebesparingsprojekten worden de kosten bepaald
· door de investering aan het begin van een projekt, de baten door
het verminderd energiegebruik in de loop van soms tientallen.
jaren. Bij een diskontering met 10% spelen de baten die na een
periode van 5 a10 jaar binnen vloeien nauwelijks nog eet:l rol.
De fysieke schaarste wordt evenwel verwacht na 1985 1990.
In kosten/baten analyses voor energiebesparing die thans op
deze manier worden uitgevoerd speelt de toekomstige ·tysieke
schaarste nog g·een rol, anders dan in de balansnotering.
Anders benaderd kan ook worden gesteld dat, zolang de
relatieve prijsstijging van het aar,dgas t.o.v. de stijging van het
algemeen prijspeil minder bedriiagt dan 10% per jaar, het
aantrekkelijker zou zijn om het gas te verkopen en het in winstgevender objekten te beleggen tlan om het te.bewaren in de
grond. OR EGO meent dater reden bestaat om te twijfelen aan de
brUikbaarheid van deze diskontering met 10% voor het bepalen
van de wenselijkheid van besparingsprojekten. Tevens kan
worden gesuggereerd dat het fysieke schaarste-element
wellicht via een lag ere diskonteringsvoet tot uitdrukking zou
kunnen wo~den gebracht. Een zorgvuldiger bestudering van dit
probleem verdient zeker aanbeveling.

a

Indian de kosten worden gediskonteerd met d%dan wordt de
ultdrukking voor de totale projektkosten, teruggerekend naar het
begin van jaar if:
,,

KprojektF

ie
r
i=it

..

lOd ,-, 1!:-1

fkeJ+kcd,j+kt.i+krJ+ks)
.

Een voorbeeld van een strategische projektko~tencenergie~
berekening is met een diskontering van 2% opgenomen in
Appendix 1 van het zonne-energierapport .

.~·

.

De 'pr.ivaat-ekonomische berekening'
In deprivaat-ekonomische berekening kunnen dez~fde
rekentechniek van de kontante waarde-methode en dezelfde
, kostenformuleworden gehanteerd als in de 'strategische.
projektkosten-energieberekening'. ·
De diskonteringsvoet is nu evenwel afhankelijk van de
gebruiker. Een bedrijfmethoog rendement op eigen kapitaalsinvesteringen za! dit hoge rendement ook eisen van een energiebesparingsprojekt. Een diskonteringsvoet van 10% tot meer dan
20% is hierbij denkbaar. Overheidsinstanties als gebruikers
. kunnen zich wellicht permitteren een lagere diskontering van
bijvoorbeeld 3.5% in rekening te brengen.
De berekenfng van een 'onrendabe!e top' kan worden verkregen
uit het verschil in totale kosten over de projektduur van een
konventioneel energiegebruikssysteem en eennieuw. De
projektduur is nu afhankelijk van de eiseo van de gebruiker. Een
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bedrijf zal zijn extra investering willen terugverdienen in
misschien 5 jaar. Een partikuliere huiseigenaar-bewoner zal zijn
huis gemiddeld 7 jaar bewonen ( = gemiddelde duur hypotheek)
en in deze 7 jaar geen verlies will en lijden.
Voor een soort gemiddelde privaat-ekonomische berekening
voor overheidsachtige instanties worden de volgende afspraken
voorgesteld:
Voor woningen en gebouwen:
- 50-jarige afschrijving op bouwkundige voorzieningen;
- 25-jarige afschrijving op installatietechnische
voorzieningen;
-aile investeringen worden verondersteld te zijn betaald met
hypothecair geleend geld; de jaarlijkse kapitaalslasten worden
berekend op basis van een annu"iteit overeenkomend met de
afschrijvingsduur. De reele rente op hypotheken wordt gesteld
op 3.5% per jaar;
- onderhoud op bouwkundige voorzieningen op 1.5% per jaar;
- onderhoud op installatietechnische voorzieningen 2% per
jaar;
- verzekeringen en belastingen op 0.5% per jaar;
- bij tussentijdse verkoop bedraagt de restwaarde van het
systeem de naar de tijd lineair bepaalde fraktie van de
nieuwwaarde;
- diskontering met 3.5% en 10% per jaar reele rentevoet
Energieprijzenscenario's in prijzen van 1-1-197 7:
A: pariteit aardgaslhuisbrandolie in 1980 op f0,301mg gas
A 1 : 0% re:atieve prijsstijging per jaar na 1980
A2: 4% relatieve prijsstijging per jaar na 1980 met een
plafond van f0.751mg gas
B: pariteit aardgaslhuisbrandolie in 1980 op f0,36/m~ qas
B 1 : 0% relatieve prijsstijging per jaar na 1980
82 : 4% relatieve prijsstijging per jaar na 1980 met een
plafond van fO, 7 51mg gas.
Pariteitsberekening aardgaslhuisbrandolie via de onderste
verbrandingswaarden.
Elektriciteitsprijzen:
kleinverbruik: nacht f0,12 I kWh incl. BTW en f0,07 I kWh
brandstoftoeslag
dag f0,20 I kWh incl. BTW en f0,07 I kWh
brandstoftoeslag
grootverbruik: marginale kWh prijs f0,09 waarin f0,06
brandstoftoeslag. Voor de brandstoftoeslag zijn de scenario's A
en B van toepassing.
Het gebruik van de boven omschreven berekeningsmethoden
voor de beoordeling van de ekonomie van energiegebruikssystemen heeft tot gevolg dat in veel gevallen de invoering van
energiebesparende systemen vanuit energiepolitieke overwegingen eerder wenselijk zal zijn dan vanuit privaatekonomische. Veel gemeenschapsgeld zal daarom noodzakelijk
zijn om een dergelijke energiepolitiek in praktijk te kunnen
realiseren. Vermoedelijk kan deze steun bovendien geheel of ten
minste gedeeltelijk worden gemotiveerd vanuit nationaalekonomische overwegingen. De binnenlands toegevoegde
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waarde is voor v.ele besparingsmaatregelen grater dan voor de
prima ire energiedragers. Voor zover dit hetgeval is zijn de maatregelen nationaal-ekonomisch eerder rendabel dan privaatekonomisch. Een nadere studie van dit aspekt is gewenst.

Het besparingsonderzoek dat in dit rapport wordt voorgesteld, is
bedoeld als beleidsonderbouwend onderzoek. De prioriteiten in
het onderzoek moeten zodanig zijn dat de realisatie van de
hoofddoelstellingen, zoa!s genoemd in sektie 2.1. het best
worden gediend.
Veel besparingsmaatregelen zijn privaat-ekonomisch gezien nog
niet of nauwelijks aantrekkelijk en veelal zijn aanzienlijke
investeringen hiervoor noodzakelijk. Met uitzondering van
enkele zeer grate bedrijven neemt daarom de Nederlandse
industria een afwachtende houding aan. De overheid zal eerst
de hoofdrichting van de ontwikkelingen moeten aangeven
alvorens de industria wil participeren. Dan nog zal de overheid
in veel gevallen de eerste aanzet tot de gewenste ontwikkelingen
moeten geven zowel in financiele als in organisatorische zin.
De hoogste prioriteit geldt daarom voor de volgende kategorieen
van onderzoek:
- Onderzoek dat tot de onmiddellijke toepassing van reeds
beschikbare energiebesparingsmaatregelen kan leiden.
· - Onderzoek waarmee de overheid in staat is om de hoofdrichting van de gewenste ontwikkelingen op het gebied van
energiebesparing aan te geven.
Tot de eerste kategorie behoren vooral de studies naar
bestaande belemmeringen en mogelijke stimulansen voor
energiebesparende maatregelen.
Tot de tweede kategorie behoren aile studies die nodig zijn om
een lange termijn besparingsstrategie vorm te kunnen geven. Dit
zijn o.a. de technische en maatschappelijke aanvaardbaarheidsstudies van de nieuwe technische system en. Maar ook is dat de
stu die van de toekomstige beschikbaarheid van energiebronnen.
Dit onderwerp valt buiten het OR EGO terrein en er is daarom
geen afzonderlijk projekt voor geformuleerd, maar het behoort
zeker tot de prealabele onderwerpen.
Voor de onderlinge prioriteit tussen de technische
onderwerpen- zo deze ter sprake komt- kan ·als regel gelden:
Het onderzoek dat de meeste besparing kan opleveren voor de
geringste kosten gaat voor. Met de hier genoemde kosten wordt
gedoeld op de totale maatschappelijke kosten van invoering
van de maatregelen en niet aileen de kosten van het onderzoek.
Van verschillende energiebesparende systemen is het niet bij
voorbaat vast te stellen hoe groat precies de bijdrage kan zijn.
lndien tach de noodzaak zou bestaan om prioriteiten in het
onderzoek aan te brengen dan is de tijd waarbinnen relevante
toepassing kan worden verwacht daarom de meest belangrijke
prio.riteitsfaktor.
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2.4 Algemene prioriteiten in
het besparingsonderzoek

Binnen het onderzoek dat nodig is voor de toepassing van een
nieuw energiesysteem zijn ook prioriteiten te stellen voor de
verschillende tasen van onderzoek. Hierop zal nader worden
ingegaan in hoofdstuk 4.
Twee punten van algemeen belang voor de prioriteiten in het
besparingsonderzoek kunnen hier nog worden genoemd.
V66r de introduktie van ieder systeem wordt steeds aanbevolen om maatschappij-wetenschappelijk onderzoek te
verrichten i.v.m. de mogelijke maatschappelijke problemen die
zich bij de introduktie hiervan kunnen voordoen.
De ervaring heeft geleerd dat technologisch hoogwaardige
systemen die geschikt zijn voor het leveren van een aanzienlijke
bijdrage aan de energievoorziening, niet of nauwelijks worden
toegepast indien de maatschappelijke problemen, die aan dit
systeem zijn verbonden, niet tijdig worden onderkend en
ingeteld. Als algemene regel kan hieruit worden geleerd dat het
onderzoek naar de maatschappelijke aanvaarding van nieuwe
system en hoge prioriteit verdient en ook in de onderzoekfasen
eerder aan de orde moet worden gesteld naarmate
-de te verwachten maatschappelijke invloed grater zal zijn;
-de te bested en onderzoekkosten hoger zijn.
Het tweede punt betreft de onderlinge prioriteit van kostprijsverlagend en systeemverbeterend onderzoek.
Uit de formule voor de introduktieprioriteit voor besparende
maatregelen in sektie 2.2 kan worden afgelezen dater twee
manieren zijn om de invoering van een systeem te bevorderen:
vergroten van L.E of verkleinen van L.lln globale term en kan nu
worden gesteld dat onderzoek naar vergroting van L.E de
voorkeur verdient voor system en rechts van het effektief kostenminimum van Fig. 4 en dat onderzoek voor verkleining van L./ de
voorkeur verdient voor systemen links van dat punt en er boven.
Verschillende van de nu bekende method en voor energiebesparing, zoals toepassing van zonne-energie en van warmtepompen, liggen nu links van het effektief kostenminimurn en
vooral ook aanzienlijk hoger. Kostprijsverlaging heeft daarom bij
deze system en voorlopig de voorrang.
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3
3. Besparingsmogelijkheden
in de sektor van de
gebouwde omgeving

In het gehele rapport keren steeds weer drie hoofdthema's terug:
- beleidsonderbouwing voor de direkt toepasbare
energiebesparingsmogelijkheden,
_' - een integrale benadering van de gehele energievoorziening
van de gebouwde omgeving,
-de afzonderlijke technische systeemvernieuwingen.
De beleidsonderbouwing i~ in hoofdstuk 2 ter sprake
gekomen. In dit hoofdstuk komen de andere twee thema 1s aan
de orde. Het is de bedoeling van dit hoofdstuk om met de nu
bestaande kennis en inzichten een beeld te schetsen van de
toekomstige energiebesparingsmogelijkheden in de gebouwde
omgeving en de daaraan verbonden problemen. Tevens worden
'"daze mogelijkheden getoetst aan een denkbare beleidsdoelstelling voor het verloop van de energiebesparing in de tijd .
.Om een indruk te gevEm van de orde van grootte VC)n het Nederlands energiegebruik in de gebouwde omgeving geeft Fig. 5 de
, -- . verdeling over de verschillende kategorieen van gebruikers in
197 3. De huishoudens, de utiliteitsgebouwen en de glastuinbouw (met bijna 4%) verbruiken gezamenlijk meer dan 38% van
de totaal benodigde primaire energiegrondstoffen. Meer dan
30% wordt gebruikt voor ruimteverwarming, de resterende 8%
voorwarmwaterproduktie,licht, kracht.en diversen. Vooral op
het gebied van de ruimteverwarming zijn aanzienlijke
besparingen mogelijk, zowel door middel van verbetering van de
isolatie als van de technische systemen en installaties. De mogelijkheden voor isolatieverbetering worden in dit rapport niet
besproken, omdat reeds veel.hierover bekend is. De aandacht
richt zich daarom vooral op de mogelijkheden voor zuiniger
technische system en en installaties.
'
,·, ...

.24
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In de volgende sekties wordt van de belangrijkste system en
afzonderlijk een situatieschets en een globale potentieelschatting gemaakt. Hierbij wordt zoveel mogelijk onderscheid
gemaakt tussen de mogelijkheden voor de nieuwbouw en de
bestaande bouw.
Het is hierbij niet de bedoeling om het uitgebreide werk van
STI 19 10 te overtreffen of zelfs maarte evenaren. Aileen in die
gevallen waarin de zienswijze duidelijk is veranderd of voor
onderwerpen waaraan in STI19 weinig aandacht is besteed,
zoals de mogelijkheden voor de toepassing v<,~n warmtepompen,
wordt een ruwe potentieelschatting gema.akt. Voor de overige
gevallen wordt volstaan met de verwijzing naar
19.
Zo wordt ook voor het gehele onderwerp van de brandstofceltoepassingen, hetgeen in dit rapport niet nader aan de orde
wordt g~steld, verwezen naar STI 19.
Het maken van de afzonderlijke potentieelschattingen gebeurt
onder een aantal uitdrukkelijke veronderstellingen. De
voornaamste volgen hieronder.
- Het beschouwde systeem wordt toegepast als middel tot
besparing op fossiele brandstoffen in aile gevallen waar niet
klaarblijkelijk is dat dit beter op andere wijze kan geschieden.
Deze aanname is gedaan omdat het met de nu bestaande kennis
van de system en nog niet mogelijk is om een bruikbare afweging
te maken tussen bijvoorbeeld zbnnesystemen en warmtepompen of stadsverwarming. Het gevolg is dat de gegeven
schatting moet worden beschouwd als het maximum van het
haalbare in de aangegeven period e.
- Voor ieder van detoepassingen is wei steeds gestreefd naa r·
het hanteren van een zo realistisch mogelijke maximale
penetratiegraad, uitgaande van de eerste veronderstelling.
- Voor de schattingen van het bouwvolume is zoveel mogelijk
gebruik gemaakt van de bouwprognoses van het E.LB. 11 •
-Legale en bestuurlijke belemmeringen voor de invoering van
energiebesparing worden geacht te zijn weggenomen.
- De voor investeringen benodigde financiem worden geacht
beschikbaar te zijn.
-De besparingen worden steeds uitgedrukt in m3aardgas ten
opzichte van de gang bare situatie in 1977, tenzij ter plaatse
anders aangegeven.
De keuze voor m3 aardgas als eenheid is gedaan omdat
OR EGO meent dat dit een aansprekende eenheid is en niet
omdat de besparing steeds aardgas betreft of dat de besparing
op aardgas belangrijker zou worden geacht dan die op aardolie.
De keuze van. het referentienivo, nl. de gangbare situatie in 1977,
is uiteraard slechts korte tijd van betekenis door het geleidelijk ·
veranderen van de'gang bare situatie'. Belangrijker dan het
beg rip besparing en de kwantiteit daarvan is het verloop van het
totaal nationaal energiegebruik in de beschouwde sektor.
Alhoewel de afzonderlijke potentieelschattingen voor de
system en zeker niet mogen worden opgeteld, omdat sommige
system en als aanvullend of andere als konkurrerend moeten
worden beschouwd, zal tach in sektie 3.5 worden getracht om
op zeer globale wijze een overzicht te geven van het totale
besparingspotentieel en het verloop van het totale energiegebruik. Er zal een vergelijking worden gemaakt met de voor
deze sektor beschikbare ruimte in scenario 2 van de LSE0 1 en

sn
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enkele konklusies voor de betekenis van het gehele OREGOonderzoek zullen worden getrokken.

In een steeds toenemend aantal opzichten worden 'de grenzen
van de groei' bereikt. In de gehele wereld, maar in het bijzonder
in de ge"industrialiseerde gebieden worden daarom steeds meer
beperkende eisen gesteld aan vrijwel iedere vorm van planning.
Beperkende faktoren zijn dikwijls: milieu, veiligheid, gebruik van
grondstoffen, land, ruimte, water en Iucht en in een ander
opzicht overbevolking of werkeloosheid en inflatie. Door het
bereiken van de fysieke en maatschappelijke grenzen opal deze
terreinen komt steeds duidelijker naar voren data lies samenhangt met alles. Verandering van een aspekt betekent
be.invloeding van aile andere aspekten. Het maken van een
goede planning voor uitbreiding of veranderingen betekent dan
ook het plannen van aile aspekten tezamen, of wei 'integraal
ontwerpen'. Nu ook het gebruik van fossiele energiegrondstoffen een duidelijk beperkende faktor gaat worden, betekent
dit datook de wisselwerking tussen de gebouwde omgeving en
de energievoorziening aileen maar door een integrale planning
op een aanvaardbare wijze kan worden benaderd. Aan de
kant van de energievoorziening spelen vrijwel aile aspekten bij
deze wisselwerking een rol: de beschikbare bronnen, de voor
Nederland meest geschikte konversie-systemen, transport,
opslag en distributie van de energiedragers, enz. Het is niet de
bedoeling om in dit rapport opal deze aspekten in te gaan. Voor
de realisering van het integraal antwerp zowel als voor de
konkretisering van het energiebeleid zijn evenwel integrale
modellen voor de energievoorziening van de gebouwde
omgeving noodzakelijk. Ook de meest nauw verbonden
aspekten, zoals de opslag van warmte, de energie-gebruikspatronen en het gebruik van industriele afvalwarmte zullen in
sektie 4.3 nader aan de orde komen.
In deze sektie zal vooral worden ingegaan op de algemene
aspekten van het integraal ontwerpen en de verschillende nivo's
waarop de wisselwerking tussen de energievoorziening en de
gebouwde omgeving een rol speelt.

3.2 lntegraal ontwerpen

Algemene aspekten
De titel van deze sektie laat terecht in het midden water moet
worden ontworpen omdat energie-zuinigheid in de gebouwde
omgeving op vrijwel aile nivo's van de planvorming aan de orde
zal moeten komen. Men zal er daarbij dan ook aandacht aan
moeten geven dat de afspraken die op het hogere nivo worden
gemaakt du1delijke richtlijnen geven voor het verder-ontwerpen
op het volgende nivo zonder dat men reeds in details treedt, die
aan de lagere nivo's zijn voorbehouden.
Door deze werkregel, die zeer algemeen gel dig is voor
ontwerpprocessen, ka n men op het lag ere nivo echter wei te
maken krijgen met bindende richtlijnen, waaraan men op dit
moment nog niet is gewend. Wanneer men bijvoorbeeld op hoog
plannivo besluit tot stadsverwarming zal op verdere nivo's
misschien geen vrijheid van keuze van warmtebron meer kunnen
bestaan en zal het bereiken van een minimale energiegebruiks-
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dichtheid kunnenworden voorgeschreven. Of de wettelijke
kaders· daartoe ver gerioeg zijn uitgewerkt is een vraag op zich.
zelf.
Zulke vergaande maatregelen op hoog plan-nivo zijn niet goed te
overzien in de konsekwenties in aile maatschappelijke
vertakkingen, waar ze invloed uitoefenen. Het zou wei eens
dienstig kurinen zijn een energie-stroom-model te maken,
waarin de interakties zijn verwerkt, zodat men vanuit een alies
omvattende analyse tot ontwerpregels kan komen.
Hoewel in het bovenstaande geen verschil is gemaakt tussen de
verschillende nivo's, is de aard van het ontwerpen van ruimtelijke
plannen toch duidelijk verschillend van het ontwerpen van
gebouwen. Het is daarom gewenst op beide iets verder in te
gaan.
Energiebesparing en ruimte/ijke planning

Het energiegebruik heeft een aantal aspekten, die men op
verschillende plannivo's in beschouwing zal will en nemen:
-de woondichtheid of bebouwingsdichtheid met zijn invloed
op het voorzieningennivo, hettransport van mensen en
goederen en met zijn konsekwenties voor de energiegebruiksdichtheid voor zover het energiegebruik in gebouwen betreft;
- transportvan energie buiten het plangebied naar de
gebruiker al of niet met energietransformatie binnen het
plangebied; hierbij kan het transport van kolen, olie, gas,
elektriciteit en warmwater gelden;
-de aanlegvan koelvijvers of brandstofopslag en milieuinvloeden;
·
- produktie Vi:ln bruikbare energie binnen het plangebied, bijv.
in de vorm van het bruikbaar maken van zonne-energie, wind-.
energie,het onttrekken van warmte aan de aarde, het water of
de Iucht, het vergisten tot methaangas van vloeibaar afval of het
verbranden van vast afval;
- het aan elkaar doorgeven van afvalenergie ('energy
cascading');
-de toepassing van energie voor processen (bijv. koken,
huisindustrie, hobbygebruik), voor mechanische arbeid, voor
verwarming en voor koeling met bijv. de mogelijkheid een
beperkt aantal energiedragers te distribueren;
-de invloed van de opbouw van het plangebied op de
mogelijkheid tot het winnen van zonne- en windenergie. die
be'invloed worden door beschaduwing en orientatie resp. door.
de lawaaierigheid en de orientatie;
- enz., enz.
De hier globaal aangegeven onderwerpen hebben invloed op ·
verschillende plannivo's, resp. geografische schalen. Dit zijn:
- bebouwingsplan {bestemmingsplan/blok, buurt);
- globaal bestemmingsplan (wijk, stadsdeel, dorp);
- struktuurplan (stad, stadsgewest);
- streekplan (regio);
- provinciaal of nationaal plan (provincia, landsdeel, rijk),
Uit de komponenten van de energievoorziening en het energie-
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gebruik, geanalyseerd op geografische schaal of plannivo,
worden eisen afgeleid die in het totale pakket van ontwerpeisen
kunnen worden opgenomen. Uitgaande van al deze eisen kan
een landelijk struktuurschema worden opgesteld dat mede een
basis zal kunnen zijn voor het ontwerpen van ruimtelijke plannen
op de verschillende nivo's.

Energiebesparing bij het bouwkundig ontwerpen
Zuinig energiegebruik, zoals dit bij ontwerpen van een gebouw
aan de orde komt, Ievert een aantal komponenten voor het
programma van eisen:
-de ligging;
-de omvang van het buitenoppervlak;
-de warmteweerstand van de buitenwanden, inklusief de
beganegrondvloer en het dak; de warmtekapaciteit;
- het percentage glas in de gevels al naar de orientatie;
-de ventilatie; in verband hiermede de ventilatiedichtheid van
de afwerking;
-de brandstofkeuze, inklusief het gebruik van alternatieve
energiebronnen;
-de keuze van het verwarmingssysteem;
-de warmte-opwekking, de warmtedistributie en de
temperatuurregeling;
-de interne warmtelast;
-de benodigde kunstverlichting;
-de eventuele noodzaak tot keeling met aile konsekwenties
van dien;
-de bedrijfstijden;
-de warmteterugwinning
- enz., enz.
De hier globaal aangegeven onderwerpen hebben hun invloed in
verschillende stadia van het ontwerpproces. Bovendien is er
onderscheid tussen de eisen voor laagbouwwoningen en hoogbouwwoningen en deze kunnen weer duidelijk afwijken van die
voor utiliteitsgebouwen en in de utiliteitsgebouwen bestaat dan
nog weer een grate variatie.
Het maken van een doorzichtige, uniforme ontwerpmethodiek
zal daarom nog veel denkwerk vragen. De rekenmodellen die
hieruit moeten resulteren zullen tenslotte een belangrijk
hulpmiddel kunnen zijn voor het beleid, zowel voor de planning
van de ruimtelijke ordening en de bouwkundige aspekten als
voor de energievoorziening van de gebouwde omgeving.
Ook voor een afzondelijke energiepolitiek moet uit deze
model! en een beeld kunnen worden gevormd van de totale
energiestromen, de daarbij behorende kosten en de specifiek
voor de energiesystemen benodigde investeringen voor het
gehele plangebied. Alternatieve oplossingen voor hetzelfde
gebied zullen dan via 'strategische projektkosten- energieberekeningen', zoals beschreven in sektie 2.3 met elkaar kunnen
worden vergeleken. Degenen die verantwoordelijk ztJn voor de
energiepolitiek zullen daarmee op kwantitatieve wtjze de
belangen van de energievoorziening in het totale
planningsproces kunnen behartigen. Niet aileen voor de
nieuwbouw maar ook voor de bestaande bouw kunnen op deze
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wijze alternatieve plannen tegen elkaar worden afgewogen, zij
het dat in het bestaande bouw het aantal vrijheidsgraden
natuurlijk sterk is beperkt.

In aanvulling op het door de Landelijke Stuurgroep voor Energie
Onderzoek (LSEO) uitgebrachte Nationaal Programma voor
Energie-onderzoek geeft dit rapport van de Werkgroep ter voorbereiding van het zonne-energie onderzoekprogramma een
verdere uitwerking van de hoofdlijnen van het benodigde onderzoek voor de laag-kalorische toepassing van t6nne-energie.
De voornaamste mogelijkheden voor de toepassing van zonneenergie bij Iage temperaturen zijn: wan'nwaterproduktie, ruirriteverwarming en koeling/klimatisering. Aile drie deze funkties,
maar vooral de eerste twee, worden op grate schaal toegepast in
woningen en andere gebouwen. Dit gebeurt nu vooral d.m.v.
aardgas en in mindere mate d.m.v. olie en elektrieiteit.
Toepassing van zonne-energie is dus niet aileen het gebruiken
van een 'nieuwe' energiebron, maar is tevens een middel tot
besparing op fossiele brandstoffen. De LSEO heeft daarom
aanbevolen dat dit onderzoekprogramma voor zonne-energie
zou worden opgezet in samenhang met het onderzoek naar
andere besparingsmogelijkheden in de gebouwde omgeving,
zoals isolatie, warmteterugwinning, toepassing van warmtepompen en gekpmbineerde opwekking van elektriciteit en
warmte. Vaak zijn deze mogelijkheden aanvullend, maar zelden
zullen ze aile tegelijk worden toegepast en in een aantal gevallen
moeten ze zelfs als konkurrerend worden beschouwd. Om in
deze problematiek orde te scheppen en een hieraan aangepast
onderzoekprogramma te formuleren heeft de LSEO de
koordinatie-kommissie 'Onderzoek Rationeel Energiegebruik in
Gebouwde Omgeving' (OREGO) geTnstalleerd. De Kontaktgroep
Zonne-energie voor Klimaatbeheersing (KZK) en de daaruit
voortgekomen Werkgroep hebben zich akkoord verklaard met
daze samenhangende opzet met het OR EGO werk.
·
In hoofdstuk 1 wordt op verkorte wijze een voorstel gedaan
voor de gemeenschappelijke aanpak van de besparingsproblematiek. In het OREGO rapport zal dit nader aan de orde
komen. Op grand van dit voorstel wordt het mogelijk om te
bepalen onder welke voorwaarden- en met enige veronderstellingen- op welk tijdstip de introduktie van zonneenergiesystemen wenselijk kan worden genoemd binnen het
kader van een besparingsstrategie. Appendix 1 vans geeft
hiervan een voorbeeld. Ook de onderlinge vergelijking van
verschillende besparende systemen wordt hierdoor mogelijk.
In het ond(trzoek moeten daartoe een aantal kerngrootheden
voor elk van de besparende system en op dezelfde wijze worden
bepaald.
Naast de besparingsbenadering heeft de Werkgroep gemeend
de zonne-energie ook te moeten beschouwen als nieuwe bran.
Om een beeld te krijgen van de potentiele betekenis van zonneenergie in Nederland en daarmee ook van het belang dat aan het
hiervoor benodigde onderzoek moet worden gehecht, heeft de
Werkgroep getracht een potentieelschatting voor de komende
30

3.3.1 Samenvatting van het
Rapport van de Werkgroep
terVoorbereiding van het
Nationaal Onderzoek
Programma voor de Laagkalorische Toepassing van
Zonne-energie in Nederlands

decennia te maken. Als uitgangspunt is daarbij aangenomen dat
zonne-energie zal worden toegepast in aile gevallen die naar de
mening van de Werkgroep daarvoor in aanmerking komen en
waarbij het niet klaarbiijkelijk is dat andere systemen de voorkeur verdienen. In hoofdstuk 2 is voor deze potentieelschatting
een praktische indeling gemaakt in drie hoofdgroepen:
toepassingen in woningen; toepassingen in.utiliteitsgebouwen,
industrie en landbouw; en toepassingen voor klimaatregeling en
huishoudelijke en industriele koeling. Steeds is daarbij onderscheid gemaakt tussen de mogelijkheden in de nieuwbouw en in
de bestaande bouw. De volgende konklusies komen hierbij naar
voren:
- Warmwaterproduktie d.m.v. zonne-energie kan worden
toegepast zowel in de nieuwbouw als in de bestaande bouw.
- Ruimteverwarming van woningen zowel als andere
gebouwen kan vooral worden toegepast in de nieuwbouw.
Technisch gesproken is ruimteverwarming in de bestaande
bouw wei mogelijk maar de ekonomie ervan, die voor de nieuwbouw al marginaal genoemd kan worden, lijkt zeer ongunstig,
terwijl de doelmatigheid door te kleine daken en niet aangepaste
system en aanzienlijk slechter zal zijn dan in de nieuwbouw. Ook
de esthetische en sociaie aspekten in de bestaande bouw lijken
niet erg gunstig.
- Koeling en klimatisering d.m.v. zonne-energie kan worden
toegepast in de nieuwbouw maar ook als vervanging in de
bestaande bouw.
Tabel 2 geeft een overzicht van de ais maximaal te beschouwen
potentie!e bijdrage van zonne-energie tot de Nederlandse
energievoorziening in de komende decennia. De tot::Jie
besparingsbijdrage- t.o.v. een even goed ge"lsoleerde waning
zonder zonne-installatie- in hetjaar 2000 wordt geschat op
maximaal 1 200 miljoen m3 aardgasequivalenten, hetgeen
overeenkomt met 1.5% van het huidige (1977) totale
Nederlandse energiegebruik of 1.1% van de door de LSEO
gegeven scenariowaarde in het jaar 2000.
Tabel 2 Schatting van de maxi male bijdrage tot energiebesparing door laag-kalorische toepassing van zonne-energie
in Nederland in de komende decennia
jaar •
toepassing I

1980
aantal
woningen x

1990

besparing
in miljoen
m'gas

1000
nieuwbouw
zonneboiler
vervanging
nieuwbouw
ruimteverwarming
vervanging ·)
zonnekoeling
utiliteitsgebouwen
industrie
agrarische sektor
totaal

aantal
woningen x

1000

15
26

besparing
;nmiljoen
me gas

30

aantal
woningen x

270

uiteindelijke
penetratie

75%

540
1000

700
1610
190

besparing
1nmiljoen
m'gas

1000

460
225

530
23

10

aantal
woningen x

1000

270
10

2010

2000

besparing
inmiljoen
m 3 gas

2800
450

660

?
·-35

~600

·-75

··200

~350

330

1200

2600

600!0
50%

•) De toepassing van zonne-energ1e

voor ruimteverwarmin~ !n de
bestaande bouw wordt onzeker'
geacht, maarzal stellig een relatief
gerinqe bijdrage leveren.
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. Het uiteindelijk potentieel is veel groter omdatde penetratie van
ruimte-verwarmingsinstallaties, via de nieuwbouw, pas na 1990
geacht wordt goed op gang te komen. Aileen al voor ruimteverwarming in woningen zou dit kunnen oplopen tot
4.500 miljoen m3 gas/jaar en indian seizoenopslag van warmte
OP· grote Schaal toepasbaar wordt dan wordt dit potentieel nog .
aanzienlijk vergroot.
Het onderzoekprogramma in hoofdlijnen wordt beschreven in
hoofdstuk 3. Met de hoofdlijnen van het onderzoek wordt voor
aile toepass.ingen gedoeld op een zodanige richting van het
onderzoek dat in de kortst mogelijke tijd voor Nederland
bruikbare toepassingen en inpassingen van zorme-energie
kunnen worden ontwikkeld.
Naast deze hoofdlijnen bestaan evenwel vele zijlijnen,
waarvan sommige in dit rapport ter sprake komen, maar andere
niet of nauwelijks. De Werkgroep wijst er zeer nadrukkelijk op
dat de status van hoofdlijn ofzijlijn zeer betrekkelijk is. Bij
gunstige ontwikkeling van een zijlijn moet het uitdrukkelijk
mogelijk zijn deze om te zetten ill hoofdlijn. Ook in financieel
opzicht moet daarom zeker 25% van het budget voor zonneenergieonderzoek worden gereserveerd voor de zijlijnen. Ook
voor andere toepassingen van zonne-energie dan de laagkalorische moet ruimte worden gereserveerd, omdat ook hierin
belangrijke ontwikkelingen en eventueel zelfs integratie metde
la'ag-kalorische zeker niet onmo~elijk mqeten worden geacht.
De huidige stand van onderzoek en ontwikkeling wordt in
globale zin weergegeven in de 'worstjesdiagram' van Fig. 6. In
het kort komt het erop neer dat de introduktie van zonneboilers
in een besparingsstrategie zoals in hoofdstuk 2 beschreven
reeds nu als wenselijk en in het begin van de jaren 80 ook,
privaat-ekonomisch als aantrekkelijk kan worden beschouwd.
Ruimtevenotarmingssystemen zijn installatie-technisch bijna
even ver o.ntwikkeld als de zonneboilers. De integratie met de
woning of het gebouw is evenwel van meer betekenis. Door de
ongelijktijdigheid van de vraag naar warmte en het aanbod van
zonnestraling is de ekonomie hiervan ongunstiger. Volgens het
voorbeeld van Appendix I wordt in een besparingsstrategie die
rekent met een vervangende energieprijs van 75 ct/m3 gas (resp.
(resp. 50 ct/m 3 gas) de introduktie van ruimteverwarmingssystemen wenselijk tussen 1980
1985 (resp. tussen 1990 en
.1995). De privaat-ekonomische berekening van de 'onrendabele
top' is erg afhankelijk van de kategorie van gebruiker. In het
gunstigste geval (d.w.z. bij het hoogste energieprijsscenario en
onder de gunstigste fiskale kondities) volgt de privaatekondmische aantrekkelijkheid slechts enkele jaren na de
strategi'sche wenselijkheid ervan.
Seizoenopslag lijkt voor toepassing in de woningbouw nog
niet haalbaar, en zal voorlopig vermoedelijk beperkt blijven tot
enkele bijzondere toepassingen. Gezien evenwel het potentieel
belang van seizoenopslag op grote schaal verdient onderzoek en
ontwikkeling hiervan aile aandacht. Zonne-installaties voor
koeling en klimatisering zijn pas in het eerste stadium van
ontwikkeling. Het is nog zeer moeilijk om een bruikbare
schatting van de ekonomie hiervan te maken. Bij de bestaande
- inzichten mag de introduktie van deze system en in Nederland op

en
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iets grotere schaal v66r 1990 zeker niet worden verwacht.
De hoofdlijnen van het onderzoek zijn onderverdeeld in vier
groepen: warmwaterproduktie, ruimteverwarming, koeling/klimatisering en algemeen en ondersteunend onderzoek.

Warmwaterproduktie
De belangrijkste thema's voor het verdere onderzoek- en
ontwikkelingswerk zijn:
- demonstratieprojekten zowel in de woningbouw
(20- 200 woningen per projekt) als in de utiliteitsbouw en
industriele en agrarische sektor;
- kostprijsverlaging;
- enkele technische verfijningen vooral in systeemtechnische
zin;
- standaardisatie en keur;
- sociale akseptatie.

Ruimteverwarming
De belangrijkste thema's voor het verdere onderzoek- en
ontwikkelingswerk zijn:
- demonstratieprojekten in de woningbouw, voorlopig
bescheiden van afmetingen maar toenemend tot middelgrote
projekten (10 -100 woningen) in het begin van de 80-er jaren;
vooral diversifikatie van systeemuitvoering en integratie van
installatie en gebouw zijn hierbij van belang;
- prestatie- en kostenvergelijking van de verschillende
installatie-uitvoeringen;
- regelstrategieen;
- sociale akseptatie.

Koeling
De belangrijkste thema's voor het onderzoek- en ontwikkelingswerkzijn:
- verdere opbouw van kennis van de mogelijke system en;
- technische uitwerking en bouw van een aantal pilotplants
voor klimaatregeling en industriele koeling en ontwikkeling van
een huishoudkoelmachine geschikt voor !age aandrijftemperatuur.

A/gemeen en ondersteunend onderzoek
Deze kategorie van onderzoek en ontwikkeling kan worden
opgesplitst in zes groepen:
- het verbeteren van meteorologische gegevens; uitwerken
van bestaande gegevens, beter definieren van nieuwe meetmethodes;
- het verbeteren van kollektoren door vermindering van
· verliezen t.g.v. straling, konvektie en geleiding; het verlag en van
de kostprijs vankollektoren door verbeterde produktietechnieken, standaardisatie en integratie met bouwkundige
konstrukties;
·
- het verbeteren van materiaal- en anti-korrosie
eigenschappen;
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- het verbeteren van de warmteopslag in de zin van hogere
opslagdichtheid en langere bewaartijd; latente-warmteopslag;
opslag in chemische binding; seizoenopslag;
- het evalueren van de verschillende maatschappelijke _
implikaties en komplikaties van het gebruik van zonne-energie:
de nationaal-ekonomische konsekwenties, legale en
bestuurlijke problem en, aanpassing van de bouwvoorschriften,
interaktie met de openbare energievoorziening, het wegnemen
van belemmeringen en uitwerken van stimulansen, het opstellen
van een onderwijsplan;
- het ontwikkelen van praktisch bruikbare ontwerpmethodes
voor zonnesystemen; systeemstudies voor een integraal
antwerp van aile installatie-technische voorzieningen, voor een
integraal antwerp van installatie en gebouw en v9or optimale
afstemming van het geheel op de klimatologische omstandigheden.
Studies ten dienste van het algemeen besparingsbeleid horen
ook thuis in de kategorie van algemeen en ondersteunend
onderzoek, maar worden nader besproken in het OR EGO
·rapport.
In hoofdstuk 4 worden de hoofdlijnen van het onderzoek
gekonkretiseerd in projekten. De Figuren 6 en 7 geven een
overzicht van de voorgestelde projekten in de tijd. Rekenend met
f200.000,- per academisch manjaar en met f150.000,- per
assistentiejaar voor de onderzoekinstituten, adviesburo's en
industria en met f75.000,- per academisch manjaar en
f50.000,- per assistentiejaar aan universiteiten en hogescholen
en 25% voor het onderzoek van de zijlijnen, komt het totaal van
het voorgestelde budget voor de 'derde geldstroom', dus voor
het Nationaal Programma, in 1978 op f7.673.000,-, in 1979 op
110.193.000,- en in 1980 op f10.587 .000,-. Daarnaast is het
wenselijk dat uit de autonome bedragen van hogescholen en
universiteiten ook nog enkele nieuwe projekten worden gestart.
Ook voor de eerste jaren daarna moet gerekend worden op een
hiermee vergelijkbare inspanning. Zie Tabel 3.
Voor de evaluatie en koordinatie van een nationaal onderzoekprogramma voor de laag-kalorische toepassing voor zonneenergie beveelt de Werkgroep aan om periodieke evaluatiepunten, te beginnen met eind 1978/begin 1979, in te lassen.
Daarnaast bestaat behoefte om tussentijds te kunnen beslissen
over nieuw te starten of verder uit te brei den of af te breken
projekten.
De installing van een permanente en voldoende breed samengestelde kommissie van begeleiding lijkt hierbij wenselijk.

Tabel3 Overzichtvan de benodigdefinanciele inspanningen
voor het zonne-energieonderzoek in Nederland in 1978,
1979 en 1980.

nieuw te starten in
eerste geldstroom
loopt reeds of nieuw
te starten in derde
geldstroom inkl. 25%
voor zijlijnenonderzoek

1978
in kFI

1979
in kFI

1980
in kFI

450

755

955

7.673

10.193

10.587
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Een warmtepomp is een toestel dat met behulp van hoogwaardige energie en door middel van een thermodynamische
kringloop warmte van een lager op een hoger temperatuurnivo
brengt. Door deze eigenschap kan een warmtepomp naar keuze
worden gebruikt voor het opwekken van koude of voor het
produceren van warmte. In eerstgenoemde toepassing heeft de
warmtepomp a!s industriele of huishoudelijke koelmachine een
zeer grote verspreiding gevonden.
Als leverancier van warmte is de warmtepomp nog maar
betrekkelijk weinig in gebruik, omdat tot nu toe de verwarming
door middel van verbranding van brandstoffen eenvoudiger en
veelal ook goedkoper was.

3.3.2.1 Werking van de
warmtepomp

De door een warmtepomp geleverde energie is samengesteld uit
twee delen, namelijk de aandrijfenergie die nodig is om de
thermodynamische kringloop in stand te houden (thermische,
elektrische of mechanische energie) en uit de omgeving
opgenomen warmte (bodemwarmte, warmte uit omgevingslucht, warmte uit koelwater enz.). Hieruit volgt, dat de aandrijfenergie altijd minder is dan de warmteopbrengst van de warmtepomp, met andere woorden, dat dit apparaat steeds meer
warmte-eenheden oplevert dan er aan drijfenergie aan moet
worden toegevoegd.
De prestatie van een warmtepomp wordt uitgedrukt in het
8
beg rip 'specifieke warmteopbrengst' , waaronder wordt
verstaan het quotient van de warmteopbrengst en de benodigde
drijfenergie.

De prestatie van een warmtepomp hangt sterk af van de grootte
van het temperatuurverschil waarover de warmte moet worden
opgepompt. Bovendien zal, teneinde het op prima ire energie
betrokken energieverbruik te kunnen vaststellen, rekening
moeten worden gehouden met de konversie van energie in het
voor de warmtepomp gekozen aandrijfsysteem. Hoewel
theoretisch bij een temperatuurverschil van 50°C a 60°C een
specifieke warmteopbrengst" van 6 a8 haalbaar is, zal bij de
huidige warmtepompen de werkelijke waarde door optredende
verliezen op ongeveer 50% van deze waarde liggen 12 . Een
faktor die het moeilijk maakt om over de specifieke warmteopbrengst te spreken is het feit dat deze waarde gedurende het
seizoen kan veranderen doordat de temperatuur van de bron
waaruit de warmte wordt geput (bijvoorbeeld omgevingslucht)
verandert. Om deze reden is het vrijwel onmogelijk om in het
algemeen een uitspraak te doen over het rendement van een
warmtepomp. Voor de momenteel beschikbare system en kan
worden gesteld, dat afhankelijk van toepassing, voor mechanisch
aangedreven warmtepompsystemen een gemiddelde efficiency
(betrokken op de kalorische onderwaarde (stookwaarde) van de
prima ire energie*) tussen 80% -140% haalbaar is. Voor

3.3.2.2 Het energieverbruik
van warmtepompen

') Voor een vergelijking rnet de in het
rapport van zonne-energie gegeven
getallen, zijn evenals in dat rapport de
rendernenten steeds betrokken op de
kalorische onderwaarde van de
prirnaire energie.
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the;rmisch aangedreven warmtepompen bedraagt dit cijfer .
· 120% -150%. De huidige· system en fu.nktioneren nog allerminst
optimaal. Verwacht wordt dat verdergaand ontwikkelingswerk
een absolute verhoging van het rendement met enkele tientallen
procenten mogelijk zal maken. Gezien het gunstige rendement,
zalyooral het ontwikkelingswerk aan absorptie warmtepompen
.moeten worden bevorderd.
In woningen en gebouwen kunnen warmtepompen voor
verschillende doelen worden toegepast. Deze zijn:
- Ruimteverwarming (inklusief vvarmteterugwinning uit ·
ventilatielucht)
·
- Warmtewaterproduktie (inklusief warmt~terugwinning uit
afvalwater).
Daarnaast is er natuurlijk de toepassing van warmtepompen in
de industrie, in bijzondere gebouwen zoals zwembaden en in de
agrarische sektor.
•
'In dit hoofdstuk zal worden nagegaan welke toepassingen
bekend zijn, hoe groot de mogelijke energiebesparing is en welke
penetratie mogelijk is.

3.3.2.3 Het besparingspotentieel

Het grootste herkenbare toepassingsgebied van de warmtepomp
. is ongetwijfeld de ruimteverwarming, zowel in de bestaande
bouw als in de nieuwbouw. Ten behoeve van ruimteverwarming
. kan de warmtepomp worden toegepast bij:
- i.ndividuele verwarming
- kollektieve verwarming

3.3.2.3.2 Ruimteverwarming

· Blokverwarming
· Wijkverwarming
· Stadsverwarming
Voor al deze gebieden dient een aangepast warmtepompsysteem te worden gekozen. Een belangrijke faktor die hierbij
een rol speelt is de beschikbaarheid van een geschikte warmtebron. Het is duidelijk dat wanneer onvoldoende grondoppervlak
ofkoelwater beschikbaar is, men genoodzaakt zal zijn om de
warnite aan de omgevingslucht te onttrekken. Andere faktoren
.. die de keuze van het warmtepompsysteem kunnen bepalen zijn
de beschikbareruimte, de gebruikspatroon, het gevraagde
vermogen en het samenspel met andere onderdelen van het
systeem. Dit laatste geldt vooral voor het opnemen van warmtepompen in een stadsverwarmingsnet.
·Evenals bij andere systemen spelen ook bij warmtepompsystemen faktoren als vei'Vuiling en onderhoud een rol.
Het is op grond van de h.uidige inzichten nog niet mogelijk.om
een duidelijke voorkeur voor een bepaald warmtepompsysteem
uit te spreken of om aan te geven hoe bijvoorbeeld de beschikbaarheid van de warmtebron deze keuze zal bepalen. Vast staat
echter wei dat door de grote keuze aan warmtepompsystemen
~nvoor iedere toepass!ng geschikt systeem kan worden
gevonderi, enkele uitzonderingen daargelaten. Afhankelijk van
het gevoerde overheidsbeleid en de kosten/baten vergelijking
met alternatieve systemen zal de penetratiegraad nagenoeg
100% kunnen zijn.
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3.3.2.3.1. lrileiding

Omdat het rendement sterk afhangt van faktoren als: de keuze
van de warmtebron, de keuze van de aandrijving en van het
daarbij behorende konversiesysteem, de grootte van de warmtepomp, het type verwarmingssysteem enz. zal een berekening
van de mogelijke energiebesparing een globaal karakter moeten
dragen.
Gezien de nu bereikbare rendementen is bij deze berekening
uitgegaan van een gemiddeld warmtepomprendement van 110%
betrokken op primaire energie. Dit uitgangspunt is voor de
meest veelbelovende toepassing, namelijk de gasgedreven
warmtepomp, zeker geen optimistische keuze. Vergeleken met
een centrale verwarmingsketel waarvan het gebruiksrendement
op stookwaarde 7 5% bedraagt, betekent dit een besparing van
ruim 30% aan prima ire energie. Verwacht kan worden dat door
ontwikkelingswerk aan beide apparaten de rendementen nog
zullen stijgen, maar dat het onderlinge verschil en dus de
relatieve besparing in ieder geval van dezelfde grootte zal blijven
of grater zalworden.
Uit ori€mterende berekeningen over de ekonomische haalbaarheid van warmtepompsystemen is gebleken dat de
penetratie van warmtepompsystemen aan het eind van de jaren
tachtig zou kunnen starten 13 Aannemend dat gezien de veelbelovende perspektieven van warmtepompsystemen de
penetratie door overheidssubsidies zal worden bevorderd, is bij
de berekening van de besparingen bij de toepassing in
woningen uitgegaan van het volgende schema:
1985
Begin penetratie van warmtepompsystemen
1985-1990
- Toepassing van WP-systemen in 25% van aile nieuw te
bouwen woningen
- Toepassing van WP-systemen in 25% van aile woningen die
voor het eerst met een verwarmingssysteem worden uitgerust
- Vervanging van de ketel doorWP-systeem in 25% van de
gevallen die voor vernieuwing in aanmerking komen, uitgaande
van een levensduur van de ketel van 20 jaar.
Uit de berekening volgt dat in 1990:
- 360 000 woningen zijn voorzien van een WP-verwarming;·
dit is ruim 10% van het totale van CV voorziene woningenbestand;
- bij een gemiddelde rendementsverbetering van 30%
hiermee een besparing van 3% wordt bereikt t.o.v. het totaal
voor centrale verwarming met direkt gestookte verwarmingsapparatuur benodigde verbruik;
- bij toepassing van WP-systemen in goed ge"isoleerde en van
dubbelglas voorziene woningen met een aardgasgebruik van
2000 m 3/jaar bij verwarming met een CV ketel, een besparing
van 220.106 m3 aardgas/jaar wordt verkregen.
Voor de volgende periode zijn de volgendeaannamen
gebruikt:
1990-2000
- toepassing van WP-systemen in 7 5% van aile nieuw te
bouwen woningen;
- toepassing van WP-systemen in 7 5% van aile woningen die
voor het eerst met een verwarmingssysteem worden uitgerust;
- vervanging van de ketel doorWP-systeem in 75% van de
gevallen die voor vernieuwing in aanmerking komen, uitgaande
van een levensduur van de ketel van 20 jaar.
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Uit deze berekening volgt dat in 2000:
- 2136 000 woliingen zijn voorzien van een WP-verwarming;
dat is 50% van het totale van CV voorziene woningenbestand en
± 35% van het totale woningenbestand;
- bij een gemiddelde rendementsverbetering van 30%
hiermee een besparing van 15% wordt bereikt t.o.v, het totale
verbruik van centrale verwarming met direkt gestookte
verwarmingsapparatuur;
- bij toepassing van WP-systemen in goed ge"isoleerde en van
dt.,Jbbelglas voorziene woningen met een gasgebruik van
2000 m3/jaar bij verwarming met een CV ketel, een besparing
van 1300.106 ms aardgas/jaar wordt verkregen.
Het uiteindelijk potentieel is veel groter. Dit kan worden geschat
door er van uit te gaan dat het gehele woningbestand is uitgerust
met de een of andere vorm van WP-verwarming.
In dat geval wordt de besparing (opnieuw uitgaande van een
pessimistische geschatte verbetering van 30% t.o.v. de
konventionele centrale verwarming) 3600.106 ms gas/jaar.
Ook in gebouwen kunnen warmtepompsystemen met sukses
worden toegepast Juist in deze sektor zullen reeds op korte
termijn ook in ekonomisch opzicht aantrekkelijke system en
kunnen worden toegepast wanneer naast verwarming in de
winter ook keeling in de zomer is vereist 14• De vele in Am erika
hiervoor reeds ontwikkelde system en ondersteunen deze
bewering. Toch betekent dit niet dater geen aanzienlijke
verbeteringen meer mogelijk zouden zijn of dat nu voor aile
gebouwen een pasklaar WP-systeem ter beschikking zou staan.
Nader onderzoek en ontwikkelingswerk is ook hier noodzakelijk.
De grote differentiatie in gebouwtypen, gebruikspatroon en
airconditioningssystemen maakt een schatting van de grootte
van de mogelijke besp<:~ring voor gebouwen nog gekompliceerder dan voor woningen. Een ander aspekt dat deze
berekening komplex maakt is de mogelijkheid om bij sommige
"gebouwen de warmtepomp in een 'Total Energy' installatie toe te
passen waarmee ookin de elektriciteitsvoorziening van het
gebouw wordt voorzien. Een dergelijke kombinatie kan tot
belangrijk grotere besparingen (40%) leiden dan de voor de
enkele warmtepomp berekende waarden 15 •
Vastgesteld kan worden, dat wanneer ook hier de potentieelberekening wordt opgezet vanuit een in de toekomst mogelijk
geachte besparing van 30% op de prima ire energie, geen
overdreven schatting wordt verktegen.
Het energiegebruik voor verwarming van utiliteitsgebouwen
bedraagt momehteel ruwweg de helft van dat van de totale
woningvoorraad. Wanneer weer van uitgaan dat ook in de
toekomst deze verhouding gehandhaafd blijft, dan zou een
besparing van 30% op het ener'giegebruik, bij een penetratie van
50% in 2000, resulteren in een vermindering van het energiegebruik ten opzichte van de konventionele verwarming van
900.106 ms gas/jaar.
N.B. Ongeveer 50% van de gebouwen wordt met olie
ve'"'!'farmd. Terwi11e van de vergelijking is de bereikbare
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besparing in m 3 gas/jaar weergegeven.
De uiteindelijke besparing zou dan 1800.10 6 m 3/jaar kunnen
bedragen.
In woningen en gebouwen met gekontroleerde ventilatie bestaat
de mogelijkheid om warmte terug te winnen uit de afgevoerde
ventilatielucht.
Een warmtepomp maakt het mogelijk niet aileen de
afgevoerde warmte terug te winnen, maar tevens de verse Iucht
op het vereiste temperatuurnivo te brengen zodat ook de transmissieverliezen worden opgevangen. Hierbij wordt tengevolge
van de beperkte luchthoeveelheid de afgevoerde ventilatielucht
echter zover afgekoeld, dat ten opzichte van WP-systemen die
de warmte uit een andere bron halen (buitenlucht. bodem,
koelwater) met een lager rendement wordt gewerkt. Het zal
daarom doorgaans aantrekkelijker zijn om de warmtepomp te
kombineren met een konventioneel warmteterugwinningssysteem waarbij de warmtepomp, gebruikmakend van een
externe warmtebron, voor de extra benodigde temperatuurverhoging zorgt. De besparingen die op deze wijze mogelijk zijn,
zijn reeds opgenomen in de hiervoor gegeven schatting van de
energiebesparing.

Het is in principe zeker mogelijk om de warmtepomp te
3.3.2.3.3
gebruiken voor de produktie van warm tapwater. Het ligt daarbij
voor de hand om de warmwatervoorziening en de verwarming in
een systeem te kombineren, zodat een optimale benuttingsgraad en nuttig effekt worden bereikt. Het is nog niet duidelijk of
overeenkomstig de situatie bij de zonne-energie de toepassi ng
van WP-systemen voor warmwaterproduktie zich ten gevolge
van een gunstigere kostenverhouding onafhankelijk van die voor
ruimteverwarming zal ontwikkelen; zeer speciale toepassingen
zoals zwembaden waarin de warmwaterproduktie een overwegende plaats inneemt daargelaten.

Warmwaterproduktie

Voor het schatten van de mogelijke besparing die met een
warmtepomp kan worden bereikt, dient te worden vastgesteld,
dat aan de temperatuur en de hoeveelheid tapwater afhankelijk
van de toepassing verschillende eisen worden gesteld. Hierdoor
zal de warmtepomp met een steeds wisselend rendement
funktioneren.
Wanneer moet worden voldaan aan de eis dat de tapwatertemperatuur 60°C moet zijn, zal een naverwarming van het door
de warmtepomp voorgewarmde water nodig zijn, teneinde een
te grote terugval in het warmtepomprendement te vermijden. Bij
gasgestookte warmtepompsystemen kan deze naverwarming
gemakkelijk uit het aandrijfsysteem worden betrokken. Door de
verschillende mogelijkheden die er zijn om het warmwatersysteem en het verwarmingssysteem te integreren is een
schatting van de mogelijke energiebesparing aileen zeer globaal
te maken. Nadere studie zal hierover hardere gegevens moeten
verstrekken.
Doordat de specifieke warmte-opbrengst van het warmtepompsysteem toeneemt bij een lagere eindtemperatuur van het
voorverwarmingssysteem zal, hoewel het aandeel van het
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systeem in de totale verwarming geringer is, de invloed op de
· rendementsverbetering van het totale systeem weinig worden .
beinvloed door de keuzeyan deze temperatuur.
·
Uitgaande van een rendement van 110% bij verwarming van
het water van 10°C tot 50°C en een ten opzichte van de huidige
toestellen sterk verbeterd rendement van 80% voor de
additionele verwarming tot 60°C, zal het gemiddelde rendement
van het warmwatersysteem 100% bedragen hetgeen een
besparing van 20% ten opzichte van een geoptimaliseerd
konventioneel voorzieningssysteem betekent. Voor een
gasverbruik voor warmwatervoorziening bij toepassing van een
sterk verbeterd konventioneel systeem; van 200 m3/jaar/woning
en een penetratie analoog aan die voor ruimtevei'VI{armirig
worden dan de volgende besparingen bereikt:
1990- 15.106 ma aardgas/jaar;
2000- 85.106 ma aardgas/jaar;
Uiteindelijk 240.106 ms aardgas/jaar.
Een interessante vorm van warmwaterproduktie is het terugwinnen van warmte uit afvalwater. Door de hogere temperatuur
van de warmtebron zal de specifieke warmteopbrengst van het
systeem gunstig worden be"invloed. Daartegenover staat het
nadeel van de noodzaak om het afvalwater in reservoirs te
verzamelen, hetgeen kostenverhogend werkt.
Momenteel worden system en die warmte uit afvalwater
terugwinnen ontWikkeld en beproefd. De eerste resultaten Iaten
zien dat met de huidige warmtepompen ten opzichte van de
huidige gasboiler besparingen in de orde van groottevan 33%
haalbaar zijn. Deze orde van grootte ondersteunt de realiteit van
de hiervoor gemaakte schatting van 20% besparing ten opzichte ·
van de direkte verwarming met gas van het koudere leidingwater tot 60°C.
Het warmwatergebruik in utiliteitsgebouwen is aileen van
enige betekenis in speciale gebciuwen zoals ziekenhuizen,
hotels en kazernes. Op grond van de hiervoor opgestelde
schattingen van het watergebruik en ook hier uitgaande van een
rendement van 80% van een direkt met gas gestookt warmwatertoestel, kan worden berekend dat bij een penetratie van
50% in het jaar 2000 de mogelijke besparing 7.106 ma gas is en
dat bij volledige penetratie een besparing van 14.1Q6m3 gas/jaar
kan worden bereikt.

Het verwarmen van zwembaden met warmtepompen is een in
het buitenland en met name in Duitsland reeds volledig geaccepteerde techniek1 6. Door het lage temperatuurnivo van de
gevraagde warmte kunnen warmtepompen hier met sukses
worden toegepast mits een geschikte warmtebron kan worden
gevonden. Ook bij deze toepassing is het weer zo dat het rendement sterk wordt bepaald door het type warmtepomp en
warmtebron dat ter beschikking staat. Hierbij moet worden
bedacht dat de buitenlucht 's zomers warmer zal zijn dan het
grond- of rivierwater, waardoor lucht/water warmtepompen
voor het verwarmen van openluchtbaden aantrekkelijk worden.
Uit gegevens die over in de praktijk uitgevoerde system en
beschikbaa~ zijn, kan worden afgeleid dat voorde specifieke
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3.3.2.3.4

Zwembaden

zwembadtoepassing de specifieke warmteopbrengst van
elektrisch aangedreven warmtepompsystemen tussen 5 en 6
ligt. Bij openluchtbaden kan voor een gemiddelde badgrootte
van 2500 m 2 en een gemiddeld verbruik van 50 ms gas/m2/jaar
door toepassing van elektrisch aangedreven warmtepompen
een besparing van 50% of wei 62 500 m 3/jaar/bad worden
bereikt Deze besparing is berekend ten opzichte van de
moderne speciaal voor zwembadverwarming ontwikkelde
warmwatergeneratoren met een rendement van 90 -100%
betrakken op onderwaarde. Bij een penetratie van 50% in 2000
komt dit bij een totaal van 800 baden neer op een besparing van
25.10 6 m 3 gas/jaar. Door toepassing van met gas aangedreven
warmtepompen zal deze besparing nog grater worden.
Voor overdekte baden bedraagt het gasverbruik voor een
25 m bad per jaar gemiddeld 225 000 rn 3/bad. Hierbij is er van
uitgegaan dat warmteterugwinning wordt toegepast. Voor deze
baden zal met een gasgestookt warmtepompsysteern zeker een
besparing van 40% kunnen worden bereikt. Bij een penetratie
van 50% in 2000 resulteert dit voor 600 baden in een besparing
van 27.10 6 m 3 gas/jaar. De uiteindelijke besparing bij een
penetratie van 100% is 54.10 6 ms gas/jaar.

De toepassing van warrntepompen in de industrie is sterk
gekoppeld aan het temperatuurnivo waarop warmte wordt
gevraagd en aan de ternperatuur en de grootte van eventueel
beschikbare afvalwater en -luchtstromen. Gegevens hieraver
zouden rnoeten worden verzameld alvorens met enige grand
voorspelling kan worden gedaan over het energiebesparend
potentieel van warmtepompen in industriele toepassingen.

In principe is het mogelijk om de warmtepomp voor toepassingen in de agrarische sektor in te zetten. Juist omdat in deze
sektor vaak zowel koeling als verwarming nodig is, biedt de
warmtepomp interessante mogelijkheden.
Een zeer konkrete en ook al ontwikkelde mogelijkheid is de
toepassing van de warmtepomp bij de koeling van melktanks
onder gelijktijdige verwarming van het spoelwater voor het
melkveebedrijf. De daarbij gepraduceerde hoeveelheid warm
water is ruim voldoende, terwijl het energiegebruik niet grater is
dan bij toepassing van een koelmachine met een luchtgekoelde
kondensor.
Aangezien aile veehouders binnen enige jaren over moeten
schakelen op melkkoeltanks, zal de penetratie van dit systeem
op korte termijn graot zijn. Het besparingspotentieel op grond
van een waterverbruik van 600 1/jaar/koe berekend op grand
van een vergelijking met aardgas gestookte warrnwatertoestellen met een rendement van 80%, bedraagt 10.10 6 m3
aardgas/jaar. Doordat met dit systeem meer warm water kan
worden geproduceerd dan in de meeste bedrijven nodig is, kan
het warme water ook nog voor andere doeleinden worden
toegepast en is het besparingspotentieel grater. In ieder geval zal
in de standaard warrnwatervoorziening van de boerderij
kunnen worden voorzien.
Bij ca. 60 000 bedrijven betekent dit een totale besparing van

3.3.2.3.5

lndustrie

3.3.2.3.6 Agrarische sektor
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22.106 m3 aardgas/jaar. Zie ook3.
Aangezien nog niet aile mogelijkheden voor warmtepomptoepassing in de agrarische sektor zijn geevalueerd, zal de totale
besparing in deze sektor zeker groter kunnen zijn. Met name kim
hier gedacht worden aan het gebruik van warmte uit stall en voor
verwarmingsdoeleinden en aan het toepassen van warmtepompen in de glasbouw.

Het ligt voor de hand om in het kader van het streven naar
energiebesparing de warmte die door de ko.ndensors van koelinstallaties wordt afgestaan, nuttig te gebruiken voor
verwarming en/of warmwatervoorziening. Het in het vorige
hoofdstuk aangehaalde melkkoelsysteem is hiervan een zeer
specifiek voorbeeld.
Geschat wordt, dat in het jaar 2000 het energiegebruik voor
de koeling van opslagruimten 1140.106 kwh/jaar bedragen.
De koude-faktor zal afhankelijk zijn van de toepassing in koelof vrieshuizen. Gaan weer van uit dat de koude-faktor
gemiddeld een waarde 2 heeft, dan betekent dit dat
3420.106 kWh/jaarvrijkomt voor benutting in de vorm van laag
kalorische warrnte. Hoeveel van deze armte daadwerkelijk kan
worden gebruikt. is momenteel niet te vo pellen. Hierover zou
Jsche
een nadere analyse van beschikbaarheid, plan
aspekten, jaarlijks verloop van het aanbod e. d. moeten worden
opgezet. Duidelijk is wei, dat hier een interessante bron van
energiebesparing ligt die zelfs bij een benutting van 25% in
verhouding tot een direkte opwekking met een rendement van
80% op onderwaarde, nog een aardgasbeperking oplevert van
ca. 125.106 m3/jaar.

Uit de in de vorige hoofdstukken gemaakte schattingen kan het
totale besparingspotentieel van warmtepompsystemen worden
geschat. Een overzicht wordt gegeven in Tabel4. Hierbij dienen
we ons te realiseren dat bij het spreken over een besparing altijd
moet worden toegelicht ten opzichte waarvan deze besparing is
berekend en van welke penetratiegraad is uitgegaan. Een eventuele aanpassing van de cijfers op grand van wijzigende omstan. digheden zal dan eenvoudig kunnen worden aangebracht.
Daarom is in de overzichtstabel een korte toelichting op dit punt
opgenomen.
De totale besparingsbijdrage van warmtepompen wordt geschat
op:
in 2000
: 2500.1 0 6 m3 gas/jaar;
uiteindelijk : 6000.1 m3 gas/jaar
Dit is respektievelijk 2.2% en 5.3% van het door de LSEO voor
het jaar 2000 geschatte totale energiegebruik en 3. 7% en 7.3%
ten opzichte van het huidige gebruik.

oa

Het is in dit verband van belang om vast te stellen dat deze
besparingen zijn berekend cip grand van een konservatieve
schatting van het rendement van een warmtepompsysteem en
een optimistische schatting van de rendementen van warmtetoestellen en CV ketels.
46

3.3.2.3. 7

Gekoelde opslag

3.3.2.3.8 Het totale
besparingspotentieel

::;ektor

Ruimteverwarming
Woningen

In 2000
Besparing in Penetratie
m3 aardgas/jaar

Uiteindelijk
Besparing in Penetratie
m3 aardgas/jaar
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3600.10 6

100%

Uitgaand van een besparing van 30% t.o.v. een 2000 m 3
/jaar van een goed ge"isoleerde woni ng voorzien van
dubbele beg lazing en verwarmd met een CV ketel
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dubbele beg lazing, goed ge·isoleerd en verwarmd met
een CV ketel
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van 80% en een gasverbruik voor warmwatervoorzienin g
van 200 m 3/jaar

<
OJ

::::J

c..
CD

"0

0

ct

~.
~

CD
CD
::::J
CD

cO
CD

o-

Gebouwen

7.10 6

50%

14.1061

100%

Uitgaand van een besparing van 20% t.o.v. een modern
systeem met een rendement van 80%

ro

"'

"0
OJ
~

::::J
(Q

Zwembaden
Open

25.10 6

50%

50.10 6

<
OJ

100%
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met warmteterugwinning en een moderne ketel voor zw embadverwarming met een rendement van± 90%
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. Het is zeker dat door verder ontwikkelingswerk aim warmtepompsystemen en onderdelen ervan het rendement hiervan nog
zal toenemen metals gevolg een grotere besparing op het
Nederlandse energiegebruik dan de hier genoemde cijfers.

Teneinde een indruk te krijgen van de ekonomie van warmtepompsystemen is nagegaan bij welke gasprijs warmtepompsystemen in kosten vergelijkbaar zijn met die van een konventionele verwarming (de zogenaamde equivalente gasprijs). Een
probleem hierbij is uiteraard, dat voor de voor Nederland zo
aantrekkelijke thermische warmtepompsystemen geen harde
gegevens over de kostprijs bes.chikbaar zijn en dat de prijzen van
de wei beschikbare elektrische warmtepompsystemen
ongunstig worden be'invloed door het feit dat ze niet als warmtepomp maar als airconditio'ningsunit zijn ontworpen.
De hiergegeven getallen zuUEm dan ook eerder een pessimistische dan een optimistische indruk geven te meer daar
verwacht kan worden dat door serieproduktie de prijzen van
thermische warmtepompen aanzienlijk zulh3n dalen.

) .I'

De tot nu toe bekende kosten/baten berekeningen drag en aile
een duidelijk orienterend karakter en zijn beperkt gebleven tot
zeer speciale toepassingen van de warmtepomp.
Voor thermische lucht/water warmtepompen d. w.z. de met
een gasmotor/turbine aangedreven kompressie~warmtepomp
en de gasgestookte absorptie~warmtepomp aangesloten op een
warmwatersysteem blijkt de investering voor het verwarmingssysteem per wooneenheid afhankelijk van het gekozen systeem
teliggen tussen f5.000,-- f6.500,-. De onderhoudskosten
varieren van f50,-- f120,-/jaar.
Uit deze kondities volgt een equivalente gasprijs die ligt tussen
f0.,32 en f0.42/m3. Deze gegevens zijn ontleend aan1 7 •
Ook voor de elektrische lucht/water warmtepomp ligt de
investering voor hetgehele systeem per wooneenheid in de orde
van grootte van f 5.000,- - f 6.500,-. De onderhoudskosten
liggen rond f60,-/jaar. De equivalente aardgasprijs wordt dan
minimaal f0,50/ms.
Bij deze berekeriingen is voor de vergelijking uitgegaan van een
centraal verwarmingssysteem gestookt met aardgas, met een
investering van f3.500,- per wooneenheid, onderhoudskosten ·
van f80,-: per jaar en een toestelrendement van 7 5% op
onderwaarde.
Voor het warmtegebruik van een wooneenheid is aangehouden:
16500 kWh/jaar. De konklusie is dat bij een stijging van de
gasprijs met 35%,per jaar warmtepompsystemen tegen het eind
van de jaren 80 ekonomisch zullen zijn en dat de thermische .
warmtepompen een duidelijke voorkeur dienen te krijgen in het
onderzoek-programma.
Benadrukt moet worden qat de hier genoemde getallen slechts
orienterend zijn. De ontwikkelingen op dit gebied zullen voortdurend met kosten/baten analyses moeten worden gevolgd.
.
~·
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Tot nu toe was in ons land de elektriciteitsvoorziening gericht op
een hoog elektrisch rendement en geringe bedienings- en
investeringskosten van de -lnstallaties om op deze wijze een zo
laag mogelijke elektriciteitsprijs te realiseren. Dit leidde tot het
streven naar grote opwekkingseenheden en tot een matig
gecentraliseerde produktie. Door de verwachting van een
relatief toenemend aandeel van de elektriciteit in het nationaal
energiepakket en de introduktie van kernenergie is dit streven
versterkt. Tegelijkertijd is echter ook de mogelijkheid tot energiebesparing door benutting van de bij de elektriciteitsproduktie
vrijkomende warmte in de belangstelling gekomen, zoals onder
meer blijkt uit het interim rapport van de Beleidsadviesgroep
Stadsverwarming 1Bdat in mei 1977 verscheen.
Daarnaast wordt thans eveneens gedacht aan toepassing van
win<;fenergie voor elektriciteitsproduktie en aan zonnekoeling in
plaats van koeling door middel van elektrisch aangedreven koelkompressoren, enz. Het is te verwachten dat onder invloed van
de stijgende brandstofprijzen veranderingen zullen optreden in
de struktuur van de elektriciteitsvoorziening.
Bovendien komen door deze hogere prijzeri eveneens andere
warmtebronnen in aanmerking om gebruikt te worden zowel
voor industriele als huishoudelijke doeleinden. Genoemd kunnen
worden de mogelijkheden voor 'energy cascading' in de
industria, het gebruik van industriele afvalwarmte voor ruimteverwarming en warmwaterprod~;~ktie en in een iets verdere
toekomst wellicht ook plaatselijke mogelijkheden voor het
gebruik van aardwarmte.
De vraag rijst hoe binnen de toekomstige struktuur van de
elektriciteitsvoorziening een optimaal gebruik kan worden
gemaakt van de mogelijkheid tot gekombineerde opwekking
van warmte en elektriciteit naast de andere mogelijkheden voor
de warmtevoorziening. Een belangrijk punt hierbij is de verdeling
van de vraag naar elektriciteit en warmte en de besturing van
deze energiestromen bij een sterk varierende vraag en een
pluriform aanbod.

3.3.3. Gekombineerde
warmte/krachtopwekking

3.3.3.1 lnleiding

Omeen indikatie te krijgen van de mogelijke omvang van de
3.3.3.2 Het besparingspotentieel
energiebesparing staan twee wegen open:
a) een benadering vanuit de kant van de elektriciteitsproduktie;
b) een benadering vanuit de kant van de warmtevraag.
Het brandstoffenverbruik voor warmteproduktie is aanmerkelijk grater dan voor de elektriciteitsproduktie. Als aile warmte
die nu door ondervuring wordt geproduceerd in gekombineerd
warmte/krachtbedrijf zou moeten worden opgewekt, zou dit
leiden toteen veel hogere elektriciteitsproduktie dan met de
vraag overeenkomt. Dit lijkt geen gewenste situatie.
Voor de bepaling van de absoluut maximaal denkbare energie~
besparing die met gekombineerde warmte/krachtproduktie zou
kunnen worden bereikt kan daarom beter worden uitgegaanvan
·
de elektriciteitsproduktie.
Momenteel wordt 19% van het jaarverbruik aan brandstoffen
in Nederland gebruikt voor elektriciteitsopwekking. Hierbij
wordt een hoeveelheid warmte op laag temperatuurnivo
geloosd in het koelwater, die ongeveer overeenkomt met de
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helft van de warmte-inhoud van de brandstoffen. Zou nu tijdens
het winterhalfjaar aile elektriciteit in warmte/krachtbedrijf
kunnen worden opgewekt, dan zou bij nuttig gebruik van de
warmte een besparing worden bereikt van ongeveer 5% (!)van
het landelijk primair energiegebruik. Oak in het zomerhalfjaar
valt nog een besparing te bereiken. Het elektriciteitsverbruik is
in deze peri ode niet erg veellager dan in de winter (gemiddeld in
de orde van 10%). De warmtebehoefte is dan wei aanmerkelijk
lager. Als in het zomerhalfjaar de helft van de elektriciteitsproduktie in gekombineerd warmte/krachtbedrijf zou kunnen
plaatsvinden, met warmtelevering t.b.v. industriele processen,
dan zou het besparingspotentieel kunnen oplopen tot 7% van
het totale landelijke brandstoffenverbruik of zelfs meer.
Dergelijke percentages zullen in de praktijk niet haalbaar zijn en
zeker niet op korte of middellange termijn. De toepassing van
gekombineerde warmte/krachtopwekking zal slechts geleidelijk
kunnen toenemen als gevolg van de beperkte aanpasbaarheid in
de bestaande infrastruktuur. Daarnaast zullen verschillen in
vraagpatroon voor warmte en elektriciteit een blijvende beperking vormen voor de toepasbaarheid, tenzij opslag van energie
op grate schaal mogelijk wordt. Voor een realistische benadering
van de mogelijkheden op korte en middellange termijn kan
daarom beter aansluiting worden gezocht bij de mogelijkheden
om gekombineerde warmte/krachtopwekking voor warmtelevering toe te passen. Hierbij kan een tweetal toepassingsgebieden worden onderscheiden, nl.:
- ruimteverwarming,
- warmtelevering voor industriele processen en tuinbouw.
Ten aanzien van de ruimteverwarming kan weer onderscheid
worden gemaakt tussen stadsverwarmingssystemen, waarbij de
opwekking in een centrale plaats heeft en warmte met behulp
van een leidingnet wordt gedistribueerd, en system en waarbij de
opwekking in kleine eenheden in de gebouwen zelf plaats heeft.
Een globale inventarisatie van de mogelijkheden voor toepassing
van stadsverwarming is uitgevoerd door de Beleidsadviesgroep
Stadsverwarming. Uitgaande van bestaande woningbouwprogramma's wordt gekonkludeerd dat tot het jaar 2000 ca.
500 000 a 600 000 nieuwbouwwoningen voortoepassing van
stadsverwarming in aanmerking zouden kunnen komen.
Daarnaast zou een ongeveer even grote hoeveelheid in
bestaande bebouwing wellicht in aanmerking kunnen komen.
De Beleidsadviesgroep stelt echter dat niet al de beschouwde
woningbouwprogramma's (volledig) gerealiseerd zullen worden
en dat ook niet in aile gevallen waar dat mogelijk is stadsverwarming zal worden toegepast.
Wordt er in navolging van de Beleidsadviesgroep van
uitgegaan dat ruim de helft van de potentiele mogelijkheden zal
worden gerealiseerd, dan betekent dit dat tot het jaar 2000
ongeveer 600 000 woningen met stadsverwarming zouden
kunnen worden voorzien van warmte. Hiermee zou volgens de
Beleidsadviesgroep een elektrisch vermogen gemoeid zijn van
1100 tot 4000 MWe, afhankelijk van de toegepaste
produ ktiemethode.
Het potentieel van de kleine produktie-installaties die per
gebouw zouden kunnen worden toegepast laat zich moeilijker
bepalen, mede omdat nog slechts voor enkele toepassingen een
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uit technisch en ekonomisch oogpunt aanvaardbare uitvoering is
gereali!?eerd.
.
.
Ook de mogelijkheden voor warrnte/krachtproduktie in de
· i.ndustrie zijn zonder een nadere inventarisatie moeilijk te · ·
kwantificer(:)n. ·
In ~976 werd ca. 10% van de totale elektriciteitsproduktie
opgewekt door de industria, in hoofdzaak voor de eigen
behoefte. Slechts een klein gedeelte (ca. 0,5%) werd geleverd
aan t;l~t open bare net. Bij stijgende energieprijzen valt een
toeneming van de eigen opwekking van elektriciteit te
.•
verwachtenbij bedrijven met een aanmerkelijke warmte- ·
behoefte. Bij gebrek aan betere gegevens lijkt het niet onredelijk
te veronderstellen dat in de vorm van kleine warmte/· krachtinstallaties in gebouwen en in de industrietot hetjaar
2000 nog 1000 tot 3000 MW elektrisch vermogen zou kunnen
. .worden opgesteld.
Ten aanzien van de verwachting voor het op te stellen
elektrisch vermogen in de vorm van stadsverwarming is door de
.Befeidsadviesgroep gesteld dat het lijkt te passen in de strukfuur
van de elektriciteitsvoorziening, want ook in het Struktuur~chema Elektriciteitsvoorziening wordt rekening gehouden met
•· 15% vermogen op te stellen in bijzondere eenheden. Of dit ook
• ·. nog het geval zal zijn voor de hier als maxirriaal gegeven
verwachting voor stadsverwarming en andere warrrite/krachttoepassingen teZamen, is een vraag die niet zonder
nadere studie zal kunnen worden beantwobrd.
Geprojekteerd tegen de ontwikkeling van het energiegebruik
volgens Scenario 2 van de LSEO zou het besparingspotentieel in
het jaar 2000 neerkomen op 2 - 3% van het laridelijk energiegebruik, terwijl er 7 - 25% van de elektriciteitsproduktie mee.
.gemoeid zou zijn.

·•

·.;

'/

De mate waarin van de afvalwarmte van bestaandecentrales
gebruik kan worden gemaakt wordt vooral bepaald door de
volgende faktoren.
- Mogelijkheden tot aanpassing van de twbine-installatie
·• voor warmtelevering.
- De lokatie van de centrale t.o.v. een potentieel verzorgingsgebied, met name de mogelijkheden en kosten van warmte~ .
: transport over grotere afstand (belemmerende faktoren zoals
rivieren, wegen, spoorlijnen e.d.).
- De distrib1,1tiemogelijkheden van warmte binnen de wijk.
Van belang is hierbij vooral de noodzakelijke investering voor het
distributiesysteem. Bij de huidige stand van detechniek kunnen
de kosten hiervan varieren tussen f3000,- en f6000,- per
aangesloten wooneenheid, afhankelijk van de lokale situatie
(oudbouw, nieuwbouw, hoogbouw, laagbouw.
bebouwingsdichtheid).

3.3.3.3 Benutting van de
afvalwarmte van bestaande
centrales ·

Gezien de belangrijke rol van de investering voor het leidingsysteem zal het aantal van de bestaande central~s dat, binnen
ekonomisch verantwoorde grenzen, in aanmerkang komt voor
ievering van afvalwarmte, vooral afhangen van de mogelijkheden om de kosten van het totale leidingsysteem terug te
dringen. Nader onderzoek en ontwikkelingen, gericht op deze
kostfmreduktie, zijn daarom van groot belang.
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Bij nieuwbouwwijken kan het eerst worden voldaan aan de voorwaarden om tot een financieel aanvaardbare distributie van
warmte te komen. Slechts in een beperkt aantal gevallen zullen
nieuwbouwwijken zo dicht bij een bestaande centrale worden
gesitueerd dat afstandstransport ekonomisch verantwoord is.
De noodzakelijke produktievermogens zijn dan i.h.a. relatief
klein, zodat veelal wei een lokatie voor een warmte/
krachtcentrale zal kunnen worden gevonden op niet te grote
afstand. De mate waarin het maximaal mogelijke besparingspotentieel zal worden benaderd zal daaram op langere termijn
vooral afhangen van een optimale keuze met betrekking tot de
nieuwbouw van opwekeenheden zowel ais woonwijken, vooral
omdat de mogelijkheden in de oudbouw van beide, naar het zich
laat aanzien, vrij gering zijn.

3.3.3.4 Mogelijkheden bij
vervangende en aanvullende
opwekkingskapaciteit

Er bestaat een verband tussen de keuzevrijheid t.a.v. de kapaciteit van de opwekkingseenheid en de gebruikte brandstof.
Gebruik van kernenergie op kommerciele schaal wijst in de
richting van grote tot zeer grote centrales, ofschoon de mogelijkheden tot kommerciele exploitatie op kleinere schaal niet geheel
zijn uitgesloten.

3.3.3.5

Brandstofkeuze en
eenheidsgrootte

Bij gebruik van kolen is de keuzevrijheid grater, terwijl hier ook
de mogelijkheid bestaat voor omschakeling op olie of gas. In dit
geval zal aan de milieubelasting grate aandacht moeten worden
geschonken. De handhaving van het bestaande emissieplafond
(500 000 ton S02) brengt met zich mee dat extra investeringen
noodzakelijk zijn of dat 'schonere' verbrandingssystemen
moeten worden ontwikkeld en toegepast. Drie methoden dienen
zich thans aan, nl:
1. direkte verbranding gevolgd door nareiniging van de
rookgassen;
2. v66r-vergassing of centrale vergassing;
3. 'fluidised bed' verbranding.
Rookgasontzwaveling is al in een vrij ver gevorderd stadium
van ontwikkeling. Met name voor kolengestookte eenheden zijn
de prablemen echter nog groot. In eerste instantie zal deze
methode aileen in aanmerking komen voor grate installaties.
Centrale vergassing geeft geen beperkingen t.a.v. de
eenheidsgrootte. Zowel raokgasontzwaveling als toepassing van
voorvergassing gaat gepaard met een aanzienlijk energieverlies.
Bij voorvergassing zal, naar het zich laat aanzien, een hoger
rendement kunnen worden verkregen ais de vergassingsinstallatie in een STEG-eenheid wordt ge·integreerd.
De ontwikkeling van 'fluidised bed' verbranding is nog in voile
gang. De grootte van de huidige eenheden (<30 MW) lijkt de
verwachting te wettigen dat dit systeem geschikt zal zijn voor
stadsverwarmingsinstallaties. Voor 'fluidised bed' verbranding
zowel ais voor rookgasontzwaveling moet evenwel rekening
worden gehouden met grote hoeveelheden afval, in de orde van
20 tot 30% van het gewicht van de verstookte steenkool,
hetgeen zowel voor transport ais vooral ook voor de opberging
prablemen en kosten met zich meebrengt.
Bij gebruik van zware zwavelrijke olie geldt bij benadering
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hetzelfde als voo.r kolen. Lichte zwavelarme olie of gas is zowel
geschikt voor kleine (<5 MW). middelgrote (<30 MW) als
grote installaties (>30 MW) .
.. Aangezien de schonere brandstof snel schaarser wordt. zullen
·.we ons op langere termijn vooral moeten richten op kolen. Voor
ko-produktie in nieuwe eenheden betekent dit dus een voorkeur
voor gas of 'fluidised bed' verbranding.

Bij grote centrales is het elektrisch rendement relatief hoog.
Moderne centrales halen een vollast-rendement van 42%. Bij
middelgrote centrales uitgevoerd als STEG-eenheden is het
rendement hieraan gelijk of hoger, terwijl bij kleinere eenheden.
uitgevoerd als gasmotor, het rendement tussen 30 en 35% ligt

3.3.3.6 Faktoren die van
invloed zijn op het elektrisch
rendement

Het elektrisch rendement daalt wanneer de afvalwarmte bij
:,hogere temperatuur moet worden geleverd. Normaal bedraagt
de koelwatertemperatuur maximaal 30°C. Dez.e temperatuur is
te laag voor ruimteverwarming. Afhankelijk van het gekozen
ruimteverwarmingssysteem is een minimum temperatuur van
45 - 90°C vereist. Rekening houdend met transportverlies
betekent dit een aanvoertemperatuur van 90 -130°C.
Voor het bereiken van een zo hoog mogelijk elektrisch rendement. een zo laag mogelijk warmteverlies tijdens transport en
het realiseren van een goedkoop distributiesysteem is een zgn.
lage-temperatuur-verwarming in de bebouwing gewenst Een
dergelijk systeem (Iucht- of vloerverwarming) is eveneens
gewenst bij toepassing van warmtepompen en gebruik van
zonne-energie.
Optimaliseringstudies zijn hier zeker van groot belang.
Het elektrisch rendement wordt ook, zij het in relatief geringe
mate, be'invloed door de afstand van het elektriciteitstransport.
Om het transportverlies te beperken maakt men gebruik van
hoge spanningen.
Dit neemt niet weg dat het transport van elektriciteit over
grote afstanden zeer kostbaar is. Bij een meer verdeeld
opgestelde kapaciteit kan het net eenvoudiger worden. In
hoeverre dit van daadwerkelijke invloed is op de investeringen
zal verder moeten worden onderzocht.

Naast het elektrisch rendement is het warmterendement van
groot belang. Het totaalrendement is de som van deze beide.
Doordat elektriciteit, thermodynamisch gezien, een hoogwaardiger energievorm is dan warmte, zegt het totaalrendement
op zichzelf niet alies. Het gaat ook om de verhouding tussen het
elektrisch en het warmterendement Om tot een zuivere indikatie
te komen voor het effekt van ko-produktie is reeds voorgesteld 19
om te werken met een nieuw gedefinieerde verhoudingsfaktor.
Deze faktor geeft de verhouding tussen : a) de hoeveelheid extra
brandstof die- uitgaande van eenzelfde hoeveelheid geproduceerde elektriciteit- bij ko-praduktie nodig is om een warmteeenheid afvalwarmte te produceren en b) de hoeveelheid brandstat die nodig is om een warmte-eenheid te produceren met
behulp van een ketelinstallatie.
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3.3.3. 7 Totaal rendement

Van belang voor het warmterendement van de komplete installatie is, naast het rendement van de opwekeenheid, het warmteverlies in het distributienet en het energieverlies dat ontstaat
door het rondpompen van het water. Het is duidelijk dat de transportafstanden en het temperatuurnivo hier van grote invloed
zijn.
Kleine centrales zijn door hun veelal gunstiger lokatie op dit
punt duidelijk in het voordeel.

De totale investeringssom wordt bepaald door de investeringen
ten behoeve van: de opwekkingseenheid, het (water) transportcircuit, het distributiecircuit, het hoogspanningsnet en het
laagspanningsnet.

3.3.3.8

Hoogte van de
investeri ngen

De opwekkingseenheid
Per kW vermogen, zijn de grotere eenheden (> 30 MW)
goedkoper, maar door hogere v66rinvesteringen wordt het
financieel rendement weer nadelig be.invloed. Door de lange
bouwtijd en de noodzaak een tekort aan opwekkingsvermogen
te voorkomen zal bij een onzekere ontwikkeling t.a.v. het elektriciteitsgebruik bij grote eenheden en lange bouwtijden meer
overkapaciteit ontstaan. Hierdoor stijgt het per benodigde kW
ge"installeerde vermogen.
Bij kleinere eenheden (tussen 100 kW en 30 MW) zal ook in
optimale toestand de totale kapaciteit kleiner kunnen zijn omdat
minder behoefte bestaat aan reserve-vermogen.
Nadere studie is nodig om het veronderstelde voordeel van
kleinere eenheden te kwantificeren.
Voor de zeer kleine eenheden (< 100 kW}, tenslotte, kan de
investering per kW weer lager zijn t.g.v. massaproduktie. Zie
ook 17 .

Het watertransportcircuit
Het watertransportcircuit zal kostbaarder zijn dan bij grotere
eenheden vanwege de in het algemeen langere transportafstanden ofschoon nieuwe ontwikkelingen het lange-afstandstransport goedkoper kunnen maken.

Het distributiecircuit
De investering voor het waterdistributiecircuit zal niet afhangen
van de afmetingen van de opwekkingseenheid, maar wei van het
gekozen temperatuurnivo voor het aangevoerde water.

Het hoogspanningsnet
Kleinere eenheden hebben een gunstig effekt op de investering
voor het hoogspanningsnet.

Het !aagspanningsnet
De investering voor het laagspanningsnet is niet afhankelijk van
de eenheidsgrootte, tenzij in zeer grote aantallen opgestelde

55

.•·

i. ,'

. '. :>••

.

.
.,
.
.
kleine eenhedenbij gelijktijdigeteruglevering aan het net een
v'erzwaring noodzakel~jk zouden maken.

·'

·Grote eenheden zijn qua brandstofkeuze en plaatselijke luchtverontreiniging (hoge schoorstenen, afgelegen lokaties) in het
voordeel. .
Nadelig uit een oogpunt val'l ruimtelijke belasting is hier het
hoogspanningsnet en de grote afmetingen van de opwekkingseenheid :;zelf.
Voor de totale landelijke emissie is er naar het :;zich laat aan:;zien
weinig verschil tussen grate of kleine eenheden.

3.3.3.9

Milie1-1belasting .

Kleine machines hebben in het algemeen een lager kwalite\tsnivo van de geleverde elektriciteit. Veel onderzoek is nodig om te
komen tot gemakkelijke aan- en afkoppeling en samenwerking·
van kleine machines met het landelijk net op een voor de kwaliteit van de elektriciteit aanvaardbare wijze. Nieuwe methodieken
voor elektriciteitsopwekking en koppeling zijn wellicht mogelijk,
waarbij waarschijnlijk met voordeel gebruik kan worden
gemaakt van moderne halfgeleiderelementen.

3.3.3.10 Kwaliteitsnivo van
de geleverde elektriciteit

De vraag naar warmte en elektriciteit kan in de tijd sterk uiteenlopen. Dit probleem kan in principe worden opgelost door:
- parallelbedrijf met het landelijk net,
- warmte- of elektriciteitsopslag,
- hulpstookinstallaties,
De eerste twee methoden vragen speciaal voor de toepassing
.van klein ere en zeer kleine eenheden nog veel studie en
onder:;zoek. Daarbij zal grote aandacht moeten worden gegeven
aan de voorwaarden waaronder teruglevering aan het landelijk
net kan plaatsvihden en de invloed van het, al dan niet gekontroleerd, aan- en afkoppelen van vele eenheden op de kwaliteit van
de elektriciteit.

3.3.3.11 De verhouding
tussen warmtevraag en
elektriciteitsvraag

'
3.3.3.12

· Uit het rapport van de Beleidsadviesgroep blijkt dat voor grotere
stadsverwarmingsprojekten en bij een gasprijs van 28ctfm3 ee.n·
»positieve jaarexploitatie binnen vijf jaar kan worden bereikt,
onder de voorwaarde dat de transportafstand niet groter is dan
enige kilometers.
·
Ervaringsgegevens van kleinere gasmotoreenheden (waar het
aanloopverlies verwaarloosbaar is) geven aan dat in gebouwen
en in de industria eveneens gunstige resultaten worden bereikt.
Rekening houdend met een verdere stijging van de brandstofprijs boven de genoemde 28 ct kan worden gesteld dat, op
uitzonderingsgev13Jien na, ko-produktie goede financiele
perspektieven biedt.

Ko-produktie in gebouwen zou snel kunnen penetreren wanneer
bij de beslissingskalkulaties wordt uitgegaan van hog ere
gasprijzen, zoals aangeduid in hoofdstuk 2. en aan het exploita- tieresultaat veel belang wordt gehecht. Grotere projekten, zoals
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3.3.3.13

Financieel
rendement

Penetratiesnelheid

-~

•

stadsverwarming, hebben te kampen met een aanloopverlies dat
wei of niet aanvaardbaar is, afhankelijk van het in de kalkulatie
ingebrachte verloop van de brandstofprijs en de periode waarover het gemiddelde jaarrendement wordt bepaald. Afhankelijk
van de gehanteerde strategie en de gebruikte rekenmethode zal
de penetratie hoog of laag kunnen zijn. Vooral in de nieuwbouwprojektenzijn er nauwelijks echte technische belemmeringen die
een snelle penetratie kunnen verhinderen.
Voor zeer kleine projekten (woningen) zal de penetratie zeer
gering zijn door het ontbreken van geschikte technische
oplossingen. Wanneer die oplossingen wei beschikbaar komen
kan de penetratiesnelheid, juist van deze toepassingen, zeer
hoog zijn omdat de invoering een partikuliere beslissing wordt.
De Beleidsadviesgroep veronderstelt, afhankelijk van de toegepaste produktiemethode, voor 2000 reeds een vermogen van
1100- 4000 MW aileen voor stadsverwarming. Aangezien ook
in de industrie en in de gebouwensektor een hoge penetratiesnelheid niet onmogelijk is zijn de vooruitzichten op dit punt
gunstig te noemen. Veel zal hierbij afhangen van het kostprij_sverlagend ond~rzoek en de aanvullende ontwikkelingen.

Ko-produktie is qua potentieel en qua mogelijke penetratiesnelheid een zeer belangwekkende besparingsmogelijkheid.
Het onderzoek zal zich moeten richten op de faktoren die deze
penetratiesnelheid kunnen bevorderen, op het verlagen van de
kosten, op het scheppen van nieuwe mogelijkheden t.a.v. de
kleinere eenheden, op de komplikaties die kunnen ontstaan
wanneer een substantieel deel van de landelijke elektriciteitsproduktie plaatsvindt in ko-produktie, op de integratie en
optimalisering van de verschillende energiesystemen waaronder
ko-produktie, op de konsekwenties voor de gebouwde,
ruimtelijke omgeving, en op de bestaande bestuurlijke,
wettelijke en sociale belemrneringen.

3.3.3.14

Konklusies
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3.3,4 De terugwinning van warmte uit ventilatielucht en
waterafvoer

lnhoudsopgave
3.3.4.1 Terugwinning van warmte uit ventilatielucht
3.3.4.2 Terugwinning van warmte uit waterafvoer
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De warmtebehoefte van woningen en gebouwen wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het wegvloeien van warmte langs twee
wegen:
-door geleiding via de begrenzingsvlakken (buitenwanden,
glasruiten, daken enz.)
-door transport met de naar buiten afgevoerde warme
binnenlucht, die daarbij wordt vervangen door toestromende
koude buitenlucht. Door beide posten kunnen bij de in
Nederland gang bare bouwpraktijk geacht worden van dezelfde
orde van grootte te zijn.

3.3.4.1 Terugwinning van
warmte uit ventilatielucht

De VRAOG0 20 schat het energiegebruik voor ventilatielucht van
een gemiddelde Nederlandse waning op 500 a1500 m 3
aardgasequivalent per waning per jaar, hetgeen overeenkomt
met 12 a 36% van het gemiddelde gasverbruik voorverwarming
van een waning met CV-installatie. Voor de Duitse woningen
worden lagere schattingen van 8 a17%, afhankelijk van het
woningtype, gevonden 9 • 21.
Het warmteverlies door geleiding kan in principe onbeperkt
worden verminderd door toepassing van wand- en glaskonstrukties met hoge warmteweerstand (isolatie}, zonder dat
het binnenmilieu hierdoor negatief wordt be"invloed; het
vervangen van binnenlucht door verse buitenlucht mag echter
niet onbeperkt worden verminderd, omdat in vrijwel iedere
ruimte een minimum ventilatie moet worden gehandhaafd. Deze
is noodzakelijk doordat het binnenshuis vrijkomende vocht en
andere ongewenste gassen en stof praktisch aileen met
afgevoerde Iucht kunnen worden verwijderd Eln eventueel
verbruikte zuurstof aileen met toestromende buitenlucht kan
worden aangevuld.
Deze toe- en afvoer van Iucht vindt in de meeste gebouwen op
natuurlijke wijze plaats via de ondichtheden van de gebouwkonstruktie en is dan in hoge mate afhankelijk van de weersomstandigheden (wind en buitenluchttemperatuur). De
natuurlijke ventilatie zal daardoor soms te gering, maar meestal
onnodig groot zijn. Aangezien dit laatste vooral bij grote
temperatuurverschiilen en sterke wind, dus voornamelijk tijdens
het stookseizoen voorkomt, moet m.h.o. op energiebesparing,
naast een zo goed mogelijke isolatie, ook een zo luchtdicht
mogelijke uitvoering van gebouwen worden nagestreefd. De
vereiste minimum ventilatie moet daarbij te allen tijde op
gekontroleerde wijze en onafhankelijk van de weersomstandigheden worden gewaarborgd.
Dit zal in vele gevailen het eenvoudigst kunnen worden
gerealiseerd door de toe- en afvoer van de Iucht centra aI d.m.v.
ventilatoren te doen plaatsvinden.
Door dit laatste ontstaat dan tevens de mogelijkheid het
eerder genoemde warmteverlies t.g.v. de ventilatie in belangrijke
mate te elimineren. Doordat nl. hierbij (nagenoeg) aile afgevoerde Iucht op een plaats via de afzuigventilator het gebouw
verlaat en de vervangende buitenlucht eveneens op een plaats
het gebouw binnenkomt, kan de in de afvoerlucht aanwezige
warmte voor een belangrijk deel aan deze Iucht worden
onttrokken en overgedragen worden aan de toe te voeren buitenlucht. Voor het verwarmen hiervan tot de vertrektemperatuur
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hoeft dan in overeenkomstige mate minder warmte door de
CV-installatieteworden geleverd.
·
De hierdoor bereikbare energiebesparing is in het algemeen
vele mal en groter dan het extra energiegebruik voor het
aandrijven van de eerder genoemde ventilatoren.
De energie-ekonomische voordelen van een dergelijke volledig
kunstmatige ventilatie moeten zorgvuldig worden afgewogen
tegeil de psychologische aanvaardbaarheid die de
'opgeslotenheid' met zich meebrengt. Dit is te meer noodzakelijk
omc;:Jat de opgeslotenheid ook geldt voor de maanden waarin, en
de momenten waarop, natuurlijke ventilatie energetisch geen
verlies geeft en soms zelf_s zeer gewenst is.

Recirculatie
Voor de genoemde warmteterugwinning worden door de
· industria verscheidene goed ontwikkelde system en op de markt
gebracht.
Alvorens deze system en in Appendix 1 te beschrijven moet
hier worden vermeld, dat in utiliteitsgebouwen dikwijls grotere
luchthoeveelheden centraal worden toe- en afgevoerd dan voor
ventilatiedoeleinden is vereist. Dit wordt dan gedikteerd door de
behoefte aan koeling in het warme jaargetijde en hangt sam en
met het gekozen type van klimaatregelinstallatie. In zulke
gevallen behoort het warmteverlies door de luchtwisseling in de
eerste plaats te worden beperkt door, voor zover mogelijk, recirculatie toe te passen.
Hierbij wordt een deel van de afgezogen niet naar buiten
weggeblazen maar (meestal na filtering) weer met de
aangezogen buitenlucht in het gebouw teruggevoerd.
Slechts de voor luchtverversing nodige hoeveelheid Iucht
wordt dan van buiten aangezogen resp. naar buiten
weggeblazen.
In die gevallen waarin 's nachts en gedurende de week-einden
geen ventilatiebehoefte bestaat, maar de luchtcirculatie bij het
gekozen installatietype in stand gehouden moet worden t.b.v. de
verwarming, behoort onder die omstandigheden op volledige
recirculatie van de afgezogen Iucht te worden overgeschakeld.

Potentiele energiebesparing •
Hieronder wordt een schatting gemaakt voor het energie~
besparingspotentieel in woningen, Een schatting voor andere
gebouwen is niet uitgevoerd. ·
Het is goed te bedenken dat warmteterugwinning uit ventilatielucht in wornngen aileen dan zinvol is wanneer de woning
zodanig luchtdicht is gebouwd en wordt bewoond, dat de
ongekontroleerde ventilatie door spleten e.d. onvoldoende is
voor een gezond woonklimaat, hetgeen bij (nagenoeg) windstil
weer al spoedig het geval kan zijn.
Aangezien het onttrekken van warmte uit deaf te voeren binnenlucht en het overbrengen van deze warmte naar de toe te voeren
buitenlucht a!leen praktisch uitvoerba'ar zijn als elk van beide
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luchtstromen op een gekoncentreerde plaats het gebouw .
verlaat, resp. binnenkomt, zal de toepassing van warmteterugwinning in de woningbouw vrijwel beperkt moeten blijven
tot de nieuwbouw. Bij bestaande woningen zal het achteraf
voldoende luchtdicht maken tezamen met het aanbrengen van
de vereiste luchtkanalen naar of vanaf aile vertrekken en overige
ruimten nauwelijks met aanvaardbare middelen uitvoerbaar zijn.
Om een schatting te maken van het aantal woningen, dat tot
het jaar 2000 gebouwd zal worden wordt hier uitgegaan van de
cijfers van het E.l.8. 11 In de veronderstelling dat vanaf 1980 aile
nieuwbouwwoningen worden uitgerust met warmteterugwinningssystemen, komt men tot een totaal aantal van
1 580 000 woningen.
Het luchtdebiet waarmee een luchtdicht gebouwde,
gemiddelde woning moet worden doorspoeld kan worden
gesteld op 120m 3 per uur.** Het thermisch vermogen dat in het
Nederlandse klimaat maximaal voor het opwarmen van het
luchtkwantum nodig is, is bij een buitenluchttemperatuur van
- 10°C en een binnentemperatuurvan 18°C: 1.12 kWth
(de soortelijke warmte per m3 is 1.2 kJ/m3/°K).
Bij ca. 2750 graaddagen, t.o.v.18°C, per stookseizoen is
hiermee in 1 580 000 nieuw te bouwen woningen een totale
jaarlijkse energie-inhoud van 4.2 109 kWhth gemoeid.
Het gemiddeld rendement van de toe te passen warmteterugwinningsapparatuur kan op 50% worden aangenomen. Als
verder de kalorische onderwaarde van het aardgas op
8. 79 kWh 1h/m 3 en het gebruiksrendement van de verwarmingsketels op gemiddeld 70% worden gesteld, resulteert
hieruit een aardgasbesparing van 340 10 6 m 3/jaar.
Hiertegenover vereist de toepassing van warmteterugwinning enige extra ventilatorarbeid voor het luchttransport d66r de warmtewisselaars en eventueel door lang ere
kanalen binnen de waning. Als hiervoor een extra drukverlies
van 20 mm waterkolom of 200 Pa wordt aangenomen neemt
het door de ventilatoren (rendement 60%) extra opgenomen
elektrische vermogen gedurende het gehele jaar toe met
154 106 kWh/jaar.
Als deze elektriciteit in een gasgestookte centrale met een
thermisch rendement van 40% wordt geproduceerd ontstaat
hierdoor een bijkomend gasverbruik van 4410 6 m 3/jaar. De
landelijke netto aardgasbesparing door algemene toepassing
van warmteterugwinning in de nieuwbouw kan zodoende
worden geschat op 300 10 6 m 3 aardgasequivalent per jaar in het
jaar 2000.

• Dit is het besparingspotentieel
van warmteterugwinning, niet van het
gaan beheersen van de ventilatie.
•• Dit komt ongeveer overeen met
een ventilatievoud van 112, hetgeen bij
bewoning door meer dan 4 person en
per 100m 3 vloeroppervlak als laag
kan worden beschouwd.
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De meest toegepaste wijze van warrnteterugwinning uit afvalwater is de warmteterugwinning via direkte warmte-uitwisseling
in warmtewisselaars van het rekuperatieve type.
De keuze van de warmtewisselaar is afhankelijk van het
medium waaraan de warmte moet worden afgestaan, de kans
op vervuiling en daarmee de noodzaak de warmtewisselaar te
kunnen reinigen, het temperatuurnivo, de korrosiviteit van het
afvalwater, e. d. Voor de meeste toepassingen kan worden
gebruik gemaakt van in het leveringspakket van daarin
gespecialiseerde bedrijven opgenomen typen.
Verwacht wordt dat door de hogere energieprijzen de ontwikkeling zal gaan naar het toepassen van warmtewisselaars met een
hogere efficiency. Dit betekent grotere verwarmde oppervlakken
(VO's) en kleinere temperatuursverschillen. Om de ruimtelijke
afmetingen beperkt te houden, zullen kompaktere
warmtewisselaar-konstrukties worden toegepast. Hierdoor zal
de vervuilingsproblematiek sterker de aandacht gaan vragen.
Naast de direkte warmte-uitwisseling is het mogelijk om via
indirekte warmte-overdracht de warmte uit afvalwater te
benutten. Dit is vooral van belang wanneer de plaats waar de
warmte nodig is en de plaats waar het warme afvalwater
· beschikbaar komt ruimtelijk gescheiden zijn. Het systeem dat
gebruik maakt van een tussengeschakelde warmtepomp is
behandeld in hoofdstuk 3.3.2. Andere systemen zijn mogelijk.
Deze system en kunnen doorgaaris met behulp van bekende
reken- en ontwerptechnieken worden gedimensioneerd. Ook bij
deze vorm van warmteterugwinning, zal de vervuilingsproblematiek in de toekomst zwaarder gaan wegen.
De gemiddelde energiebesparing bij warmteterugwinning uit
afvalwater in woningen wordt geschat op ongeveer 20% van het
gebruik van woningen zonder warmteterugwinning.
De totale besparing zal worden bepaald door de penetratiegraad. Schatten we deze in het jaar 2000 op 50% dan zal dit een
besparing van 85.106 m3 gas/jaar kunnen opleveren. Hierbij is
ervan uit gegaan dat door verbetering van het rendement van
gasgestookte warmwatertoestellen het gasgebruik voor
warmwaterproduktie in 2000 zal zijn teruggebracht tot
200 m3jjaar/woning (nu meer dan 400 m 3/jaar/woning). De
kosten van de warmteterugwinning zullen sterk afhangen van
het toegepaste systeem. Een hoger rendementzal doorgaans
gepaard gaan met een kostbaarder uitvoering van het
warmteterugwinningssysteem. Een ruwe indikatie van de kosten
is f750,- voor een eenvoudig warmtewisselaarsysteem.
Op grond hiervan is deze vorm van warmteterugwinning
momenteel ekonomisch niet haalbaar.
De besparing bij warmteterugwinning uit afvalwater in de
industria is niet te schatten. Over de grootte en de temperatuur
van deverschillende afvalwaterstromen zijn geen samenvattende gegevens bekend. Zeker is dat in diverse bedrijven
aanzienlijke hoeveelheden warmte met het afvalwater verloren
gaan en dat in deie sektor nog veel kan worden bespaard.
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3.3A.2 Terugwinning van
warmte uit waterafvoer

In deze sektie wordt op globale wijze ingegaan op de energiebesparingsmogelijkheden in apparaten anders dan voor
verlichting. Dit laatste c>nderwerp wordt afzonderlijk in sektie
3.3.6 besproken.
Aangezien de toestellen in utiliteitsgebouwen gewoonlijk voor
de funkties klimatisering en verlichting of voor produktiedoeleinden zijn, worden hier aileen de huishoudelijke toestellen
beschouwd. (Kantoormachines leveren in het algemeen t.o.v. het
totale energiegebruik in utiliteitsgebouwen een verwaarloosbare
bijdrage, uitgezonderd grote komputers). ·

3.3.5

Verliesbeperking
apparatuur

Uit Fig. 5 in sektie 3.1 blijkt reeds dat meer dan 24% van de
landelijke primaire-energiebehoefte uit de sektor van de
gezinshuishoudingen komt. In Fig. 9 is voor de 'gemiddelde
Nederlandse gezinshuishouding van 1974' een verdere uitsplitsing gemaakt van de verschillende doeleinden waarvoor deze
energie werd gebruikt. Ca.% deel hiervan wordt aangewend
voor gebruik van allerlei apparatuur. Bij een ongewijzigd
energiebeleid en voortzetting van de welvaartsstijging is de verwachting dat dit evenwel nog aanzienlijk zal stijgen. Aan de
rechterzijde van Fig. 9 is te zien, welk aandeel in het energiegebruik huishoudelijke toestellen bij volledige penetratie kunnen
hebben. Het prima ire energiegebruik voor apparatuur is dan
bijna verdubbeld 22 . Deze toename wordt vooral veroorzaakt
door een grotere penetratie van 'nieuwe' toepassingen, zoals
gasboilers, diepvriezers en wasdrogers. (Voor het totale
energiegebruik door toestellen moet nog rekening worden
gehouden met de toe name van de bevolking).
In Fig. 9 is tevens een onderverdeling naar energiedragers
gemaakt. Het blijkt dat de elektriciteitsvoorziening in de waning
gemiddeld meer energie vraagt dan de aardgasvoorziening
(exkl. ruimteverwarming): ca. 8900 tegen 5400 kWh per jaar.

Aardgastoepassingen
De voornaamste aardgastoepassingen zijn ruimteverwarming en
warmwatervoorziening.
Bij gastoestellen zijn de belangrijkste verliesposten het
schoorsteenverlies, het uitstralings- en konvektieverlies en het
stilstandsverlies.

Het schoorsteenverlies is de voelbare en latente warmte, welke
de verbrandingsgassen bevatten boven de omgevingstemperatuur als zij het toestel verlaten. Dit is bij huishoudelijke
toestellen gemiddeld ca. 25% van de kalorische bovenwaarde
van de brandstof.
lndien de schoorsteenverliezen kleiner dan 17% worden, zal de
thermische stijgkracht van de verbrandingsgassen onvoldoende
zijn om een natuurlijk werkend afvoersysteem betrouwbaar te
Iaten funktioneren. Bij een schoorsteenverlies kleiner dan 17%
bestaat bovendien een aanzienlijk verhoogd risiko voor
kondensatie van de bij de verbranding gevormde waterdamp in
de afvoer.
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gemiddeld verbruik per huishouding
in 1974

verbruik per huishouding
bij volledige penetratie
van enkele huishoudelijke
toestellen
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Het uitstralings- en konvektieverlies is de warmte welke het
toestel bij het in bedrijf zijn afstaat a an de ruimte, waarin het
toestel is opgesteld. Kleine warmwatertoestellen en
CV-toestellen geven ongeveer 5% van de aan deze toestellen
toegevoerde warmte af in de vorm van straling en konvektie.
Het stilstandsverlies van een gastoestel is de warmte die door
het toestel wordt afgestaan gedurende de tijd dat het toestel
gebruiksklaar staat. Dit verlies bedraagt 1 - 4% van de nominale
belasting van het toestel per uur stilstandstijd. Het waakvlamverbruik van het toestel, voor zover niet nuttig, is onderdeel van
het stilstandsverlies.
Het is op korte termijn technisch mogelijk om gastoestellen te
produceren met een gebruiksrendement van circa 85% op de
kalorische bovenwaarde van het gas. Onderzoek om het rendement op te voeren tot 90 95% door gedeeltelijke terugwinning
van de kondensatiewarmte, is in een ver gevorderd stadium.
(Voor de fabrikanten is de produktie van dergelijke toestellen
niet interessant indien bij de beslissing over de aanschaffing van
het toestel met het rendement nauwelijks rekening wordt
gehouden).

a

Verwacht kan worden dat over enkele jaren deze verbeterde
toestellen algemeen toegepast kunnen worden. Ongeveer
15 jaar later kunnen aile woningen met deze verbeterde
toestellen zijn uitgerust.
Doorverbetering aan gasverbruiktoestellen kan het
gasverbruik in hetjaar 2000 ongeveer 15% lager zijn dan zonder
deze verbeteringen.
Dit betekent een totale besparing van ongeveer 1. 7 109 m 3
aardgasequivalent op een verbruik in deze sektor van 11.1109m3
in 1975.
Het energiegebruik exklusief elektriciteit voor utiliteitsgebouwen kan door verbeteringen aan de toestellen worden
verminderd met circa 10%.1n hetjaar 2000 Ievert dit, uitgaande
van een totaal potentieel van 510 9 m 3 aardgasequivalent een
besparing van 0.5 109m3.
Totaal kan dus gerekend worden met een besparing van
2.2 109 m3 aardgasequivalent.
In de huishoudelijke sektor zal, naar verwachting, de komende
jaren weinig interesse bestaan voor oliegestookte toestellen.
Bij.grotere toestellen voor kommerciele en industriele
toepassing valt een groeiende markt voor dual-fuel en
oliebranders te verwachten, gezien de te verwachten meer
beperkte leveringsmogelijkheden voor gas in deze sektor. De
oliegestookte toestellen zijn vrijwel altijd uitgerust met
ventilatorbranders en zijn als zodanig goed te vergelijken met
grotere gasgestookte toestellen met ventilatorbrander.
Bij verhoging van het stookrendement van oliegestookte
branders dient er op te worden gelet dat eerder kondensatie van
de verbrandingsgassen optreedt dan bij gasgestookte
installaties en dat dit kondensaat zeer agressief is. Verder treedt
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bij oliegestookte toestellen eerder vervuiling op dan bij
gasgestookte toestellen. Er dient dus extra aandacht aan
onderhoud te worden besteed.

E/ektriciteitstoepassingen
Uit het oogpunt van besparing moeten elektriciteitsgebruikende
toestellen met grotere nauwgezetheid worden bezien dan
gasverbruikende toestellen; immers de omzettingsgraad van
prima ire energie in de uiteindelijke energiedrager is bij ·
elektriciteit lager. Een geringe be5paring in eindgebruik geeft
een ca. drievoudige besparing in primair energiegebruik. Hierbij
moet wei worden bedacht dat besparingen op elektriciteit soms
op andere plaatsen tot meerverbruik kunnen leiden bijv. voor
ruimteverwarming.·
Tevens is het mogelijk dat energiebesparing een verschuiving
brengt van het konsumptiepatroon gedurende de dag.
Verandering van de zogenaamde dagbelastingskromme kan tot
yerhoging van de voor de elektriciteitsopwekking benodigde
investeringen leiden, alhoewel het mogelijk is dat tegelijkertijd
een verminderde energiekonsumptie plaatsvindt.
Het is zinvol aileen die elektriciteitstoepassingen binnen de
gebouwde omgeving te beschouwen die of een hoge bedrijfstijd
hebben of in grote aantallen voorkomen of eventueel in de
toekomst voor zullen komen. Mogelijkhedentot vermindering
van de elektriciteitskonsumptie zijn dan verhoging van de
efficiency van het toestel zelf of verlaging van de bedrijfstijd.
Deze laatste mogelijkheid wordt nogal eens uit het oog verloren;
gedacht kan bijv. worden aan het uitschakelen van centrale
verwarming$-cirkulatiepompen gedurende de zomer.
Het invoeren van een voor aile gebruikers te begrijpen kental
('energy-label') voor het energiegebruik van het toestel,
gerelateerd aan de prestatie, kan de ontwikkeling van zuinige
apparatuur versneUen.
Het maken van een bruikbare potentieelschatting voor de
mogelijke energiebesparing in huishoudelijke apparatuur vraagt
in feite om een afzonderlijke benadering voor ieder apparaat.
Een dergelijke schatting is evenwel afhankelijk van zeer
onzekere veronderstellingen omtrent de maatschappelijke
haalbaarheid.
Voor een meer gedetailleerde potentieelschatting wordt
daarom hier volstaan met een verwijzing naar STI 1910
·met de kanttekening dat de hierin veronderstelde penetratiesnelheid van de energie-zuiniger apparatuur naar de mening van
OR EGO niet haalbaar is, aileen al door de levensduur van de nu in
gebruik zijnde apparatuur.
Voor een wat global ere potentieelschatting wordt hier
verondersteld dat in een periode van ca. 15 jaar na nu aile
huishoudelijke elektrische apparatuur gemiddeld 25% zuiniger
zal werken dan nu het geval is. Met de veronderstelde volledige
penetratie van apparatuur betekent dit tenslotte een totale
toename van het energiegebruik voor elektrische huishoudelijke
apparatuur (voor de eenvoud is hier afgezien van de elektrische
warmwaterproduktie) van gemiddeld 8 000 kWh tot
12 645 kWh (primair) per waning per jaar. Er kan nu gesproken
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worden van een relatieve besparing van 4215 kWh (primair) of
ca. 480m3 aardgasequivalent per woning per jaar.
Het is natuurlijk zeer de vraag of een volledige penetratie van
de in Fig. 9 genoemde apparatuur zal worden bereikt. Dit is ten
dele een politieke keuze. Door het tegengaan van verkoopreklame (zie ook 23 ) en door het nemen van strukturele
maatregelen kan dit worden tegengegaan.
Ook integratie van deals noodzakelijk beschouwde
apparatuur in zgn. 'energiebloks' kan tot verdere besparing
lei den. Zie verder sektie 4.4.5.
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3.3.6

Energiegebruik in utiliteitsgebouwen

lnhoudsopgave

' 3.3.6.1 lnleiding
3.3.6.2 Verlichtingskundig komfort
3.3.6.3 Dag/ichttoetreding
3.3.6.4 Aanvullend kunst/icht
3.3._6:5

68

.,

Potentiee/sc~tting ·

,
II"

Van de totale energiebehoefte in gebouwen komt een belangrijk
deel voor rekening van de kunstlichtinstallaties. Het
ge·installeerd vermogen in gebouwen met een kantoorfunktie
bedraagt veelal 25 W/m 2 vloeroppervlak. Bij het ontwerpen van
kunstlichtinstallaties wordt over het algemeen geen rekening
gehouden met een bijdrage tot de ruimteverlichting door
daglicht. Rekening houdend met een bepaalde bijdrage van het
daglicht, kan overdag onder bepaalde voorwaarden veelal met
aanzienlijk minder aan ingeschakeld lichtvermogen worden
volstaan. De toetreding van daglicht zal, ondermeer afhankelijk
van gevelorientatie, evenwel met een toetreding van zonnewarmte gepaard gaan. Deze zal in de zomer tot een (vergroting
van de) koellast, daarentegen in de winter tot een verlaging van
de warmtebehoefte lei den. Een goede zonwering kan koeling
overbodig maken en hoeft aan de warmtewinst in de winter en
aan de nuttige daglichttoetreding weinig schade te doen. Een
raam met lag ere warmteweerstand dan de dichte geveldelen
geeft in de winter echter grotere transmissieverliezen dan de
gesloten geveldelen.
Een in relatie met bouwkundige randvoorwaarden
uitgebalanceerde toetreding van daglicht is echter als mogelijkheid om te komen tot een verminderd energiegebruik zeker in
overweging te nemen.

Voor het goed kunnen uitoefenen van kantooraktiviteiten,
worden aan de verlichtingskundige kwaliteit t.b.v. de direkte
oogtaak, zowel aan de absolute waardevan de luminantie als
aan de luminantieverhoudingen in de omgeving uit onderzoek
reeds bekende eisen gesteld.
In de omgeving van de direkte oogtaak kan, mits gele\"]en
binnen de grenzen van de vastgestelde luminantieverhoudingen,
met een minimum luminiantienivo worden volstaan.
De luminantie (of helderheid) van oppervlakken als wanden,
buro-oppervlakken e.d., wordt bepaald door de opvallende
lichtstroom per oppervlakte-eenheid, i.e. de verlichtingssterkte
en de reflektiefaktor, die a.m. samenhangt met de kleur. Het is
gebleken dat bij de gebruikelijke verlichtingsinstallaties door
spiegeling van lichtbronnen in het werkvlak kontrastverliezen
optreden die 20% kunnen bedragen. Hierdoor wordt het visuele
rendement van zo'n installatie drastisch verminderd. Vermeld
wordt dat 30% van de geinstalleerde hoeveelheid Iicht nuttig
wordt gebruikt. Uit onderzoek is gebleken dat 1% kontrastverlies
kan worden gekompenseerd door een verhoging van het
lichtnivo van 15%, mits dit Iicht een juiste invalsrichting heeft.
Voor de toekomst zou het zin hebben om een verbetering van
de verlichtingsomstandigheden niet zo zeer te zoe ken in een
verdere verhoging van het lichtnivo, maar veeleer in maatregelen
die erop zijn gericht om kontrastverlies door spiegelende
reflektie van lichtbronnen te vermijden om aldus een grater
visueel rendement van verlichtingsinstallaties te bewerkstelligen. Dit probleem kan op diverse manieren worden
benaderd.ln de eerste plaats, bijvoorbeeld, doortoepassing van
armaturen waarbij in het voor spiegelende reflektie kritische
gebied de lichtuitstraling zoveel mogelijk is beperkt, voorts door
een lichtinval in hoofdzaak vanuit een richting toe te passen, en
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tenslotte door een juiste relatie te kiezen tussen de verlichtingssterkte in het werkvlak en de luminantie van de
veri ichti ngsa rmaturen.
Bij verlichtingssterkten in het vrije veld van hoger dan 10.000 lux
(ca. 70% van de werktijd van 9.00 -17.00 uur voorkomend) zal
de luminantie vah een vertikaal in de gevel geplaatst raam echter
kunnen oplopen tot boven de in de verlichtingskunde vaak
gehanteerde waarden, die noodzakelijk worden geacht om
details van objekten geplaatst v66r het raam te kunnen
waarnemen en om een bepaalde mate van verblindingshinder te
voorkomen.
De vraag dringt zich echter op of onder aile omstandigheden
voor kantooraktiviteiten aan deze komforteisen dient te worden
voldaan; de werkplekind~ing kan immers aan de omstandigheden worden aangepast.De omgevingsverlichtingssterkte van de werkplek kan dan
overdag voor een belangrijk deel door daglicht worden
gerealiseerd. De verlichting van de oogtaak kan.,.. zo nodig middels plaatselijke lichtbronnen worden verzorgd. Een direkt
boven dewerkplek geplaatste kunstlichtbron kan reeds bij een
beperkt ge'installeerd vermogen een belangrijk hogere
verlichtingssterkte opleveren dan bijvoorbeeld op plafondhoogte gelnstalleerde lichtbronnen.

Het blijkt dat door hoog in de gevel geplaatste ramen of vertikale
raamstroken, ondermeer afhankelijk van interne reflektiefaktoren, belangrijke daglichttoetreding tot stand kan komen. De
grootte van het geveloppervlak van een bepaald vertrek heeft
een optimumwaarde.
Een te diep vertrek zal bij een bepaald glaspercentage een
relatief grote zone kennen met een onvoldoende nivo door
daglicht; aanvullend kunstlicht zal een belangrijk aandeel tot het
total a verlichtingsnivo moeten leveren. Een te ondiep vertrek zal
in een daglichtnivo kunnen resulteren dat ver boven het
gewenste lichtnivo ligt. De besparing op het energiegebruik ten
gevolge van het uitschakelen van de kunstlichtinstallatie kan
teniet worden gedaan door een extra toename van de koellast
voor de koelmachine, veroorzaakt door vermeerderde toetreding
van zonnewarmte. De toetreding van daglicht en zonnewarmte
kan evenwel doelbewust worden bepaald door ondermeer de
keuze van orientatie van de gevel, de Iicht- en zonwerende
kwaliteit van de beg lazing en de vorm, plaats en kwantiteit van
het glasaandeel in de buitengevel. Een glasgevel op het noorden
kan zonder aanvullende zonwerende voorzieningen gedurende
lange perioden voldoende daglicht toelaten. Bij andere orientaties zal veelal een flexibele zonwering, eventueellichtwering,
noodzakelijk zijn.
In de wintersituatie is het aandeel van daglichttot de
verlichting van kantoorruimten over het algemeen aanzienlijk
minder; de glasgedeelten zullen veelal een minder interessant
aandeel in de totale lichtbehoefte verzorgen. Om de negatieve
invloed onder die omstandigheden t.a.v. te grote transmissieverliezen t.o.v. de dichte geveldelen te verkleinen, kan het
glasoppervlak door bijvoorbeeld goed warmte-isolerende
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voorzetpanelen worden afgeschermd. Het door de gevelkonstruktie leiden van het aandeel af te voeren ventilatielucht
kan eveneens tot een hogere equivalente isolatiewaarde leiden.

Het tekort aan daglicht dient met behulp van kunst!icht te
worden gekompenseerd. Daar dit tekort aan onregelmatige
fiuktuaties onderhevig is moet het kunstlicht hierop kontinu
adquaat kunnen reageren.
Met gebruikmaking van bestaande of ontwikkeling van
nieuwe methoden dient te worden bepaald welke de bijdrage
van kontinu of stapsgewijze regeling van de kunstlichtbronnen
aan de energiebesparing is.
De plaatsing en konstruktie van verlichtingsarmaturen om dit
resultaat te bewerkstelligen dient, evenals een systeem voor
automatische uitschakeling van het kunstlicht bij het verlaten
van de ruimte nader aan de orde te komen.

Het energiegebruik ten behoeve van utiliteitsgebouwen is in de
afgelopen decennia sterk toegenomen. De voornaarnste oorzaak
hiervan is de stijging van het gewenste algemene verlichtingsnivo in vrijwel aile ruimten en het onzorgvuldig gebruik van deze
verlichting. Daarnaast moeten genoemd worden de faktoren die
gericht zijn op het verlagen van de bouwkosten per bewoner:
- Sedert de tweede wereldoorlog (en tot voor kort) algemeen
is een architektuur toegepast, gekenmerkt door een inwendig
skelet van kolommen en vloeren van buiten bekleed met een
Iichte voornamelijk uit (enkel)glas bestaande vliesgevel. Door
deze grate glasoppervlakken is het warmteverlies van de
gebouwen zeer groot, terwijl gelijktijdig de luchttemperatuur in
de vertrekken 's winters moest worden verhoogd ter
kompensatie van de 'koude straling' van deze glasvlakken.
's Zomers hebben de grote glasvlakken geleid tot grote
warmte-overschotten door zon-instraling (broeikaseffekt}, diesa men met de warmte afgegeven door de vele verlichtingsarmaturen- dikwijls slechts door omvangrijke koelinstallaties
konden worden afgevoerd om een aanvaardbare werktemperatuur in de vertrekken te kunnen handhaven. Door het
ontbreken van zware buitenmuren en het afdekken van de
betonnen vloeren met vaste tapijten en verlaagde plafonds zijn
de aanwezige gebouwmassa's vaak niet voldoende in staat de
warmte-overschotten tijdelijk op te nemen en zodoende de
top pen af te vlakken.
-De beperkte verdiepingshoogte en dichte personenbezetting hebben geleid tot een verhoogde behoefte aan
ventilatie. Ongeacht of de luchtverversing op natuurlijke dan wei
op mechanische wijze plaatsvindt, is voor de verwarming van de
toetredende ventilatielucht 's winters veel warmte nodig.
-De dikwijls toegepaste grate gebouwhoogte maakt de
toepassing van natuurlijke ventilatie door ramen e. d. dikwijls
onmogelijk, zodat aandrijfenergie voor ventilatoren moet
worden gebruikt.
- Bij het antwerp van de klirnaatbeheersingsinstallaties, die
door de genoemde oorzaken noodzakelijk zijn, is dikWIJiS aileen
aandacht geschonken aan zo laag mogelijke investeringskosten
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~n eenvoud van bediening vaak ten koste van een onnodig hoog
·
_
energiegebruik.
,.
Door al deze faktoren i~ h'et energiegebruik voor moderne
kantoorgebouwen in sommige gevallen opgelopen tot
12 14 ma aardgasequivalent prima ire energie per jaar per m 3
. gebouwvolume. Hierbij geldt dan globaal b.v. de volgende
verdeling: (zie24) verlichting 43%, verwarming 30%, ·
luchttransport 12%, koeling 15%. Er is geen reden om aan te
nemen dat de toename, die de laatste decennia heeft plaatsgevonden, zich verder als trend zou voortzetten. lntegendeel, er
is reeds een geringe maar duidelijke teruggang van het energie. gebruik in recentelijk voltooide.gebouwen waarneembaar,
dankzij meer energiebewust ontwerpen van gebouw en
installc~ties.ln nieuwe gebouwen lijkt een halvering van de
energiebehoefte t.o.v. de genoemde maxi male verbruiken
haalbaar, waarbij de verdeling zou kunnen zijn: verlichting 40%,
verwarming 25%, luchttransport 20%, koeling 15%.
De belangrijkste besparingsmogelijkheid voor nieuwe
utiliteitsgebouwen zal daarom liggen in een goed integraal
antwerp, waardoor zonder verlies van werkkomfort het energiegebruik voor verlichting en dat voor verwarming, ventilatie en
koeling tot ongeveer 50% van de genoemde maxima zou ktmnen
worden teruggebracht.
In de bestaande utiliteitsgebouwen lijkt door een zorgvuldiger
gebruik van de verlichting en de klimaatinstallaties een
. energiebesparing in de orde van 15% mogelijk.

a
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Volgens9 heeft het gebouwenbestand in 1975 een volume van
. 940 106 ma. Volgens Fig .. 5 bedraagt hierin hetjaarlijks
gemiddeld elektriciteitsgebruik 0.85 ma aardgasequivalent
prima ire energie per ma gebouw bij een warmtebehoefte van
7.8 ma aardgaseq. per m 3 gebouw. Voor de berekening van een
totaal besparingspotentieel in utiliteitsgebouwen wordt
verondersteld dat het energiegebruik in de nieuwbouw zonder
· besparing 13 ma aardgaseq.per jaar per m 3 gebouw bedraagt,
waarvan 30% voor verwarming en 70% voor elektriciteitsgebruik zoals boven gesteld. ·
Vol gens de VRAOGQ 20 zal bij ongewijzigd beleid over de·
komende 25 jaar door welvaartstoename een uitbreiding van
het gebouwenvolume per hoofd van de bevolking met20 25%
kunnen worden verwacht. Met een bevolkingstoename van
ca. 10% wordt dit een totale toename van ca. 35%. Uitgaande
van een veniangingstempo van de bestaande gebouwen met 2%
per jaar, volgt voor het jaar 2000 een totaal gebouwenbestand
van 1270 10sma, waarvan 470 10s m3Van v66r1975, 160106 m 3
van 197 5 t/m 1980 en 640 10s ma van na 1980.
~ndien het primaire energiegebruik van aile nieuwe utiliteitsgebouwen van na 1980 door een goed integraal antwerp tot
50% wordt gereduceerd met een verdeling van 25% voor
verwarming en 7 5% voor elektriciteitsgebruik, dan zal het totaal
primaire energiegebruikvan 8.1109 ma aardgaseq. in 1975 .
toenemen tot 9.4109 ma aardgaseq. per jaar in 2000. Hierbij is
gerekend met een vermindering van de warmtebehoefte van aile
gebouwen van v66r 1981 met 20% door isolatieverbetering en
15% besparing op het elektriciteitsgebruik. Het elektriciteitsgebruik van het totaal is daarbij toegenomen van 0~8 109 rna

a
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aardgaseq. primaire energie in 1975 tot 4.6109 m 3 in 2000.
Er kan dan worden gesproken van een besparing van
5.5109 ms aardgaseq. per jaar in 2000 t.o.v. het energiegebruik
bij dezelfde gebouwengroei zonder energiebesparend integraal
antwerp.
Een verdere besparing kan worden bereikt door toepassing
van warmtepompen, ko-produktie of zonne-energie. Zie ook
sektie 3.5.
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Het energiegebruik in de agrarische sektor is slechts voor een
klein gedeelte bestemd voor komfortverwarming of
huishoudelijk warmwatergebruik. Het overgrote deel wordt
gebruikt voor produktiedoeleinden. De reden dat toch de
agrarische sektor in het OREGO-werk is opgenomen is dat in het
algemeen van dezelfde besparingstechnieken gebruik kan
worden gemaakt als in de rest van dit rapport beschreven.
Het logische verband ligt dus veeleer in de manier waarop
energie wordt gebruikt in de agrarische sektor dan het doel
waarvoor het bestemd is.
Niet aile energiegebruik in de agrarische sektor zal hier
worden besproken. Bij de Direktie Landbouwkundig Onderzoek
(DLO) van het Ministerie van Landbouw en Visserij wordt thans
een overzicht opgesteld van het totale terrein van energiebesparingsmogelijkheden in de agrarische sektor. Dit omvat
energiegebruik voor
-de glastuinbouw,
- de veehouderij,
-de champignonkwekerijen,
- traktie,
- diversen.
Het onderwerp 'traktie' valt duidelijk buiten het OREGOterrein en zal hier niet nader worden besproken.

Anders dan met betrekking tot komfortverwarming, waar
verwarming tot een zeker nivo altijd een noodzaak is, is gebruik
van energie voor een bepaalde bedrijfstak in de agrarische
sektor een keuze. Mogelijkheden van werkvoorziening dienen
hierbij te worden afgewogen tegen de wil om energie te
besparen, een keuze tussen moeilijk weegbare faktoren, welke
bovendien meestal door politieke inzichten zijn gekleurd.
De praktijktoepassing van technische oplossingen in de
agrarische sektor is niet altijd duidelijk te overzien of
cijfermatigte benaderen. Boeren en tuinders zijn zelfstandige
ondernemers, die meestal marginale bedrijfswinsten boeken. Zij
hebben een beperkt produktieassortiment en geringe uitwijkmogelijkheden. De grootste invloedsfaktor op hun verdienste is
het buitenklimaat; in Nederland wat betreft hun eigen produktie
en in het buitenland wat betreft hun konkurrentiepositie.
In het ene geval zal een investering voor energiebesparing
komen uit bedrijfswinst van een goed jaar, waarbij fiskale druk
ten gunste van investeren zal werken, in een ander geval zal bijv.
een tuinder verplichtingen aangaan die zich door een
verslechterende marktpositie niet meer Iaten terugverdienen.
Onder deze omstandigheden laat zich de rentabiliteit van
investeringen natuurlijk moeilijk benaderen.
Van groat belang is het daarom welk nationaal en Europees
landbouwbeleid er wordt gevoerd.
Op grand van bovenstaande redenering is het duidelijk dat de
ontwikkelingen van het energiegebruik in land- en tuinbouw op
de lange termijn moeilijk zijn te voorzien. De mogelijkheden voor
energiebesparing zullen dus noodzakelijkerwijs moeten worden
gekoppeld aan de bestaande inzichten voor de korte en
middellange termijn.

3.4.1
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Het totale energiegebruik voor de produktievan lagetemperatuur warmte in de agrarische sektor wordt vooral
bepaald door de glastuinbouw en bedraagt ca. 4% van het
binnenlands primair energieverbruik. Aangezien het theoretisch
mogelijk is de kassen te verwarmen met vyater van 23-30°C- in
het buitenland werden daarmee al resultaten beh~ald- en deze
.in principe kan worden verkregen uit de afvalwarmte van
industrie en elektriciteitsproduktie is een uiteindelijk besparingspotentieel van iets minder dan 4% van het huidig binnenlands
energieverbruik denkbaar. In Tabel 5 is een meer g~etailleerd
overzicht gegeven van de schattingen van het besparingspotenfieel van de agrarische sektor.

Het ene~giegebruik van de glastuinbouw is ongeveer 4% van de
totale jaarlijkse konsumptie aan primaire energiedragers in
Nederland. Uit hoofde van milieuvervuiling is met subsidie van
de overheid massaal overgeschakeld op het gebruik van
-aardgas. waardoor nu nog slechts 20% van het glasareaal wordt
verwarmd met stookolie.
In de groentebedrijven maakt de energieprijs een groat deel
uit van de totale kostprijs (30%) van het produkt. Voor de
bloemensektor liggen de getallen wat anders. Verhoging van de
energieprijzen·betekent in ieder geval voor de Nederlandse
gl~stuinbouw een ernstige bedreiging van het bestaan.
Tenzij de invoer in de EEG aan banden zou worden gelegd.
Een toekomstig EEG-Iidmaatschap van Griekenland en Spanje
zou deze bescherming echter weer te niet kunnen doen.
De produkten worden voor een groat deel afgezet in het
, buitenland. vnl. West-Duitsland. Konkurrentie wordt ondervonden van Ianden zoals Ita lie en Marokko en zelfs van het ·
Oostblokland Roemenie.
De energie wordt hoofdzakelijk aangewend voor
ruimteverwarming. (Transport van de warmte vraagt, door de
uitgestrekte ltgging van de kassen, toch ook nog niet te onderschatten hoeveelheden elektrische energie).
Met een ketelhuis wordt een geheel komplex van kassen
verwarmd waarbij de afgassen als C02 rechtstreeks naar de
kassen worden afgevoerd. Met toepassing van luchtvoorverwarmers, economisers, etc. worden rendementen behaald
van meer dan 90% op de bovenste verbrandingswaarde van het
gas, zodat hier nog maar weinig verdere besparing valt te
verwachten. ·
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Tabel 5 Energiebesparingspotentieel op het beschouwde gebied
van de agrarische sektor

Onderdeel

Maximaal
mogelijke
besparing
in
m 3 aardgaseq.

Termijn voor toepassing
.5iaar

5-10 jaar

10-20 jaar

X

X

X

?

Glastuinbouw
gebruikte
afvalwarmte

2.710 9

0.8510 9

X

warmteopslag

?

X

regeling

?

X

TE-toepassi ng

-

X

methaangaswinning

0.310 9

X

melkwarmte

0.0410 9

X

kasisolatie

Veehouderij

dierlijke
warmte

?

Champignonkw.

?

X

X

Overig
bewaarplaatsen
vollegrondverw.

?
extra gebruik
afvalwarmte

X

X
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Anders ligt het met de kas-isolatie waar met toepassing van
dubbel glas of.horizontaal gespannen folies besparingen in de
grooti:e-orde van 20 tot 30% op het jaarlijkse energiegebruik
bereikt kunnen worden.
Ook met de ventilatie van de kas gaat vrij veel warmte verloren.
Doordat in de meeste gevallen van natuurlijke ventilatie vyordt
uitgegaan om het vochtgehalte etc. van Iucht te reguleren is een
beheersing hiervan moeilijk. Enige verbeteringen mogen worden
verwacht van een meer verfijnde besturing van de luchtramen in
de nok van de kas. Ook met een betere beheersfng van de
temperatuur in de kas door beter uitgevoerde installaties en een
verbeterde regaling zou vermindering van het energiegebruik
mogen worden verwacht.
Nog vrijwel nergens in ons land wordt gebruik gemaakt van
industriele afvalwarmte voor kasverwarming en maar op enkele
plaatsenvan gekombineerde opwekking van warmte en
elektriciteit.
In specifieke gevallen wordt in de tuinbouw op zodanige
schaal kunstmatige verlichting toegepast, dat hat nu reeds
ekonomische voordelen biedt op eigen elektriciteitsopwekking
over te gaan en de afvalwarmte te gebruiken voor verwarming.
In dit toepassingsgebied kunnen hoge rendementen met een
zgn. total energy installatie worden behaald.
Het betreft hier de zgn. assimilatie-belichting, die in Nederland
op een kleine 20 ha wordt toegepast. Het jaarlijks energiegebruik bedraagt 400 000 tot 500 000 kWh/ha. Een verdere
uitbreiding van dit toepassingsterrein is afhankelijk van de
ekonomische perspektieven.
Een andere opstelling werd door de gemeente Schipluiden
gerealiseerd, waarbij door een klein aggregaat meerdere
tuinders van elektriciteit kunnen worden voorzien en de
afvalwarmte van de aandrijvende aardgasmotor aan een tuinder
ten goede komt.
Een betere mogelijkheid om een permanente afstemming van
warmte- en elektriciteitsbehoefte te garanderen geeft de
aansluiting van dergelijke installaties aan het openbaar
elektriciteitsnet met de mogelijkheid van teruglevering van
stroom tegen een redelijke vergoeding.

Het aantal agrarische bedrijven in ons land neemt gestaag at.
Bjj een in totaal toenemende produktie betekent dit in de huidige
situatie o.a. een groeiend gebruik van elektrische apparatuur:
Met betrekking tot de verwarming voor de veestapel kan
worden gesteld dat de boer meestal met geringe investeringen
bouwt. De gehanteerde norm en Iaten vaak te wensen over.
De laatste aaneenschakeling van zachte winters, bijvoorbeeld,
heeft een serie stallen zonder enige isola tie tot resultaat gehad.
Dienaangaande is met name de pluimveemesterij een
uitzondering, omdat hier in het begin van de groeiperiode van de
kuikens de temperaturen wat hoger (30°C} dienente zijn.
Er blijktook nog weinig nauwkeurigheid over de vereiste
ventilatiekondities te bestaan, zodat hierdoor nog veel onnodig
warmteverlies optreedt.
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In het algemeen kan worden gesteld dat uitsluitend jonge dieren
(tijdelijk) enige bijverwarming in de koude tijden nodig hebben.
De meeste dieren, uitgezonderd varkens, hebben zodanige
klimaatwensen dat een gebouw niet strikt noodzakelijk is: een
afdak zou reeds voldoende zijn.
De door dieren geproduceerde warmte zou zelfs teruggewonnen kunnen worden. Algemeen geldende oplossingen zijn
echter moeilijk aan te geven daar het gebruik van de terug te
winnen warmte niet overal zinvol kan geschieden.
De mogelijkheden voor het terugwinnen van warmte uit melk
liggen iets eenvoudiger omdat hier koelapparatuur aanwezig is,
die na de melkperiode de warmte aan de melk onttrekt.
Ruimteverwarming van de melkstal of in de zomer opwarming
van het schoonmaakwater liggen in de lijn van eenvoudig te
realiseren oplossingen waarvoor ook weinig extra investeringen
nodig zijn.
De boerderijen kunnen worden gerangschikt onder de
woonhuizen met aile besparingsmogelijkheden welke daarvoor
gelden. De uitzonderingspositie van de boerderij is de vaak
afgelegen situering, waardoor geen aardgasvoorzieningen
aanwezig zijn. Veel waterverwarming, bijvoorbeeld, geschiedt
door middel van elektriciteit. Een besparing hierop zou kunnen
worden gerealiseerd door toepassing van zonnekollektoren.
Ook methaangaswinning uit mest behoort tot de mogelijkheden
voor de energievoorziening van de boerderij en het agrarische
bedrijf. Een voorzichtige schatting leert dat de mogelijk
winbare hoeveelheden voor de meeste agrarische bedrijven wei
toereikend kunnen zijn voor de eigen energiebehoefte. Men
dient zich te realiseren enerzijds dat de mest niet altijd aan de
groeicyclus van de planten mag worden onthouden, anderzijds
ook dat het soms inspanning vraagt om een bestemming aan de
aanwezige mest te geven.
In Nederland wordt deze wijze van energievoorziening nog
weinig toegepast

Het kweken van cham pig nons berust op de techniek om de groei
van bepaalde mikro-organismen te stimuleren en andere af te
rem men. De middelen hiertoe zijn de temperatuur-, vocht- en
Co2-beheersing van Iucht en bodem.
De grootte van de totale warmtevraag in deze produktiesektor
is moeilijk begrootbaar. De bedrijfstak is echter nog niet erg
uitgestrekt.
In de processen van het fermenteren komt warmte vrij welke
tijdens koude perioden aan ventilatielucht kan worden
toegevoerd. Wellicht biedt de warmtepomp ook hier een goede
mogelijkheid om de warmte-overdragende processen te
realiseren.
In het algemeen zijn de eisen welke aan het gebouw dienen te
worden gesteld: een goede isolatie t.o.v. buitentemperaturen en
invloeden van zonneschijn.

3.4.3.3

De champignonkwekerijen
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Naast de bovengenoemde gebieden zijl'l er andrre aan te wijzen
waar mogelijkheden liggen voor een verdere rationalisering van
. het energiegebruik.
Er kan bijvoorbeeld worden gedacht aan ~e bewaarplaatsen van
aardappelen, uien en ook bloembollen. Door fluktuaties in de
marktprijzen is het vaak interessant voor de boer hier enige
aandacht aim te schenken.
Voor het wegkoelen van de in de koelcel aangebrachte
veldwarmte zou in bepaalde gevallen een toepassing van zonnekoeling kunnen worden gevonden.
Een ander aspekt waar enige belangstelling voor groeit; is het
opwarmen van 'grond voor de akkerbouwmatige teelt.
Extra wortelgroei en snellere bladgroei, waardoor eerder in het
seizoen profijt van de zonbelichting wordt verkregen, worden
hiermee bereikt. Gedacht wordt hiervoor afvalwarmte van de
elektriciteitscentrales te gebruiken.
Ook dient te worden vermeld dat enige resultaten werden
verkregen met toepassing van uit pr;ovisorische middelen als
plastic en stro opgebouwde zonnekollektoren voor het drogen
van hooi. Wellicht dat deze aanpak met eenvoudige middelen
oplossingen op meer terreinen zou kunnen bieden.

/
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3.4.3.4

O~erig,e ~ebieden
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In de voorgaande sekties van dit hoofdstuk is steeds getracht
een indruk te geven van de mogelijke bijdrage tot de energiebesparing van de afzonderlijke systeemveranderingen.
Uitdrukkelijk is daarbij steeds gesteld dat met de
konkurrerende mogelijkheden geen rekening is gehouden.
Om te Iaten zien in welke mate er sprake is van overlappende of
konkurrerende mogelijkheden en om tevens een indruk te geven
hoe groot de realiseerbare energiebesparingen per woning of
gebouw zijn, is in Tabel. 6 een overzicht gegeven van de
uiteindelijke realiseerbare penetratie van de systeemverandering
en van de procentuele energiebesparing t.o.v. de nu (1977)
gang bare situatie.
Voor de nu gang bare situatie voor woningen wordt hier
uitgegaan van de volgende gegevens:
- verwarming met CV: 4200 ni3 aardgasequivalent/jaar
(Fig. 6);
- verwarming zonder CV: 2 450m3 aardgasequivalent/jaar
(berekend uit Fig. 9 en rekenend met 40% penetratievan CV
in 1974);
- warmwatergebruik: 400m3 aardgasequivalent/jaar (zie3,
voor de eenvoud wordt hier aileen eenvergelijking gemaakt met
de gasboiler en niet met de elektrische boiler);
- totaal gebruik voor huishoudelijke toestellen, buiten ruimteverwarming en warmwatergebruik: 900 m3 aardgasequivalent/jaar(=8000 kWhth)
Voor de nu gang bare situatie voor utiliteitsgebouwen is
uitgegaan van de gegevens zoals omschreven in sektie 3.3.6.
Hieronder volgen nog enkele opmerkingen bij Tabel 6.
De getallen voor isolatie voor nieuwe en bestaande woningen en
voor nieuwe utiliteitsgebouwen zijn ontleend aan9. Het
besparingspercentage door isolatie in bestaande utiliteitsgebouwen is een OREGO-schatting.
Degetallen voor de besparingen d.m.vzonne-energie zijn
ontleend aan3. Zie ook sektie 3.3.1.
Voorde besparing bij toepassing van de gasgestookte
warmtepomp in woningen zij er op gewezen dat deze afkomstig
is van de in sektie 3.3.2 genoemde efficiency.van 150% t.o.v. een
nu geldend maximaal ketelrendement van 75%. Voor de
overeenkomstige besparingen in gebouwen zijn de getallen iets
lager, omdat het gang bare ketelrendement van de grotere
installaties in gebouwen iets groter is dan 7 5%.
De 20% besparing bij warmwaterproduktie d.m.v. een warmtepomp is betrokken op een sterk verbeterde gasboiler met een
gebruiksrendement van 80%; overeenkomstig sektie 3.3.2.
De besparing bij toepassing van een gasgedreven warmtepomp
voor melkkoeling is moeilijk uitdrukbaar om redenen die in sektie
3.3.2 nader zijn uitgelegd.
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3.5

Overzicht en konklusies
3.5.1 De afzonderlijke
besparingsmogelijkheden

De besparingsgetallen voor ko-produktie zijn afkomstig uit het
BAGS-rapport 18. Deze getallen zijn berekend voorverschillende
stadsverwarmingssystemen in twee wijken, waarin zowel
woningen als andere gebouwen voorkomen. Voor het ketelrendement in woningen is in het BAGS-rapport gerekend met
70%.
De haalbare besparing met kleine ko-produktie-eenheden zal
sterk afhangen van de wijze van toepassing. Zie sektie 4.4.3.
Hiervoor zijn geen afzonderlijke berekeningen gemaakt.
lndien bij verwarming van kassen gebruik kan worden gemaakt
van warm water met een temperatuur van< 30°C dan kan de
besparing groter zijn dan bij stadsverwarming.
De genoemde penetratiemogelijkheid van ko-produktie is berekend op grond van het in sektie 3.3.3 genoemde landelijke
besparingspotentieel van 7% van het prima ire energiegebruik
van 1975, van een energiegebruik van 2100 m 3 gasequivalenten
per jaar per woning en van een totaal aantal van 6 000 000 woningen als uiteindelijk woningbestand.
Bij de besparing d.m.v. ventilatiebeheersing is uitgegaan van de
in sektie 3.3.4 genoemde getallen van 12 a 36%.
Hierop is in mindering gebracht ruim 200m 3 gas (5%), die
ondanks de toepassing van warmteterugwinning toch nog met
de noodzakelijke ventilatielucht verloren gaat.
De overige getallen zijn konform de voorgaande sekties.
Uit Tabel 6 kan een aantal konklusies worden getrokken.
- Vooral in de nieuwbouw zijn de besparingsmogelijkheden
door toepassing van zonne-energie, warmtepompen,
ko-produktie en de in de tabel niet genoemde industriele
afvalwarmte duidelijk overlappend of konkurrerend.
Het is niet de bedoeling om in dit rapport uitspraken te doen
over de meest wenselijke verdeling van deze besparingsmogelijkheden. Een goed onderbouwde studie, zeals
aanbevolen in projekt IA.3 (Appendix 2), zal hierover uitsluitsel
moeten geven.
-In de bestaande bouw zijn de toepassingsmogelijkheden
van zonne-energie en stadsverwarming beperkt. Blijven over de
mogelijkheden voor warmtepomp en de kleine lto-produktieeenheden, of mogelijk een gekombineerde oplossing.
-Om toch een globale berekening van het landelijk
besparingspotentieel in de gebouwde omgeving te kunnen
maken kan worden uitgegaan van de volgende ruwe benadering
voor nieuwe en bestaande woningen en andere gebouwen:
- isolatie als in Tabel 6;
- enig besparend ruimteverwarmingssysteem met 50%
energiebesparing;
- energiebesparing op warmwatergebruik gemiddeld 60%.
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lndustriete perspektieven
Gezien de aard van de energiebesparingsmogelijkheden in de
gebouwde omgeving kan worden gesteld dat de produktie en
maatschappelijke doorvoering hiervan geheel binnen de
kompetentie van de Nederlandse industrie en nijverheid valt.
Aileen voor het starten van de ontwikkeling van een of
meerdere eigen gasmotoren, zoals voorgesteld in de sekties
4.4.2 .3.1 en 4.4.3.2. 7 lijkt hetverstandig om eerst de bereidheid
van de Nederlandse industrie te peilen om in deze ontwikkeling
deel te nemen en tenslotte een marktrijp produkt te leveren.

Het kostenaspekt
In de voorgaande sekties wordt van enkele van de belangrijkste
besparingsmogelijkheden een schatting gemaakt van de
investeringskosten voor de gebruiker.
Ook in sektie 3.5.4 wordt een globale schatting gemaakt van
de benodigde investeringen voor enkele besparingsscenario's.
Het is evenwel niet goed mogelijk om hiervoor een
gedetailleerde berekening te maken deels omdat de kosten voor
vele system en onvoldoende bekend zijn, deels omdat het aantal
systeemkombinaties erg groot is.
De globale getallen die hier worden gehanteerd zijn de
volgende:
- Woningisolatie*: spouwmuurisolatie, dak- en vloerisolatie,
dubbele beglazing;
extra investering: f5000,- af8000,- gemiddeld f 6500,per woning; Gemiddelde besparing voor deze investering:
2000 m 3 aardgasequivalent per jaar.
Dit komt neer op ruim f3,- investering per jaarlijks bespaarde
m 3 aardgaseq. Dit bed rag is bedoeld als een gemiddelde voor
bestaande en nieuwbouw.
- Nieuw ruimteverwarmingssysteem: warmtepomp,
ko-produktie, of zonnesysteem;
er wordt gerekend op een extra investering tussen f3000,en f8000,- (hetgeen voor een zonne-systeem wei aan de lage
kant is, zie 3 ), gemiddeld f5500,- per woning;
Gemiddelde besparing voor deze extra investering boven die
voor isolatie: 1000 m3 aardgasequivalent per jaar.
Dit komt neer op ca. f5,50 investering per jaarlijks bespaarde
m3 aardgaseq. Ook dit bed rag is bedoeld als een gemiddelde
voor bestaande bouw en nieuwbouw.
De kombinatie van beide betekent een totale investering van
f12000,- per woning voor een besparing van ca. 3000 ms per
jaar, of wei f 4,- per jaarlijks bespaarde m 3 aardgaseq.
- Ook voor de maatregelen in de andere toepassingsgebieden
dan de woningbouw is gerekend met dezelfde globale
investeringen per jaarlijks bespaarde m 3 aardgaseq.

• De getallen voor de kosten van
woningiso/atie zijn gebaseerd op de
voordracht door lr. H.M. Roos
'Kosten-Baten Analyse van lso/atie',
gehouden op 14 oktober 1976 te
Rotterdam.
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Belangrijker dan de realiseerbare energiebesparing per waning
of gebouw is het verloop van het totaallandelijk energiegebruik
in de gebouwde omgeving.

3.5.2 · Het landelijk energi~
gebruik in de gebouwde
omgeving

Behalve met het energiegebruik per waning of gebouw moet nu
ook rekening worden gehouden met het verloop van de waningen gebouwenvoorraad.
In Tabel7 isvoor1975 en 2000 een berekening gemaaktvan
het energiegebruik in de gebouwde omgeving bij verschillende
besparingsmaatregelen.
Voor het verloop van het woningbestand is hierbij uitgegaan van
de getallen van het E.I.B.11:
- woningbestand per 1-1-1975:4.3106, waarvan 1.75106 met
CV -installatie;
jaar
1975
1976-1979
1980-1984
1985-1989
1990-1994
1995- 1999

aantal woningen x 1000
uitbreiding vervanging totaal nieuwbouw
94
19
113
366
77
443
490
90
580
385
83
468
355
112
467
-45
110
65

~ dit geeft een woningbestand van 5.945 106 woningen in het
jaar 2000.

Voorts gelden·de volgende veronderstellingen:
- toename van het aantal cv -installaties in bestaande
woningen 45 000/jaar;
- vervanging vindt uitsluitend plaats van woningen zonder
CV -installaties;
- woningen zonder CV -installaties worden niet geisoleerd;
-aile nieuwe woningen worden van een CV -installatie
voorzien.
Voor de utiliteitsgebouwen wordt van de volgende getallen
uitgegaan:
- gebouwenvolume in 19759: 940106 ms;
- gebouwenvolume in 2000 (zie sektie 3.3.6): 1210106 ms;
- vervangingstempo van de oude gebouwen 2% per jaar;
- bouwtempo voor de nieuwe gebouwen konstant tussen
1975 en 2000.
Volgens inzicht van hetMinisterie van Landbouwen Visserij
wordthet verwarmd gedeelte van het glastuinbouwareaal konstant verondersteld tot 1990.
•1 Bij gebrek aan meer gedetailleerde
gegevens om1.rent afzonderlijke
besparingsmogelijkheden en
waarschijnlijke penetratiegraden is
hier o.a. Ultgegaan van de volledige
penetratie van een aantal huishoudelijke toestellen en een
gemiddelde besparing van 25% per
toestel in 2000 (zie verder sekties
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3.3.5 en 3.3.6). Het gebruik van deze
veronderstelling betekent geenszins
. dat OREGO deze ontw.ikkeling als
wenselijk of waarschijnlijk ziet. maar
geeft slechts een indruk van de
gevolgen van deze volledige
penetratie en de genoemde
besparingen voor het totaal
elektriciteitsgebruik in deze sektor.

Tabel 7 Het nationaal energiegebruik in de gebouwde omgeving in 1975
en 2000 bij verschillende besparingsmaatregelen

I

1975

------------ -----aantal
woningen
x10 6
gebouwen
volume
in 106m3

primaire
energiegebruik
in 109m3
aardgaseq.
per jaar

aantal
woningen
x10 6
gebouwen
volume
in 106 m

2000

----------------prima ire energiegebruik in
109 m 3 aardgaseq. per jaar

- - - - - . - - - - - - - --business
as
usual

isolatie
en
appar.

bijmax.
besparing

2.7

2.1

1.3

Woningen
bestaand,
geen cv
rv+ww
elektr.

7.3

1.75

nieuw+ cv
rv+ww
elektr.

-

9.8

3.7

7.3

3.1

3.1

1.5

2.6
0.4

0.8

0.3

0.3

800

-

3.1

7000 ha
verwarmd

3.1

30.5
25.8
4.7
(38.1)
(32.2)
(5.9)

0.7

2.0
6.2

7.3

-

totaal
rv+ww
elektr.

2.5

4.1
4.1

470

940

Totaal
rv+ww
elektr.*)

4.1

4.1

2.136
-

7000 ha
verwarmd

1.3

4.6

7.6
5.5

-

Glastuinbouw

perc. TVB 1975
8010 9
3
m aardgaseq.)

13.2
1.6

-

1.3

2.875
8.1

nieuw
rv+ww
elektr.

(~ca

1.8

2.3

bestaand + cv
rv+ww
elektr.

Uti Iiteitsgebouwen
bestaand
rv+ww
elektr.

0.934

2.55

4.3

3.1

2.2

0.4

54.7
35.6
19.1

35.6
20.6
15.0

24.1
11.0
13.1

(68.4)
(44.5)
(23.9)

(44.5)
(25.8)
(18.8)

(30.1)
(13.8)
(16.4)

rv + ww: ruimteverwarming en warmwaterproduktie
elektr.: : elektriciteitsgebruik
TVB
: totaal binnenlands verbruik van primaire energiegrondstoffen
*) zie onder p. 8 6
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Voor het en~rgiegebruik van woningen in 197 5 wordt uitgegacm
van de getallen die in sektie 3.5.1 zijn genoemd.
Voor het energiegebruik vim utiliteitsgebouwen in 1975 wordt
uitgegaan van de getallen van sektie 3.3.6. ·
~ij de berekeningen voor de kolom 'business as usual' ~ijn de
volgende veronderstellingen genoemd:
· - het energiegebruik voor verwarming en warmwaterproduktie in woningen blijft gelijk; voor elektrische apparatuur
wordt het zoals in Fig. 9 aangegeven;
- het energiegebruik in oude utiliteitsgebouwen blijft
ongewijzigd; in nieuwe gebouwen wordt het zoals aangegeven
in sektie 3.3.6 zonder enige besparingsmaatregel;
- hetenergiegebruik voor de glastuinbouw blijft ongewijzigd.

Bij de berekeningen voor de kolom 'isolatie en apparatuur' zijn
·
de volgende veronderstellingen gebruikt:
- voor de isolatie gelden de getallen van Tabel 6;
- gasgestookte apparatuur in woningen heeft 15% minder gas
nodig dan in 1975;
- warmwaterproduktie voor een woning kost nog slechts
140 m3 gasequivalent per jaar;
-de ontwikkelingen van huishoudelijke elektrische
apparatuur zijn zoals aangegeven in sektie 3.3.5, inklusief de
besparingen va'n 25%;
- verwarmingsapparatuur in utiliteitsgebouwen heeft 10%
minder energie nodig dan in 1975;
- voor elektriciteitsgebruik in utiliteitsgebouwen is per
gebouw 1.5% minder nodig d~n in 1975;
-voor de besparing in de glastuinbouw is uitgegaan van de
besparing d;m.v. isolatie volgens Tabel 5.
Bij de berekeningen voor de kolom 'bij maxi male besparing' is
uitgegaan van een kombinatie van isolatie volgens Tabel 6 en
een besparend systeem (zonne-energie, virarmtepomp,
ko-produktie. warmteterugwinriing etc.) dat het resterend
energiegebruik voor verwarming terugbrengt tot 50% van de
konventionele installatie van 1975. Voor de utiliteitsgebouwer'l
wordt na 1980 bovendien een goed integraal ontwerp toegepast. Voor de besparingen bij de warmwaterproduktie, bij de
gasgestookte apparatuur in woningen zonder CV en bij de
elektrische huishoudelijke apparatuur geldt hetzelfde als in de.
voorgaande kolom.
·
Voor de glastuinbouw wordt omwille van de eenvoud uitgegaan van volledige voorziening d.m.v. voor de elektriciteitsproduktie of voor de industria onbruikbare afvalwarmte.
lnvesteringen lm werkge/egenheid

De maatschappelijke doorvoering van de besparingsscenario's
brengt naast de besparingsbaten ook grote kosten met zich mee.
Rekenend met de globale getallen van sektie 3.5.1 resulteert
voor de drie scenario's van Tabel 7 het volgende.
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'Business as usual'
besparingen: nihil;
extra investeringen: nihil;
extra werkgelegenheid: nihil;
onderzoekskosten: nihil.
'lsolatie en apparatuur'
besparingen: 19.1109 m3 aardgaseq. per jaar in 2000;
extra investeringen: f60 miljard.- tot jaar 2000;
extra werkgelegenheid (op basis van f100 000,- per manjaar):
600 000 manjaar;
benodigde onderzoekskosten thans: ca. f4 miljoen,- per jaar.
Hierbij is gerekend op f2 miljoen,- voor het programma van
Stuurgroep Energie en Gebouwen (SEG) en nog f2 miljoen,- uit
het ORE GO programma. vnl. studies voor beleidsonderbouwing
en voor verliesbeperking in apparatuur.
'Maxi male besparing'
besparingen: 30.610 9 m3 aardgaseq. in 2000;
extra investeringen: f120 miljard,- tot jaar 2000;
extra werkgelegenheid: 1 200 000 manjaar;
benodigde onderzoekskosten thans: f37 miljoen,- per jaar.
Hierbij IS gerekend op de som van de kosten voor de
programma's van SEG en OREGO.

Om nu te zien wat de eventueel realiseerbare besparingen _
kunnen betekenen in een totaal energiebeleid, wordt hier als
illustratie een vergelijking gemaakt tussen de getallen van
Tabel 7 en de getallen van de verdeling over de
verbruikssektoren van LSEO-scenario 2, zoals gegeven in 1•
In Fig. 10 is een overzicht gegeven van de door de LSEO
geschetste verdeling. De getallen in de figuur geven de verdeling
weer in procenten van het nationale primaire energiegebruik van
1975 (TVB 1975).
De sektor 'overig finaal verbruik' komt ongeveer overeen met
het energiegebruik voor ruimteverwarming en warmwaterproduktie en landbouw, exklusief het elektriciteitsgebruik.

3.5.3

Een vergelijking met
LSEO-Scenario 2

Alhoewel in Tabel7 niet aile energievoor agrarische doeleinden
is opgenomen (er ontbreken vooral traktie en elektriciteitsgebruik), komt de 32.2% voor ruimteverwarming en
warmwaterproduktie goed overeen met de 31.2% van Fig. 10.
Blijkbaar kan met het hier voorgestelde isolatietempo en de
verbetering aan warmwatertoestellen een grotere besparing
worden behaald dan overeenkomt met de 35% (van TVB 1975)
in Fig. 10. Wanneer de maxi male besparingsmaatregelen worden
toegepast kan deze post zelfs tot 13.8% (van TVB 1975) worden
teruggebracht.
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Fig.10
scenario 2, onderverdeeld naar de gebruikssektoren
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2000

lndien evenwel de groei van het elektriciteitsgebruik in de
gebouwde omgevi ng wordt vergeleken met de veronderstelde
groei van het totale elektriciteitsgebruik in Fig. 10, dan blijkt dat
ondanks devoorgestelde besparingen bijna een
verdrievoudiging in deze sektor optreedt in plaats van de
veronderstelde stijging van ruim 40%. Bijzondere aandacht is
daarom geboden voor energie-zuinige elektrische
huishoudelijke apparatuur voor mogelijkheden tot toestelintegratie en voor een goed integraal antwerp voor utiliteitsgebouwen, opdat minder behoefte bestaat aan kunstlicht en
klimatiseringsapparatuur. Daarnaast moet eveneens de politieke
keuze worden gemaakt of de voortgaande penetratie van
elektrische huishoudelijke apparatuur zal worden bevorderd of
afgewend.

Grote besparingen zijn mogelijk op het energiegebruik voor
ruimteverwarming en warmwaterproduktie.

3.5.4

Enkele konklusies

De eerste en grootste besparingsmogelijkheid is isolatie en
thermisch beter bouwen. De technieken hiervoor zijn bekend.
Het is vooral de praktische realisatie die hier veel aandacht moet
krijgen. Als mogelijk belangrijk hulpmiddel wordt daarom in
sektie 4.2 een 'thermische keur' voor woningen en gebouwen
voorgesteld.
Als tweede belangrijke besparingsmogelijkheid kan worden
genoemd de toepassing van nieuwe ruimteverwarmingssystemen (zonne-energie, warmtepompen, ko-produktie en
warmteterugwinning). Hiervoor is evenwel nog vee! onderzoek
en ontwikkelingswerk noodzakelijk. Op zo kort mogelijke termijn
zullen daarvoor aanzienlijke bedragen (ca. f35106,- per jaar, zie
sektie 5.3) moeten worden beschikbaar gesteld.
Om de betekenis van de in dit rapport voorgestelde onderzoeksgelden in een juist daglicht te zien moet de besteding van dit
geld worden afgewogen tegen het niet bested en. En uitgaande
van de noodzaak om energie te besparen moeten de onderzoeksgelden ook worden vergeleken met de noodzakelijke
investeringen voor de realisatie van de energiebesparing. De
getallen hiervoor zijn reeds gegeven in sektie 3.5.2.
lndien het onderzoek niet wordt uitgevoerd en de Nederlandse
industrie niet tijdig op de besparingsmarkt meedoet, maar de
besparingen toch moeten worden gerealiseerd, dan blijven de
benodigde investeringen ongeveer dezelfde, maar een deel van
de werkgelegenheid gaat naar het buitenland.
Uitstel voor de besparingsmaatregelen met slechts een jaar
betekent, aileen al voor de nieuwbouw, ca. 100 000 woningen
die 3000 m 3 gas per jaar meer gebruiken dan met de
besparingsmaatregelen, of wei 0.3 109 m 3 aardgaseq. per jaar.
OR EGO beveelt daarom aan dat het onderzoek wordt
uitgevoerd in het hoogste tempo waartoe we technisch
gesprokeninstaatzijn.
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4
4. Het onderzoek in
hoofdlijnen

Met het onderzoek in hoofdlijnen wordt hier bedoeld het onderzoek dat nodig is om zo snel mogelijk tot een feitelijke en zo
efficient mogelijke invoering van energiebesparende maatregelen in de gebouwde omgeving te komen. Het gaat hierbij in
eerste instantie om onderzoek naar de toepassing van in principe
bekende technische middelen voor energiebesparing omdat dit,
zoals in sektie 1.2 uiteengezet, naar de mening van OR EGO
voorrang verdient in een besparingsstrategie.
In dit hoofdstuk wordt een paging gedaan om de hoofdlijnen
van het onderzoek nader uiteen te leggen in een aantal
kategorieen en onderwerpen. Per soort en onderwerp wordt
zoveel mogelijk aangegeven water in Nederland reeds is
gedaan, water gaande is en water nog moet gebeuren.

4.1 Enkele algemene
beschouwingen over de
soorten en prioriteiten van het
onderzoek

Naast de hoofdlijnen van het onderzoek kunnen ook zijlijnen
worden onderscheiden. Met deze zijlijnen wordt bedoeld het
onderzoek waarvan het nog niet zeker is dat het tot een zinvolle
bijdrage aan de energiebesparing kan leiden en het onderzoek
naar detailverbeteringen van bekende system en en
toepassingen daarvan. Deze zijlijnen zullen soms ter sprake
komen, maar gezien de veelheid van mogelijkheden ook dikwijls
niet. Het is evenwel goed te bed en ken dat het onderscheid
tussen de hoofdlijnen en de zijlijnen van het onderzoek niet altijd
even duidelijk is. Bovendien is het heel goed mogelijk dat door
bepaalde ontwikkelingen aanvankelijke zijlijnen overgaan tot
hoofdlijnen. Er is op het onderzoekterrein nog zoveel ruimte voor
nieuwe ideeen dat ook in financieel opzicht zeker 20% van het
budget voor de zgn. derde geldstroom voor het energiebesparingsonderzoek gereserveerd moet worden voor het
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onderzoek op de zijlijnen. (Dit is buiten het zonne-energieonderzoek, waarin reeds 25% reservering voor de zijlijnen werd
geclaimd).
Naast de aanbeveling voor een aantal konkrete projekten, die
in het volgende hoofdstuk ter sprake komen voor de hoofdlijnen
van het onderzoek, wordt daarom ook aangedrongen op het
stimuleren van de kreativiteit van de onderzoekers, opdat dezen
· zich niet Iaten ontmoedigen door een vermeend 'gesloten'
nationaal onderzoekprogramma.
Het onderzoek kan worden verdeeld in een drietal kategorieen:
- Het direkt beleidsonderbouwend onderzoek in strategische
zowel als taktische zin. Het doel van dit onderzoek is het doen
van voorstellen ten behoeve van een samenhangend en
doelgericht energiebesparingsbeleid als onderdeel van een
integraallange-termijn energiebeleid.
- Het integraal en algemeen ondersteunend onderzoek. Dit
onderzoek omvat de integrate aspekten en at de onderwerpen
van vak-wetenschappelijke aard die niet specifiek zijn voor
energiebesparing in de gebouwde omgeving, maar die hiermee
toch zodanig zijn verweven dat ze mede in beschouwing moeten
· worden genomen.
- Hetonderzoek benodigd voor de realisatievan specifieke
energiebesparende system en of van energiebesparing in
specifieke toepassingsgebieden.
Voor de meeste besparingsmogelijkheden is hier gekozen
voor een benadering per systeem evenals in het voorgaande
hoofdstuk. Een uitzondering is weer gemaakt voor het energiebesparingsonderzoek in de agrarische sektor, voorzover dit aansluit bij de OREGO-taak.
Vooral voor de laatstgenoemde kategorie van onderzoek kan een
steeds weerkerende reeks van onderzoeksfasen worden onderscheic:len; steeds weerkerend in die zin dat dezelfde fa sen voor
ieder systeem of afzonderlijke systeemtoepassing steeds weer
kunnen worden onderscheiden (N.B. Deze fasen niet te
verwarren met de fase-indeling van de projekten in Appendix 2).
Deze onderzoeksfasen kunnen geschematiseerd worden weergegeven in wat hier wordt genoemd een 'worstjesdiagram'. In
Fig. 11 is een 'worstjesdiagram' geschetst waarin de huidige
stand van het onderzoek van de verschillende system en is weergegeven. De gebruikte symboliek is: waar het 'worstje' dik is
wordt de meeste aandacht besteed aan de betreffende fase,
waar he~ dun is minder. In het overzichtsdiagram van Fig. 11 zijn
de verschillende fasen op kategorische wijze achter elkaar
geplaatst. In feite zijn de verschillende fasen voor de
verschillende systemen en toepassingen niet geheel van
dezelfde duur en betekenis; de figuur nioet dan ook vooral
worden gezien in kwalitatieve zin en voor de onderlinge
verhoudilig van de stand van zaken voor de verschillende
' system en. Ook kan er uit worden afgelezen qp welke
onderzoeksfase in de komende jaren de meeste nadruk moet
liggen.
·
De volgende fasen worden onderscheiden:
- Opbouw van kennis. Deze fase omvat de technischwetenschappelijke studies en experimenten die nodig zijn voor

het aantonen van de principiele werking van het systeem.
- Technische uitwerking. Het technisch realiseren van een
systeem vergt komponentenontwikkeling, materiaalkeuze,
detailverbetering, etc.
- Ekonomische waardering. Zodra er enig zicht is op de
technische uitvoering van een systeem kan een begin worden
gemaakt met een kostenschatting voor de verschillende
uitvoeringsvormen van het systeem, de rentabiliteit t.o.v. andere
systemen, etc.
- Maatschappelijke inbedding. Voor de werkelijke invoering
van een nieuw systeem moeten aile maatschappelijke voorwaarden en konsekwenties zijn overwogen. Deze fase dient
vroeger aante vangen naarmate de te verwachten maatschappelijke invloed groter is en naarmate de onderzoekskosten
hoger zijn.
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Stand van zaken en prioriteiten bJj het besparingsonderzoek

: warmtepomp thermisch-mechanisch
: warmtepomp thermisch, niet mechanisch
: warmtepomp elektrisch
: stadsverwarming (> 10 MW)
:total energy (100 kW < P < 10 MW)
: kleine eenheden (< 100 kW)
. warmteterugwinning uit Iucht
. warmteterugwinning uit afvalwater
: verbetering apparatuur
: verlichting in gebouwen

L
M
N
0
P
Q
R
S
T

TIJD

: afvalwarmte en TE in glastuinbouw
: methaangaswinning
: toepassing melkwarmte
: zonnewarming kollektief
: zonnekoeling
: zonneverwarming utilitair
: zonneverwarming laagbouw individueel
: zonneboiler kollektief
· zonneboiler individueel
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- lmplementatie op grote schaal. Voordat het nieuwe systeem
op grote schaal wordt ingevoerd zal in het algemeen eerst een ·
aantal grotere demonstratieprojekten worden gerealiseerd. Deze
kunnen worden begeleid door onderzoekers en
vertegenwoordigers van de betrokken industria. Vanaf de fase
van technische uitwerking is het wenselijk de industria bij de
verdere fase te betrekken.
In deze laatste fase moeten produktiestraten worden gapland
, en opgezet, terwijl in de voorgaande fasen al een beeld is
·
gevormd van het te verwachten marktpotentieel. Naarmate het
onderzoel< meer het karakter krijgt van ontwikkeling zal het
aksent van het werk steeds meer komen te liggen op kostenverlaging in plaats van op systeemverbetering. De overgang van
onderzoek en ontwikkeling naar industriele aktiviteit vindt op
~eze manier geleidelijk plaats.
Voor de prioriteiten van het onderzoek zijn in sektie 2.4 reeds
enkele hoofdregels opgesteld. De hierin genoemde hoofdprioriteit komt geheel overeen met de hierboven geformuleerde
inhoud van de hoofdlijnen van het onderzoek. Het gehele
onderzoekprogramma wordt daarom door OREGO aanbevolen
als programma met hoge prioriteit. Zoveel mogelijk van dit
onderzoek moet simultaan worden uitgevoerd. lndien door
beperkte middelen niet aileen de grootschalige invoering van
system en wordt vertraagd, maar ook het onderzoek moet
worden beperkt, ~an kunnen de regels die worden gehanteerd
voor de introduktieprioriteit tevens worden gebruikt voor de
prioriteit van het onderzoek. De prioriteit van het onderzoek
wordt daarmee dus bepaald door de gewenste prioriteit van de
grootschalige introduktie.
Naast de hoofdregels voor de prioriteiten van het onderzoek kan
ook worden gesproken over een fase-prioriteit. Deze kan worden.
afgelezen uit de 'worstjesdiagrarnmen' en hangt af van de
momentane stand van het onderzoek. Deze faseprioriteit heeft
dus aileen te maken met de meest logische volgorde van uit- ·
voering van het totaal benodigde onderzoek voor elk systeem.
Tenslotte kan er voor de onderzoeken aan twee verschillende
system en soms enige onderlinge prioriteit worden ontleend.aan
het verschil in de positie in het 'worstjesdiagram'. Dit kan zich
voordoen wanneer twee systemen geschikt zijn voor dezelfde
toepassing, bijv. een zonnesysteem of een warmtepomp voor
ruimteverwarming van een woning. lndien beide system en nog
niet zondei" overheidssteun via de vrije markt kunnen worden
verkocht, maar de introduktie ervan moetgepaard gaan met
grote hoeveelheden gemeenschapsgeld, dan dienen voor een
verantwoorde keuze tussen beide system en de gegevens over
Qeide system en min of meer gelijkwaardi.g te zijn. lmmers, de
beslissing over de besteding van dergelijke gemeenschaps"
gelden strekt zich over een beperkte peripde uit. Dit mag
evenwelnooit betekenen dat onderzoek aan het ene systeem
wordt gestaakt om te wachten op het andere. Hoogstens mag
het onderzoek naar het 'achterliggende'systeem tijdelijk extra
worden versneld.
Het is wellicht goed erop te wijzen dat een studie naar de
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toekomstige beschikbaarheid van energiebronnen als een van
de prealabele studies voor het gehele OR EGO programma geldt.
Het onderwerp valt evenwel buiten het direkte ORE GO terrein en
er is daarom oak geen apart projekt voor geformuleerd.

In de hoofdstukken 1 en 2 is een aantal uitgangspunten voor een
energiebesparingsbeleid geformuleerd. Verschillende onderwerpen werden hierin al voor nadere studie aanbevolen. In deze
sektie worden de direkt beleidsonderbouwende studies in een
vijftal samenhangende groepen onderverdeeld. (Voor het
onderling verband van de studiegroepen wordt verwezen naar
de hoofdstukken 1 en 2).

4.2

Beleidsonderbouwende
studies

Op enkele onderdelen na zijn aile studies die hier worden
genoemd van een zeer algemene aard en hebben betrekking op
een algemeen energiebesparingsbeleid, ruimer dus dan aileen
voor energiebesparing in de gebouwde omgeving.
Oak hebben de studies niet aileen te maken met toekomstige
besparingsmogelijkheden, maar evenzeer met de nu reeds
voorhanden zijnde mogelijkheden.
Juist omdat nu en in de eerstkomende jaren de invoer van
veelal kostbare energiebesparende maatregelen bij nog relatief
lage energieprijzen in sterke mate afhankelijk is van het
gevoerde overheidsbeleid, beveelt OR EGO deze beleidsonderbouwende studies met hoge prioriteit aan. In het bijzonder een
studie betreffende de bestaande belemmeringen en mogelijke
stimulansen voor de nu reeds bestaande besparingsmogelijkheden wordt zeer urgent geacht.
Veel meer nag dan de uitgebreide kennis van de technische
mogelijkheden voor energiebesparing is het nodig om al
degenen die betrokken zijn bij de investeringsbeslissingen, de
regering, het parlement, de provinciale en gemeentelijke
besturen en andere planners voor de energievoorziening, inzicht
te geven in de omvang van de voor ons liggende energieproblemen en de mogelijkheden om deze problemen op te
vangen. Studies en voorstellen voor een duidelijk en goed onderbouwd beleid zijn daarom dringend gewenst.
De vijf groepen van studies zijn de volgende:
- besparingsstrategie€m;
- prioriteitenstudies;
- belemmeringen en stimulansen;
- sociale aspekten van energiebesparing;
- praktijkvoorbereidende studies.

Besparingsstrategieen
Naast de in hoofdstuk 2 beschreven besparingsstrategie zijn
andere strategieen denkbaar. Verschillende ervan zullen naast
elkaar moeten worden gesteld, geevalueerd en vergeleken. Zo
spoedig mogelijk moet tenslotte een werkelijke beleidskeuze
worden voorgesteld. De in sektie 4.3.3 voorgestelde model len
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zullen hierbij beiangrijke instrumenten kunnen zijn.
Om de hoofdlijnen van de aanpak van de besparingsproblematiek op logische wijze te kunnen formuleren is het
nodig om te beschikken over zo goed mogelijk gekwantificeerde
gegevens van de te verwachten vraag/aanbod problemen.
Voor het vaststellen van een vervangende energieprijs is een
grondige studie nodig van de technische en ekonomische
mogelijkhedenvoor de energievoorziening op de lange termijn.
In hoofdstuk 2 wordt als een mogelijkheid genoemd het
garanderen van het verloop over lang ere tijd van de minimumprijzen voor de belangrijkste energiedragers. Hierbij wordt
gedacht aan het geleidelijk doen stijgen van deze prijzen van het
huidige peil tot het vervangen~e nivo.
Een dergelijk besluit zou vergaande konsekwenties hebben en
veel problemen met zich mee brengen. Uitgaande van de noodzaak om op korte termijn energiebesparing t9t stand te brengen
moet een afweging worden gemaakt van aan de ene kant de
problemen van zo'n gegarandeerd prijsverloop dat tijdelijk
wellicht boven de wereldmarktprijs zalliggen, maar dat
vermoedelijk zeer bevorderend zal werken op de bereidheid tot
besparingsinvesteringen en die een geleidelijke toename van de
energiekosten met zich mee brengt, en aan de andere kant de
problemen om werkelijk energiebesparing tot stand te brengen
bij wellicht voorlopig relatief Iage energieprijzen en de
ekonomische problem en die daarna zullen optreden warmeer de
wereldmarktprijzen in een paar jaar tijds sprongsgewijs naar
boven gaan tot misschien boven hetvervangingsnivo.
Daarnaast lijkt het verstandig om in het kadervan een
besparingsstrategiestudie deel te nemen aan studies naar de
mogelijkheden van niet-groeiende ekonomiemodellen en om
een studie op te zetten, zo mogelijk ook in samenwerking met
· specialisten, om de meest gewenste hoogtevan de
diskonteringsvoet vast te stellen voor besparingsprojekten over
langere termijn.

Prioriteitenstudies
Het vaststellen van prioriteiten voor de invoering van energiebesparende maatregelen kan plaatsvinden volgens de in
hoofdstuk 2 genoemde regels.
Weliswaar geldt voor de oudbouw zowel als de nieuwbouw
dat de grootste besparing voor de kleinste extra investering
voorgaat, maar wei moet worden bedacht dat aanpasssing of
verbetering achteraf van eenmaal uitgevoerde besparingsmaatregelen altijd onnodig kostbaar en meestal minder doeltreffend is. Bijhet hanteren van deze prioriteitenregel moeten
daarom zoveel mogelijk 'optimale' system en met elkaar worden
vergeleken. Deze 'optimale' system en kunnen voor aile
verschillende toepassingen worden bepaald met behulp van de
in sektie 2.3 besproken 'strategische projektkosten-energieberekeningen'.
Dus niet eerstspouwmuurisolatie in woningein aanbrengen
omdat dit het meest rendeert en achteraf in een tweede ronde
dubbel glas en dak- en vloerisolatie, maar eerst vaststellen welke
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maatregelen in het optimale pakket, op basis van het
vervangende prijsnivo, thuishoren en dan op de verschillende
geoptimaliseerde maatregelen de prioriteitenregel toepassem
Om dit in de praktijk te kunnen brengen is het noodzakelijk om
eerst hele series van de genoemde projektkosten-energieberekeningen te maken voor de meest waarschijnlijke system en
in aile verschillende toepassingen, zoals hoekwoningen, rijtjeswoningen, vrijstaande woningen, hoge gebouwen, lage
gebouwen, etc. in de nieuwbouw zowel als in de oudbouw.
De prioriteit van de invoering van besparende maatregelen
kan mede worden be"invloed door de niet-energetische 1<erngrootheden. Ailereerst dient een standaardmethode te worden
ontwikkeld voor het kwantificeren van deze kerngrootheden, zo
mogelijk in samenwerking met organen die zich bezighouden
met kosten/baten analyse. Vervolgens kunnen er prioriteitenlijsten worden opgesteld in volgorde van grootte van f x 6£/6/,
zoals in hoofdstuk 2 en hierboven besproken. Daarnaast kunnen
voor iedere maatregel afzonderlijk de gevolgen voor milieu,
werkgelegenheid, handelsbalans, etc. expliciet worden aangegeven.
Ook kan nadere aandacht worden besteed aan de prioriteitsverschiilen tussen besparen op ge·importeerde olie of aardgas uit
eigen bodem, zij het dat deze studie naar de mening van OR EGO
geen hoge prioriteit heeft.
In een volgende fase van de prioriteitenstudie kan een
programma worden opgesteld voor een versnelde introduktie
van de besparingsmaatregelen indien dit wenselijk zou zijn.
Hierbij moet expliciet aandacht worden geschonken aan de
noodzakelijke energie-investeringen in de produktieprocessen
van de besparende system en.
Bovendien kan er studie worden gemaakt in samenh?.ng met
de strategie-studies, betreffende een eventuele vermindering
van de ekonomische aktiviteiten in de vorm van een noodprogramma in geval van een voor langere tijd dwingend tekort
aan energiegrondstoffen.

Belemmeringen en stimulansen
Een van de onderwerpen met de hoogste prioriteit is de stu die
naar de bestaande belemmeringen voor de invoering van
energiebesparende maatregelen en de mogelijkheden om deze
weg te nemen en in plaats daarvan stimulansen te stellen. Het is
hier niet de juiste plaats om een uitgebreide bespreking aan aile
afzonderlijke belemmeringen en stimulansen te wijden. Vele
hiervan zijn reeds duidelijk als zodanig onderkend.
Het betreft veelal bestuurlijke, wettelijke en ekonomisch
strukturele problemen. De oplossing ervan vraagt dikwijls veel
tijd en veel weerstanden zuilen moeten worden overwonnen.
Des te belangrijker is het om een grondige analyse van deze
problem en zo spoedig mogelijk aan te vatten.
Verschillende van de genoemde belemmeringen en
stimulansen zijn van algemene aard. Toch zijn de problem en bij
stadsverwarming ook weer enigszins verschillend van die bij
zonnesystemen of warmtepompen. In de volgende sekties zal
het onderwerp daarom vaker ter sprake komen. De uitvoering
van de studies zal evenwel veelal gekombineerd kunnen worden.
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Socia/e aspekten van energiebesparing
Om een besparingsstrategie in praktijk te kunnen brengen_is het
op verschillende manieren noodzakelijk om inzicht te hebben in
sociale reakties en gedragspatronen van de energiegebruikers.
Ook hier geldt dater enkele betrekkelijk algemene aspekten zijn
en een_aantal meer specifieke voor de afzonderlijke systeemtoepassingen. Ook op deze meer specifiek sociafe aspekten
wordt in de volgende sekties nader ingegaan en ook hierbij
kunnen wellicht enkele studies worden gekombineerd.
Een belangrijk onderwerp van algemene aard is de
bestudering van het te verwachten energiegedrag van gezinshuishoudingen en bedrijven bij kostenstijging voor energie,
zowel bij een vrije-markt model voor de energieprijzen als bij een
gegarandeerd bodemprijsverloop. Het is wenselijk om bij deze
stu die inzicht te verkrijgen in een soort •gemiddelde kosten- grens' voor de energiegebruikers waarbij een duurzame
vermindering van hun energiegebruik zal optreden. Dit moet
zoveel mogelijk worden onderverdeeld naar de verschillende
·aktiviteiten zoals verwarming. warmwatergebruik, verlichting,
huishoudelijke apparatuur, etc.
Aan de hand van deze studies kunnen suggesties worden
gedaan aan de overheid om in te spelen op het gebruikersgedrag
bij de uitvoering van het besparingsbeleid: bij flexibel
ontwerpen, in voorschriften. in tariefstrukturen, etc.
Ook kan worden nagegaan wat de meest effektieve methode
is van propaganda en voorlichting voor energiebewust handel en
en aan welke voorwaarden in de huishoudens zou moeten
worden voldaan om meerdoelmatigheid in het energiegebruiksgedrag te bevorderen.

Praktijkvoorbereidende studies
Op verschillende manieren is er voorbereiding nodig voor de
invoering van energiebesparing. Niet aileen het strategische deel
van het beleid moet worden voorbereid maar ook het taktische
.
deel. de uitvoering van het beleid.
Welke mogelijkheden zijn er om een flexibel antwerp te
maken voor energetische noodmaatregelen in de bouw?
Hoe kunnen de voorschriften hierop inspelen? Ook zullen er
suggesties moeten worden gedaan voor het realiseren van
kwaliteitsbouw op thermisch gebied. In veel gevallen zal het
moeilijk zijn om de uitvoerders van de bouw tot nieuwe
methoden en zorgvuldiger handelen te bewegen, omdat in hun
organisatorische struktuur geen ruimte en geld beschikbaar zijn
voor het den ken over veranderingen.
Als praktische mogelijkheid kan worden overwogen wat de
voor- en nadelen en de realiseerbaarheid van een thermische
keur*) voor woningen en gebou1111en zijn. Dit legt de verantwoordelijkheid voor de thermische kwaliteit van het gebouw bij de ·
ontwerper en de bouwer. Tevens zal het nodig zijn om een (bij)
scholingsprogramma op te stellen voor het realiseren van
*) Bij het Bouwfonds Nederlandse Gemeenten en Skoop wordt reeds in deze

richting gedacht
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thermische kwaliteitsbouw.
Een ander aspekt van de praktijkvoorbereiding is het uitwerken van meer gedifferentieerde norm en voor de thermische
eigenschappen van woningen, andere gebouwen en installaties
afgestemd op de gevoerde besparingsstrategie.
Vooral voor de eerste drie groepen van studies en in mind ere
mate voor de overige twee geldt dat ze uitstekend geschikt zijn
voor internationale aanpak. lmmers, een energiepolitiek en als
deel daarvan een besparingsstrategie en ook zeker een energieprijzenbeleid worden des te effektiever naarmate meer Ianden
dezelfde koers volgen. Dit neemt niet weg dat het eventueel
achterwege blijven van dit soort studies in andere Ianden voor
Nederland niet mag worden gebruikt als argument om het ook
maar achterwege te Iaten.
Aangaande de uitvoering van de beleidsonderbouwende studies
kan worden opgemerkt dat geen enkel van de bovengenoemde
onderwerpen reeds ergens in Nederland grondig ter hand is
genom en. De onderwerpen vielen tot nu toe in principe vrijwel
allemaal in de ambtelijke beleidssfeer. Gebrek aan mankracht en
vele bezigheden op het uitvoerende vlak maken dat de studies
hier niet met de benodigde prioriteit ten uitvoer kunnen worden
gebracht.
Het verdient daarom aanbeveling dat de overheid zich zo
equipeert met mankracht dat zij het onderzoek op dit gebied zal
kunnen uitzetten bij het ESC, TNO, ECN, Bouwcentrum en
Universiteiten en Hogescholen.
Nadere voorstellen voor de uitvoering komen ter sprake bij de
projekten in hoofdstuk 5.
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AI het onderzoek en ontwikkelingswerk dat nodig is om de
integrale benadering te realiseren die OR EGO zich ten doel heeft
gesteld hoort in principe in deze sektie. Het betreft hier dus al het
onderzoek dat nodig is om de deelresultaten van vakwetenschappelijke aard van het OR EGO programma te
verwerken en te vertalen tot mod ellen en getallen die bruikbaar
zijn voor het beleid.

4.3.1

lnleiding

Behalve de verschillende nivo's van integrale benadering zijn er
ook nog een paar onderwerpen van meer vak-wetenschappelijke
aard die in de rest van het rapport niet of slechts terzijde aan de
orde komen, maar waarvan de gegevens van zodanige invloed
zijn op het geheel, dat een nadere bespreking hiervan
noodzakelijk is. De onderwerpen worden daarom in drie groepen
onderscheiden.

lntegraa/ ontwerpen
- het integraal antwerp op de nivo's van de ruimtelljke
planning;
- het integraal antwerp op het nivo van bouwkundige,
technische en installatietechnische aard.

Model/en voor het energiegebruik in de gebouwde omgeving
- modelstudies voor de lange termijn ontwikkeling van het
energiegebruik in de gebouwde omgeving;
-de vergelijkingsmethodiek voor de verschillende energiebesparingsmogelijkheden in konkrete projekten.

A/gemeen ondersteunende onderwerpen
- het benutten van industriele afvalwarmte en aardwarmte
ten behoeve van de gebouwde omgeving;
-de opslag van energie, vooral van warmte;
-de energiegebruikspatronen in de gebouwde omgeving.

De integrale ontwerpen van het ruimtelijk plan van een buurt,
een wijk, een stadsdeel of een regio vormen de nivo's van
planning waarop ook de energievoorziening een rol moet spelen.
De energievoorziening is slechts een van de vele aspekten die
op deze nivo's moeten worden betrokken bij de planning van de
gebouwde omgeving. Het gehele veld van planologie,
stedebouw, technologie, milieu en sociale aspekten zal in een
multidisciplinaire aanpak via een 'ontwerpspel' tot plannen
moeten komen. Tot dusverre is op dit plan-nivo nog weinig of
geen sprake geweest van een inbreng van de energiediscipline.
Om dit de veranderen zou het onderzoek kunnen beginnen met
de volgende onderdelen:
- Het opstellen van een programma van eisen dat op een van
de genoemde plannivo's van energiezijde moet worden
ingebracht. Dit zou door een of meerdere energiedeskundigen in
samenwerking met een planologisch instituut (bijv. het

4.3.2

lntegraal ontwerpen
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Planologisch Studiecentrum TNO of een stedebouwkundig
adviesburo) kunnen worden uitgevoerd.
- Het toepassen van dit programma van eisen op een
.. bestaand plan van het gekozen nivo met het doel.het
. programma van eisen te toetsen op operationaliteit en om het
effekt van de toepassing te zien.Het verdient aanbeveling op het
hoogste plannivo te beginnen omdat dit nivo programma-eisen
Ievert voor lagere nivo's, die men anders zal ontberen.
Het integraal antwerp van de bouwkundige, de technische en de
installatietechnische aspekten is eveneens een multidisciplinaire
aangelegenheid. De eisen van het hogere plannivo of de
gegevens van de reeds bestaande stads- of wijkstruktuur
worden nu als randvoorwaarden ingebracht op dit plannivo.
Nog nergens bestaat op dit moment een goed beschreven
algemeen overdraagbare ontwerpmethodiek; waarmee men ook
zou kunnen werken wanneer het programma van eisen wordt
uitgebreid met meer dan aileen elementaire punten gericht op
energiebesparing. W~l zijn er goede ontwerpers met een open
geest voor vernieuwing. In de Westerse wereld en ook in
Nederland hebben verschillende adviseurs - vooral in de laatste
jaren - een bijdrage mogen leveren tot ontwerpstudies nog
voordat het schetsontwerp tot stand kwam.
Daarbij is ook aan de energie-zuinigheid aandacht gegeven.
Ook verdient hier de in CCMS-verband uitgevoerde MIUS
(Modular Integrated Utility System) studie25 te worden vermeld.
In deze studie wordt ook een ontwerptechniek geschetst voor
een ge"integreerde opzet van verschillende utilitaire funkties in
een woon-/werkgebied, waarmee ook tot energiebesparing
wordt gekomen. Het opstellen van een algemene ontwerptechniek voor waning en en gebouwen is geen OREGO-taak.
Slechts het participeren hierin is mede een
OREGO-onderwerp. ·
In wezen is het bewijs van een geslaagd antwerp alleente
leveren door het gereali.seerde gebouw aan een uitvoerig
evaluatie-onderzoek te onderwerpen. Het hele proces van
energiebewust ontwerpen, goed uitvoeren en evalueren is nog
nooit doorlopen.
Gezien de beschikbare deskundigheid lijkt het mogelijk en
daarom ook wenselijk om als 'action research' in een soort
experimentele waning (bouw) een drietal projekten te
ontwerpen, realiseren en evalueren:
- een blokje van vier eengezinshuizen van het type volkswoningbouw;
- een blok volkswoningbouw in 6 woonlagen;
- een gangbaar type utiliteitsgebouw, zoals een niet te groat
cellenkantoor.
Deze keuzen zijn gedaan omdathet c:ifkoelerid oppervlak
afneemt van een eindhuis uit een rijtje naar een waning in een
blok. De ventilatieproblemen veranderen omdat men in het blok
niet meer op natuurlijke ventilatie mag vertrouwen. Bij het
ontwerpen van een blok komt de keuze tussen verwarming per
huis of verwarming van het blok aan de orde.
·
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Bij een kantoor kan men hogere warmtelasten ontmoeten en
heeft men een ruimere financiele armslag tot het nemen van
maatregelen.
Voor aile drie de projekten is een ontwerpteam nodig van
gelijkwaardige partners met kollektieve verantwoordelijkheid en
aansprakelijkheid.
Hierin zouden ook de bouwers en de gebouwgebruikers
moeten participeren, omdat de uitvoering en het gebruik mede
bepalend zijn voor het sukses van het antwerp.
De deskundige inbreng kan komen van adviseurs, de Technische
Hogescholen, TNO en het Bouwcentrum.
Het ontwerpen wordt globaal drie a vier maal zo duur als
normaal,de uitvoering ca. 20% en de evaluatie kost ca.
f200 000,- per projekt.

Scenarios
Op verschillende manieren moeten er mod ellen worden
gemaakt voor het energiegebruik in de gebouwde omgeving.
In de eerste plaats bestaat er behoefte aan een modelstudie
voor de mogelijke ontwikkelingen in de tijd- over een periode
van bijv. 50 jaar- van de struktuur van de energievoorziening
voor de gebouwde omgeving. Als benodigde invoer-gegevens
voor deze stu die kunnen bijv. de volgende punten worden
genoemd:
-aile relevante gegevens over de bestaande struktuur,
- een of meerdere scenario's voor de beschikbaarheid van
primaire energiebronnen,
-scenario's voor de welvaartsontwikkeling,
-scenario's voor de struktuur van de ruimtelijke ordening van
Nederland,
-scenario's voor de bebouwingsdichtheid per regio,
-scenario's voor de verhouding hoogbouw/laagbouw,
-scenario's voor de regionale produktie van industriele
afvalwarmte,
-scenario's voor de omvang en de struktuur van de
elektriciteitsvoorzieni ng,
- gegevens over potentiele bronnen van aardwarmte,
- globale gegevens over energieproduktie- en
-konsumptiepatronen per etmaal, per week en per seizoen,
- mogelijke lokaties van grootschalige warmte-opslag en
gegevens over de omvang daarvan,
- gegevens over het energiegebruik van de verschillende
technische system en, zoals zonnesystemen, warmtepompen,
ko-produktie-eenheden, enz. en gegevens over de bijbehorende
gevolgen voor milieu, werkgelegenheid, handelsbalans, enz.,
-aile relevante ekonomische gegevens om de vereiste
investeringen te kunnen berekenen,
- een of meerdere strategische energieprijzen, zoals
beschreven in sektie 2.2.,
-de verwachtingen voor het feitelijk energieprijzenverloop,
zodat ook totale exploitatiekosten kunnen worden berekend.

4.3.3

Model len voor het
energiegebruik in de
gebouwde omgeving
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Bij deze invoergegevens zij opgemerkt dat verschillende
claarvan, i.h.b. de struktuur van de industriele warmteproduktie
en de struktuur van de elektriciteitsvoorziening, niet als
onafhankelijke varia belen kunnen worden aangemerkt. lmmers,
t.a.v. de vestiging van industria en t.a.v. de grootte van de
elek1:riciteitsproduktie-eenheden en de vestigingsplaatsen
bestaat een zekere mate van keuzevrijheid.
Voor een eerste grove benadering kunnen deze invoergegevens
wellicht met de hand worden bewerkt. Gezien de komplexiteit
van het probleem lijkt het evenwel uitgesloten dat op deze wijze
meer dan een oppervlakkig beeld kan worden geschetst van de
mogelijke ontwikkelingen.
Een komputermodellijkt daarom het aangewezen middel om
deze studie uit te voeren. Aanvankelijk kan met grove gegevens
het model worden getest. Daarna zal een steeds verdergaande
verfijning noodzakelijk zijn totdat blijkt dat verdere verfijning van
de invoergegevens geen relevante wijzigingen in de resultaten
meer ten gevolge heeft.
Het model is bedoeld om energiescenario's voor de gebouwde
omgeving te kunnen uitwerken. Zal het wenselijk zijn om met
grootschalige seizoenopslag van warmte en met aansluiting van
zoveel mogelijk warmte lozende industrieen en elektriciteitscentrales bepaalde del en van ons land te voorzien van een
openbaar warmwaternet? Zal de toepassing van warmtepompen vooral voor de oudbouw en dus tijdelijk van aard zijn of
is hiervoor een langere toekomst weggelegd? Moet de
toepassing van zonne-energie voor ruimteverwarming zo snel
mogelijk worden bevorderd of zal het de eerste 50 jaar bij
bijzondere toepassingen moeten blijven? Is een vergaande
decentralisatie van de elektriciteitsvoorziening wenselijk of
wellicht een gedeeltelijk gecentraliseerde en gedeeltelijk
gedecentra liseerde?
Deze en dergelijke vragen zullen door de beoogde
modelstudie moeten worden beantwoord. Daarnaast moeten
oak de ekonomische konsekwenties en de gevolgen voor milieu,
werkgelegenheid, enz. van de gepresenteerde scenario's
expliciet naar voren komen. Aan de hand van de uitkomsten
hiervan kunnen wellicht de in sektie 2.2. genoemde kerngrootheden nader worden gekwalificeerd.
Aan de hand van deze scenario's zal het mogelijk zijn om een
nadere invoeringsstrategie voor energiebesparing uit te werken.
Zie oak sektie 4.2.

Konkrete projekten
Ook voor konkrete projekten van een woning, een gebouw, een
wijk of een grater geheel is het bepalen van het juiste
energiesysteem een moeilijk probleem door de grate variatie die
er in de woningen en gebouwen bestaat en het betrekkelijk
grate aantal ten dele konkurrerende besparingsmogelijkheden.
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In hoofdstuk 2 is een methode ontwikkeld voor het vergelijken
van verschillende oplossingen, geformuleerd voor konkrete
projekten van beperkte omvang.
Aangegeven werd dat het principe van de methode ook voor
grotere gehelen kan worden gehanteerd. Dit laatste is echter
aileen uitvoerbaar indien deze geschakeerde grotere gehelen en
de besparingsmogelijkheden in een konsistent, logisch kader
worden samengebracht De grote hoeveelheden informatie over
de details van het projekt vereisen eveneens het gebruik van een
komputermodel voor het antwerp. Het opstellen van een
dergelijk model vraagt veel uitgesproken vak- wetenschappelijk
werk uit verschillende disciplines.
Zowel het scenariomodel als het ontwerpmodel kunnen worden
gebruikt om de energie-programma-eisen te leveren die nodig
zijn voor de beide in sektie 4.3.1 genoemde nivo's van integraal
ontwerpen. Mede daardoor zullen de beide hier voorgestelde
komputermodellen kunnen gaan behoren tot de belangrijkste
instrumenten voor het energiebesparingsbeleid in de gebouwde
omgeving.

De ops/ag van energie, vooral van warmte

4.3.4 Algemeen
ondersteunende onderwerpen

Opslag van energie wordt in de techniek reeds zeer lang
toegepast om tijdelijke verschillen tussen vraag en aanbod te
overbruggen. De verschillen kunnen het gevolg zijn van
fluktuaties in het aanbod, in de vraag of in beide. De redenen
waarom energie-opslag wordt toegepast zijn tot nu toe overwegend van technische aard geweest en hingen vooral sa men
met de goede werking van de installatie of machine.
De opslag van energie gaat vrijwel steeds gepaard met enig
verlies.
Uit het oogpunt van energiebesparing heeft energie-opslag
dan ook aileen zin wanneer zonder de opslag betrekkelijk veel
energie gespuid zou moeten worden en daardoor veri oren zou
gaan. In het achter ons liggende tijdperk van goedkope energie
hebben de aan de opslag verbonden kosten er toe geleid dat de
opslag als middel tot energiebesparing nauwelijks een rol heeft
gespeeld. De stijging van de energieprijzen, tezamen met de
toegenomen belangstelling voor de z.g. stromingsbronnen zon
en wind, met hun fluktuerende energie-aanbod, hebben de
aandacht voor energie-opslag echter sterk gestimuleerd.
Voor de energievoorziening in de gebouwde omgeving is vooral
de opslag van laag-kalorische warmte van belang, d.w.z. van
warmte bij temperaturen tot ca. 100°C en van 'koude' bij
temperaturen boven- 25°C. Voor de opslag van elektriciteit valt
op dit moment, althans in het OREGO-kader, geen toepassing
van enige betekenis te voorzien. Van het lopende onderzoek
voor de laag-kalorische warmte is dat ten behoeve van zonneinstallaties op dit moment het verst gevorderd (zie sektie 3.3.1).
Ook bij de toepassing van de warmtepomp, van de
gekombineerde warmte/krachtopwekking op kollektieve zowel
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als individuele schaal, en bij de terugwil')ning van warmte uit de
waterafvoer kan deze opslag echter van betekenis zijn.
Analyses van de eisen waaraan de opslag bij deze installatie
dient te voldoen zijn evenwel nog niet gemaakt. Een van de
oorzaken is dat over de energiegebruikspatronen van taagkalorische warrnte in de gebouwde omgeving nog te weinig
geg~vens voorhanden zijn. Niett~min kan reeds worden gesteld
dat de doelstellingen voor het onderzoek die in sektie 3.3.1 ten
aan~van de opslag bij .zonne-energie werden geformuleerd
ook voor de opslag bij de andere system en geldig blijven:
verhoging van de energie-opslagdichtheid, verlenging van de
bewaartijd en verlaging van de kosten. Opgemerkt dient echter
te worden dat bij het zonne-energie onderzoek de grate,
kollektieve warmteopslag vanwege het gespreide karakter van
de zonnestraling minder aandacht krijgt dan voor de gebouwde
omgeving als geheel op zijn plaats moet worden geacht, gezien
de meer gecentraliseerde methodes van energievoorziening en
het mogelijk gebn,Jik van industriele afvalwarmte. ·
Opslag van grate hoeveelheden warmte voor kortere peri odes,
in de orde van dagen of weken, zou van betekenis kunnen zijn
voor de Ia kale toepassing van industriele.afvalwarmte.
Seizoenopslag van zeer grate hoeveelheden warmte zou van
betekenis kunnen zijn zowel voor de toepassing van industriele
afvalwarmte ~Is van de afvalwarmte van de elektriciteitscentrales.
Voor deze laatste optie is ook reeds in het Nationaal
Onderzoekprogramma Aardwani1te26 onderzoek geformuleerd
naar de mogelijkheden van opslagvan warm afvalwater in
poreus/permeabele gesteentelagen op diepten grater dan
400 500 m; de mogelijke hoeveelheden en de ekonomische
merites van een dergelijk projekt zullen door verder onderzoek
vastgesfeld moeten worden.
Aanvullend onderzoek naar de mogelijkheden van grootschalige warmte-opslag voor kortere periode en/ofvoor
seizoenoverbrugging lijkt wenselijk.

a

De energiegebruikspatronen in de gebouwde omgeving

Reeds werd opgernerkt dat de g~brekkige kennis over de
energiegebruikspatronen in de gebouwde omgeving een
erhstige belemmering vormt voor het definieren van de eisen die
aan energiebesparende installaties voor de gebouwde omgeving
moeten worden gesteld. Ook het vaststellen van de energiebesparing die kan worden bereikt, wordt door het ontbreken van
deze kennis ernstig bemoeilijkt.
De problemen die zich bij het vaststellen van de gebruikspatronen z'ullen voordoen kunnen moeilijk worden overschat. De
variaties in de woningtypen en hun bouwkundige afwerking, in
de installaties en hun staat van onderhoud, in de gezinssamenstelling en leefgewoonten zijn groat en grillig. Daarnaast
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beiilvloeden zich wijzigende energieprijzen en wisselvallige
weersomstandigheden nog het energiegebruik. Niettemin zullen
betrekkelijk eenvoudige regels moeten worden ontwikkeld als
uitgangspunt voor de eerder genoemde onderzoekingen en
evaluaties.
Bij het onderzoek mag niet aileen aan de feitelijke energiegebruikspatronen aandacht worden besteed maar zal ook
nagegaan moeten worden of er door verbeteringen aan de
installatie of de regeling, aan de waning, of in de voorlichting van
de gebruikers nog energiebesparing kan worden bereikt.
Zou dit achterwege worden gelaten dan zouden waarschijnlijk
interessante mogelijkheden tot energiebesparing worden
gemist.
Ook zullen de gegevens uit het onderzoek moeten worden benut
om het installeren van overkapaciteit in de verwarmingsinstallaties in te dam men. De stellige indruk bestaat dat dit thans
wei voorkomt. met kapitaalverspilling, lage bedrijfsrendementen
en korte levensduur van de ketels als gevolg. Gelet op het
fundamentele karakter van het onderzoekverdient het een hoge
prioriteit.
Het benutten van industritHe afvalwarmte en aardwarmte t.b. v. de
gebouwde omgeving

In vele industrieen komt afvalwarmte vrij bij temperaturen die
voor verwarmingsdoeleinden in de gebouwde omgeving
geschikt zijn. In eerste instantie is het het meest praktisch deze
warmte in de betreffende industrie zelf voor ruimteverwarming
of het (voor)verwarmen van bedrijfsvloeistoffen te gebruiken.
In vee I gevallen zal erda n echter nag afvalwarmte overschieten.
Welke konkrete mogelijkheden er in Nederland zijn om deze
afvalwarmte te benutten t.b.v. de gebouwde omgeving is vrijwel
volledig onbekend. Een onderzoek hie rover verdient aanbeveling
gezien de grate hoeveelheden energie die in de industriele
sektor worden gebruikt.
Wat de aanpak van dit onderzoek betreft lijkt een inventarisatie
van de mogelijkheden niet de juiste eerste stap. Daaraan voorafgaande zouden beter eerst de eisen kunnen worden onderzocht
waaraan een dergelijke stroom afvalwarmte dient te voldoen om
voor gebruik in de gebouwde omgeving interessant te zijn.
Bij dit onderzoek kan worden aangesloten op de gegevens die
door de BeleidsAdvies Groep Stadsverwarming in haar
rapportiB zijn neergelegd.
De implementatie zou aansluitend vooral een zaak kunnen
worden van de regionale lag ere overheden en de betreffende
industrieen. Dit gezien het zeer gevarieerde karaktervan zowel
de industrie als de gebouwde omgeving.
Om een indruk te krijgen van de problem en die hierbij een rol
spelen lijkt het aan te bevel en om voor een geschikt proefgebied
een voldoende gedetailleerde warmtekaart te Iaten maken,
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zowel voor de vraag als voor de produktiezijde. Aan de hand van
zo'n warmtekaart zou het ook voor de lagere overheden wellicht
mogelijk worden om bij het vestigingsbeleid, zowel voor de
industria als voor de wooneenheden, aandacht te besteden aan
energie-zuinigheid. Behalve aan de toepassing van industriele
afvalwarmte voorruimteverwarming valt dan ook te den ken aan
de, overigens buitEm het OREGO-kadervallende, mogelijkheid
van 'energy cascading' voor verschillende industrieen onderling.
Een andere bron van warmte die mogelijk in aanmerking komt
voor ruimteverwarmingsdoeleinden is de aardwarmte uit de
diepere ondergrond.
De temperatuur in de Nederlandse bod em neemt gemiddeld met
30 40°C per km naar beneden toe. Op sommige plaatsen in
ons land is de samenstelling van de ondergrond op dieptes van
2000 tot 4000 m wellicht geschikt om het ter plaatse
voorkomende, dikwijls zeer zoute, formatiewater van 100°C of
meer in voldoende grote hoeveelheden naar boven te hal en en
dit elders weer afgekoeld terug te persen. Het is denkbaar, dat
een warmwaterput gedurende een periode van bijv. 15 jaar
warmte Ievert. De mogelijkheden hiertoe worden onderzocht in
het Nationaal Onderzoekprogramma Aardwarmte26_
Het onderzoek bevindt zich in een verkennend stadium.
Elders, vooraf in Frankrijk, vinden rE)eds grootschalige
praktijkexperimenten plaats.

a

Voor de hoofdlijnen voor het zonne-energieonderzoek zij
verwezen naar het zonne-energie-rapports en de samenvatting
daarvan in sektie 3.3.1.
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In de diskussie over alternatieve, zuiniger verwarmings-

4.4.2.1

lnleiding

i

systemen. wordt de laatste jaren in toenemende mate de
aandacht gevestigd op de warmtepomp. Het ziet er thans naar ·
uit dat dit toestel uitkristalliseert tot een van de grootste
kanshebbers bij de selektie van system en, die een bijdrage
zouden. kunnen leveren aan het oplossen van de energievoorzieningsproblemen.
Wat met warmtepompen uiteindelijk kan worden bereikt hangt
ervan af met hoeveel sukses de soms aanzienlijke problem en,
die er nogliggen,worden opgelost. Hierop hebben de mate van
inspanning, die wordt opgebracht. de keuze van projekten
alsmede de organisatie en koordinatie van het werk uiteraard
een beslissende invloed. Wat het eerste betreft kan worden
gekonstateerd datin meerdere Ianden omvangrijke onderzoek~
ontwikkelingsprojekten over warmtepompen zijn ontstaan.
Uit konkurrentie-overwegingen envanwege hetfejt, dat het ·
nodig is om tot apparatuur te komen, aangepast aal') de
voorzieningen, klimaat, leefgewoontes etc. in ons land, is het
gewenst dat ook Nederland zich op dit gebied sterk maakt, bij
· voorkeur door het opzetten en doelgericht uitvoeren van een
nationaal programma van aktiviteiten m.b.t. de warmtepomp.
Als bijdrage aan de opzetvan een dergelijk programma is in dit
· rapport een kort overzicht gegeven van de onderwerpen, die bij
de ontwikkeling van warmtepompsystemen aandacht vragen.
Getracht is om de vraagstukken in een breed kader te plaatsen;
· aandacht wordt daarom besteed aan technologische zowel als
niet-technologische aspekten. Het overzicht is bedoeld als een
eerste globale opzet, een raamwerk, dat zou kunnen worden
getoetst aan de inzichten van hiervoor in aanmerking komende
instelling'en en personen. Het raamwerk gaat overigens iets
verder dan het zonder gradatie opsommen van allerlei
onderwerpen; er is reeds moeite gedaan om enkele aktiviteiten
. te traceren, waarvan uitvoering op korte termijn dringend
gewenst lijkt.

De warmtepomp is onderdeel van een komplex van elkaar
be'invloedende system en. Het funktioneren van het geheel wordt
bepaald door de karakteristieken van de deelsystemen en door
de interaktie hiertussen.lnzicht in deze twee hoofdgroepen van
faktoren is derhalve essentieel voor het ontwikkelen van een
doelmatig geheel.

De efficiency en de kostprijs van warmtepompen worden voor
een belangrijk deel bepaald door de aard v<;~n de warmtebron,
waaraan de op een hoger temperatuurnivo te brengen warmte .
wordt onttrokken. In aanmerking komen enerzijds de natuurlijke
warmtebronnen buitenlucht, grond- en oppervlaktewater, de
bodem en direkte zonne-energie, anderzijds afvalwater uit
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4.4.2.2

4.4;2.2.1

Systeemgericht '

Hetvraagstuk van
de warmtebron

huishoudens en in(justrie. De merites van elk van deze warmtebronnen, alsmede de beschikbaarheid zouden nader in kaart
moeten worden gebracht. Kentallen zouden moeten worden
vastgesteld voor het dimensioneren van warmtewisselaars, voor
mogelijke belasting van de natuur, toelaatbare geluidsnivo's,
kosten etc. Gebruikers en industrie, maar ook de overheid, die er
een 'milieu' -beleid op kan baseren, zijn met deze informatie
gebaat. Speciale aandacht zou moeten worden besteed aan
buitenlucht als warmtebron, die in de toekomst zeker op de
voorgrond zal treden. Voor het vaststellen van de luchtzijdige
warmte-overdracht en met het oog op de problemen van
berijpen en ontdooien is theoretisch en experimenteel
onderzoek noodzakelijk.

Op warmtepompen dient bij voorkeur een Iage temperatuur
verwarmingssysteem te worden aangesloten. Vloer-, Iucht- en
stralingswarmte zijn voor nieuwbouw in aanmerking komende
systemen. Bekeken zal moeten worden welk systeem de
voorkeur verdient, met bijzondere aandacht voor de te behalen
energiebesparing en het dynamisch gedrag van de system en.
Het behoeft geen betoog dat de omvang van de besparingen
enorm toeneemt wanneer ook het thans bestaande woningenbestand voor het toepassen van warmtepompen in aanmerking
zou komen. Hiervoor zouden speciale warmtepompen moeten
worden ontwikkeld, die geschikt zijn om aangesloten te worden
op konventionele radiatorverwarmingssystemen. Daartoe dient
allereerst te worden vastgesteld hoe royaal de bestaande
radiatoroppervlakken bemeten zijn en hoe de reserve in
oppervlak wordt wanneer bestaande woningen van thermische
isolatie en dubbele beg lazing worden voorzien.

4.4.2.2.2

Karakteristieken
verwarmd objekt

Voor de ontwikkeling en toepassing van warmtepompen voor de
bereiding van warm tapwater is het nodig, dat meer inzicht
wordt verkregen in het patroon van tapwaterverbruik.
lndustriele toepassingen van warmtepompen vereisen een
kwantitatieve analyse naar grootte en temperatuurnivo van de
energiestromen in de individuele ondernemingen of kategorieen
van bedrijven.
Voor veel bedrijven ligt hier nog een heel terrein braak.

De elektrische warmtepomp zal bij toenemende marktpenetratie
de open bare elektriciteitsvoorziening voor grate problem en
stellen. Het is zeer belangrijk om nu reeds te weten of deze
problem en bevredigend kunnen worden opgelost. In verband
hiermee dient ook te worden vastgesteld of de monovalente
elektrische warmtepomp op het open bare net niet kansloos is en
het bivalente systeem dus als enige mogelijkheid overblijft.
Thermisch aangedreven warmtepompen kennen deze
problem en niet. De huidige infrastruktuur voor aardgasdistributie laat aile varianten en elke omvang van deze kategorie
warmtepompen zonder meer toe. Ook passen deze geheel in het
beeld van een toekomstige energievoorziening met uit vloeibaar
aardgas of kolen geproduceerd gas via het bestaande
gasdistributienet.

4.4.2.2.3

Drijfenergie
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Door theoretisch zowel als experimenteel onderzoek kan de
nodige kennis worden opgebouwd over het funktioneren van
warmtepompverwarmingssystemen als geheel. Op het
theoretische vlak moet enerzijds worden gedacht aan
analytische evaluaties van system en voor woning-. gebouw- of
wijkverwarming om een globaal beeld over de merites van een
aantal kombinaties van deelsystemen te verkrijgen, anderzijds
aan het verwerven van een meer gedetailleerd inzicht door
komputerprogramma's voor berekening van de warmte- en
koellast van gebouwen, alsmede van het gedrag van
verwarmingssystemen.

4.4.2.2.4

Gekoppelde
system en

Bij het experimentele onderzoek kan onderscheid worden
gemaakt tussen onderzoek in het laboratorium en praktijkprojekten. Het laboratorium heeft als voordelen dat
systeemkarakteristieken onder goed gedefinieerde kondities
kunnen verder worden bepaald en dat geen rekening met
bewoners hoeft te worden gehouden. Een ander voordeel is dat.
wanneer met de proefinstallaties klimaatomstandigheden en
warmte-afnamepatronen kunnen wordengesimuleerd,
verhoudingsgewijs snel uitkomsten worden verkregen, terwijl
bovendien ook die klimaatomstandigheden kunnen worden
aangelegd, waarop in de praktijk wellicht vele winters moet
worden gewacht. Praktijkonderzoek heeft weer andere
voordelen, speciaal het feit dat ook bijzondere organisatorische,
administratieve en juridische aspekten alsmede imponderabele
faktoren als akseptatie van het systeem en bewonersgedrag tot
uitdrukking komt.
Het lijkt dus gewenst om ruimte te maken voor beide
kategorieen van experimenteel onderzoek. Gezien het grote
aantal systeemvariaties, dat kan worden bedacht, bestaat hierbij
overigens het gevaar dater onnoemelijk veel projekten worden
geentameerd. Voor het toetsen van deze projekten t.b. v. een
eventuele selektie zullen kriteria moeten worden opgesteld.

Thermisch gedreven warmtepompen op aardgas bieden voor
· ons land zodanig aantrekkelijke perspektieven, dat de
ontwikkeling ervan de hoogste prioriteit verdient. Van de
kategorie warmtepompen met mechanische energie-overdracht
komt ere gasmotor/mechanische warmtepompkombinatie het
eerst voor onderzoek in aanmerking vanwege de gunstige
warmte-opbrengst en het feit, dat kan worden gebruik gemaakt
van motoren en kompressiewarmtepompen, die in een brede
vermogensrange reeds vele jaren verkrijgbaar zijn. Onderzoek
aan units voor woning- en gebouwverwarming zou zo spoedig
mogelijk dienen te worden geentameerd. Gezien de huidige
stand van de techniek zullen deze units de grotere verwarmingskapaciteiten bestrijken en dus bestemd zijn voor kollektieve
verwarmingssystemen. Verder zouden voor zeer grote
kapaciteiten de kansen voor de gasturbine/turbo-kompressoreenheid moeten worden uitgezocht.
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4.4.2.3

Apparatuurgericht
onderzoek

4.4.2.3.1 Thermisch
gedreven warmtepompen met
mechanische energieoverdracht

Tenslotte verdient het aanbeveling om ruimte vrij te houden voor
de evaluatie van bijzondere systemen, waarvoor momenteel in
verschillende Ianden belangstelling is. (Ref. voordracht
vakantieleergang warmtetechniek 1977: Thermisch gedreven
warmtepompsystemen).
Betreffende de ontwikkeling van de benodigde gasmotoreenheden zij ook verwezen naar sektie 4.4.3.2. 7.

Deze kategorie omvat de absorptie-, resorptie- en
ejektorwarmtepompen. AI deze toestellen hebben het grote
voordeel dat ze voor vrijwel elke gewenste kapaciteit kunnen
worden gebouwd.
Units voor individuele woningverwarming behoren daarom
evenzeer tot de mogelijkheden als grote installaties voor
kollektieve verwarming. Verder treden in deze apparaten nog
gunstige eigenschappen als betrouwbaarheid, lange levensduur
en geruisloze werking naar voren. De resorptiemachine heeft
nog als bijzonder kenmerk het vermogen om warmte te
produceren op een temperatuurnivo hoger dan dat van het
thermische aandrijfmedium. Deze toepassing is wei Iicht
aantrekkelijk voor industrieen met een overschot aan laagkalorische afvalwarmte en tevens een behoefte aan warmte van
wat hogere temperatuur.
Gezien de aantrekkelijke eigenschappen van deze kategorie
warmtepompen zou zo spoedig mogelijk een studie moeten
worden verricht om de perspektieven nader vast te stellen. Zijn
deze gunstig dan zou voor het meest veelbelovende principe
toestelontwikkeling op gang moeten worden gebracht.
Omdat hiervoor geheel nieuwe wegen moeten worden
ingeslagen betekent dit een projekt van grote omvang. Met het
oog op de te bereiken nationale energiebesparing zou het in
eerste aanleg gericht moeten zijn op woning- en
gebouwverwarming.
Daarnaast zou de ontwikkeling van een thermisch gedreven
warmtepomptoestel voor de bereiding van warm tapwater
kunnen worden overwogen.
Verder zullen ongetwijfeld industriele toepassingen no pen tot
werk om te komen tot speciale probleemoplossingen.

4.4.2.3.2 Thermisch
gedreven warmtepompen
zonder mechanische
energie-overdracht

Aktiviteiten m.b.t. geheel nieuwe warmtepomptypes zowel als
aanpassingen of perfektionering van bestaande apparatuur
brengen met zich mee dat aan bepaalde komponenten extra
aandacht moet worden besteed. Onder 4.4.2.2.1 is bijvoorbeeld
reeds vermeld dat warmtewisselaars voor het onttrekken van
warmte aan buitenlucht speciaal onderzoek behoeven.
In het algemeen kan worden gesteld dat als gevolg van de
gro~e veranderingen op de energiemarkt een aantal bestaande
standaard komponenten opnieuw voor ontwikkeling in
aanmerking komen.

4.4.2.3.3 Ontwikkeling van
diverse kompenenten en
apparaten
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Hoewel, zoals onder 4.4.2.3.1 en~ is beschreven, het zeer
gewenst is dat dethermisch gedreven warmtepomp meer op de
voorgrond komt, mag anderzijds de elektrisch aangedreven
warmtepomp niet uit het oog worden verloren. De oplossing
voorde energieproblematiek zal zeker pluriform zijn en goede
.elektrische warmtepompen kunnen hierin niet worden gemist.
Ontwikkeling van efficiemte, betrouwbare en goedkope
(bivalente?) warmtepompen voor woningverwarming i:ou
daarom in de toekomst moeten worden overwogen en de thans
lopende aktiviteiten aan warmtepompboilers zouden moeten
worden gekontinueerd. Verder dienen de mogelijkheden van
grotere warmtepompen voor de industria verder te worden
uitgediept, waarbij waarschijnlijk de nadruk zal vall en op
apparaten, die warmte ki.mnen produceren bij een temperatuur
van minstens 100°C.
Warmtepoinpen voor verwarming en warmteterugwinning in
zwembaden zullen eveneens aandacht vragen, evenals
systemen voorde verwarming van kassen.

Naarmate er meer warmtepompen van uiteenlopende fabrikaten
op de markt komen, zal de behoefte ontstaan aan testfaciliteiten,
ondergebracht bij een onafhankelijk instituut, waarmee de
prestaties en andere eigenschappen van deze toestellen uniform
en objektiefkunnen worden bepaald. Zelfs in een eerder stadium
is het gewenst om over dergelijke proef,inrichtingen te
beschikken voor het uittesten van nieuw ontwikkelde apparaten.
Het aan fabrikanten tegen redelijke voorwaarden ter beschikking
stellen van deze outillage bevordert de efficiency van het
nationale onderzoek omdat de zorg voor vaak kostbare
proefinrichtingen en gespecialiseerde deskundigheid van de .
deelnemers wordt afgenomen. Tevens lijkt het gewenst om op
dezelfde wijze proefinstallaties op te zetten en te beheren ten
behoeve van de ontwikkeling en prestatiebeoordeling van
belangrijke komponenten zoals buitenluchtwarmtewisselaars.

De plaats die nieuwe system en op de markt kunnen verkrijgen,
hangt grotendeels ervan af hoe hoog de exploitatiekosten zullen
· zijn vergeleken met konventionele system en. Met de ontwik- .
keling van nieuwe warmtepompen zouden daarom steeds
kosten/baten studies gepaard moeten gaart Ookvoor het
toekennen van prioriteiten voor onderzoek zijn de uitkomsten
van kosten/baten schattingen waardevol. Ze verschaffen tevens ·
het middel voor het bepalen van de maximale kostprijs van
nieuwe System en Oil) nog te kunnen konkurreren met andere.
mogelijkheden. Tenslotte zijn ze onontbeerlijk bij het beoordelen
van nieuwe buitenla.ndse toestellen op hun geschiktheid voor de
Nederlandse markt.
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4.4.2.3.4 Elektrisch
aangedreven warmtepompen
'
.
.

4.4.2.3.5

Testfaciliteiten

4.4.2.4 Onderzoek voor de
ekonomische en juridische
aspekten en voor
keuringseisen
4.4.2.4.1

Kosten/baten
analyses

Het onttrekken van warmte aan natuurlijke media door warmtepompen zal ook op het juridische vlak problem en kunnen geven.
Daarom zal moeten worden nagegaan in hoeverre voor de
toepassing van warmtepompen een bijzonder juridisch kader
moet worden geschapen. Het gebruik van openbare middelen en
eventuele heffingen hierop (bijv. precariorechten op een
bodemwarmtewisselaar), het recht op de 'zan' (zoals speelt bij
de toepassing van direkte zonnestraling), mikro-milieu aspekten,
kortom de verdeling van plaatselijk wei Iicht natuurlijke
middelen, zullen mettertijd de nodige aandacht vragen.

4.4.2.4.2 Studies over
privaat-/publiekrechtelijke
aspekten

Wanneer de toepassing van warmtepompen op grotere schaal
zich gaat aftekenen is het gewenst dat speciale konstruktieve,
elektrisch en gastechnische voorschriften worden opgesteld om
een veilig gebruik te waarborgen en bepaalde toestelkwaliteiten
zeker te stellen. Het beoordelen en klassificeren van nieuwe
toestellen zal aan een keuringsinstantie moeten worden
toevertrouwd.

4.4.2.4.3 Opstellen van
veiligheids- en andere
voorschriften, keuringen

De te verwachten omvang van het nationale onderzoek aan
warmtepompen maakt het nodig, dat de verschillende projekten
in onderlinge sam en hang worden georganiseerd en de
werkzaamheden van de deelnemers goed worden
gekobrdineerd. Deze kobrdinatie is niet uitsluitend een
administratieve aangelegenheid; de opzet, afstemming en
bewaking van de projekten zal vooral moeten gebeuren vanuit
een technisch/wetenschappelijke achtergrond. Ze is daarom bij
voorkeur toe te vertrouwen aan ter zake van warmtepomp
deskundigen. In ieder geval moet worden gewaarschuwd voor
het ontbreken van een centraal kobrdinerend orgaan en het
maken van duidelijke afspraken omdat dit bij de huidige
struktuur met sterk autonome instituten en bedrijven
onvermijdelijk leidt tot grate versnippering van krachten.
De te entameren projekten dienen zorgvuldig te worden
afgestemd op de aktiviteiten van allerlei groeperingen, alsmede
uiteraard op de eigen programma's van instituten en bedrijven.
Voor de organisatie en kobrdinatie van het warmtepomponderzoek in ruimer OREGO-verband zij verwezen naar sektie
5.4.

4.4.2.5 Organisatie,
informatie, opleiding

De laatste jaren is er vanuit verschillende wetenschappelijke
groeperingen een snel groeiende vraag naar informatie over
warmtepompen en de toepassing ervan. In grater verband
dienen ook internationale organisaties zich steeds meer aan met
vragen, enquetes, verzoeken om overzichten, deelname aan
informatie-uitwisseling etc. betreffende de stand van zaken,
ontwikkelingstrends en perspektieven op dit gebied. Om hierop
adequaat te kunnen reageren zouden al deze aangelegenheden
gekanaliseerd moeten worden naar een centrum, waarin de
nodige gegevensbestanden worden opgebouwd en
onderhouden. Hierdoor komt ook een eind aan de huidige

4.4.2.5.1

4.4.2.5.2

Organisatie

lnformatie en
voorlichting
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situatie, waarin de vragen bij onderzoekers terecht komen, die
dan soms een belangrijk deel van hun tijd zien verdwijnen in het
verstrekken van informatie.

Reeds voordat warmtepompsystemen een substantieel marktaandeel hebben verworven moeten reeds maatregelen worden
getroffen om deze nieuwe technologie in de verschillende
echelons een draa.gvlak te geven van goed opgeleide mensen.
Voorkomen moetworden data an de introduktie van
warmtepompen schade wordt toegebracht omdat aan dit aspekt
onvoldoende of niet bijtijds aandacht is besteed. Het is bekend
dat dit een van de faktoren is geweest, die in de jaren '60 in de
USA de warmtepomp een slechte reputatie hebben gegeven en
de suksesvolle invoering ervan jaren lang hebben afgeremd.

4.4.2.5.3

In dit stadium van een formulering van gedachten over
hoofdlijnen in het nationaal onderzoek aan warmtepompsystemen, is hetvaststellen van een rangorde in de diverse
projekten nog prematuur. Hiervoor is het nodig dat eerst een en
ander verder wordt uitgewerkt in overleg met de overheid en
vele andere partijen. Omdat hiermee veel tijd gemoeid kan zijn
wordt evenwel nu reeds gewezen op enkele onderwerpen, die
op korte termijn de hoogste aandacht verdienen. Deze betreffen
dethermisch,gedreven warmtepompen, die, zoals reeds
vermeld, voor ons land aantrekkelijke eigenschappen bezitten.
Ook om de Nederlandse industria op dit gebied de nodige
kansen te geven wordt sterk aanbevolen om zo spoedig mogelijk
de volgende projekten te entameren:
- onderzoek aan een gasmotor/kompressiewarmtepompeenheid en/of andere kombinatie met overdracht van
mechanische energie;
- verkennende studies over absorptie-, resorptie- en ejektor- ·
warmtepompsystemen.

4.4.2.6

De laatste jaren kon er een sterk groeiende belangstelling voor
de ontwikkeling en de toepassingen van warmtepompen
worden gekonstateerd. Ook in Nederland dateert de
wederopbloei van v66r de energiekrisis in 197 3/19 7 4.
Een uitgebreider overzicht van het lopend en reeds afgerond
warmtepomponderzoek is gepubliceerd in 21.

Theoretische studies en laboratoriumexperimenten
In het bijzonder bij CTI-TNO in Apeldoorn wordt veel werk
gedaan op het gebied van warmtepompen. Op theoretisch
gebied zijn studies verrichtover de thermodynamika van de
warmtepomp, zowel de mechanisch als de thermisch
aangedreven soorten. Ook zijn hier laboratoriumexperimenten
uitgevoerd voor hetvaststellen'van de karakteristieken van de
kompressorvan een klein elektrisch gedreven warmtepomp.
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4.4.2. 7

Opleiding

Prioriteiten

Overzicht van het
lopend onderzoek

Ook TH Delft doet theoretisch en experimenteel werk, in het
bijzonder aan de kombinatie van vlakke pia at zonnekollektoren
en een warmtepomp. Komputerprogramma's worden
ontwikkeld; van enkele kleinere warmtepompen wordt
experimenteel de verwarmingsfaktor bepaald.

Systeemgerichte studies en ekonomische haa/baarheid
Bij CTI-TNO is een stu die verricht over de ekonomische aspekten
van Iucht/Iucht warmtepompen voor verwarmingsdoeleinden.
De voornaamste konklusie uit deze stu die is dat de huidige
generatie van elektrisch gedreven warmtepompen veel te duur is
bij toepassing voor ruimteverwarming onder de Nederlandse
omstandigheden. Berekeningen van toepassing van warmtepompen in kombinatie met zonnekollektoren toonden aan dat de
brandstofbesparing bij toepassing van aileen de
zonnekollektoren groter is. Ook is bij het CTI een studie gestart,
in EEG verband, over het onttrekken van warmte aan de grand.
De mogelijke invloed van freon dat vrijkomt bij verschrotting van
warmtepompen op de atmosfeer wordt bestudeerd.
Bij IWECO-TNO zijn studies uitgevoerd over de kombinatie van
warmte/krachtopwekking en warmtepompen. Aan verschillende system en is gerekend. De ekonomische perspektieven
zien er gunstig uit. Ook in opdracht van het VEG-Gasinstituut is
onlangs een aantal mogelijkheden doorgerekend.
Bij de Gasunie en het VEG-Gasinstituut worden studies
uitgevoerd betreffende de feasibility van gasgedreven
warmtepompen.

Toepassingsgerichte experimenten
TH Delft gaat de kombinatie van een warmtepomp met
zonnekollektoren experimenteel onderzoeken. Hiertoe zal dit
systeem worden ge"installeerd in een bewoonde vrijstaande
waning. Is het aanbod van zonnewarmte onvoldoende, dan
voorziet het systeem in de mogelijkheid om naast de
zonnekollektoren ook grand- of oppervlaktewater of eventueel
buitenlucht als warmtebron te benutten.
Bij de KEMA is men ge·interesseerd in de relatie tussen ruimteverwarming en de vraag op langere termijn naar elektrische
energie. Er worden experimenten uitgevoerd met een elektrisch
gedreven warmtepomp die gebruik kan maken van warmte uit
de bod em of uit de buitenlucht. Aan de warme zijde kan de Iucht
naar keuze direkt of indirekt d.m.v. vloerverwarming worden
verwarmd.
Bodemwarmtewisselaars zowel als vloerverwarmingssystemen kunnen zeer goed uit kunststof buizen worden
samengesteld. Vandaar dat WAVIN, als producent van kunststof
buizen, een projekt heeft opgezet om de technische en
ekonomische mogelijkheden van warmtepomptoepassinqen te
onderzoeken. Zo zijn o.a. op het terrein van WAVIN
experimenten verricht aan bodemwarmtewisselaars. Tevens zijn
een paar praktijkexperimenten gestart.
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Praktijkexperimenten en demonstratieprojekten
WAVIN verricht een tweetal praktijkexperimenten. Deze bestaan
uit een boerderij en een vrijstaande woning die beide worderi
.verwarmd met een bodemwarmte water/water warmtepomp.
De uitvoering van het meetprog'ramma is in handen van
CTI-TNO.
In Oss is een woning uit de sociale woningbouwsektor uitgerust
met een Iucht/Iucht warmtepomp, geleverd en ge"installeerd
door Croon & Co. (OGEM). Een uitgebreid praktijk-onderzoek
wordt uitgevoerd door CTI-TNO.
Werktuig Techniek Holland b.v. heeft als leverancier
vloerverwarmingssystemen ook belangstelling voor warmtepompen.
Een praktijkexperiment in een verbouwde boerderij is thans
operationeel. Hierbij dient grondwater als warmtebron. Ook het
warm tapwater wordt door de warmtepomp verzorgd.
Philips Energy Systems beproeft in Veldhoven een aantal
energiebesparende t~hnieken in de praktijk. Objekt van
onderzoek is een komplex van woningen in de sociale
woningsektor dat normaal zal worden bewoond.
Verschillende warmtepompsystemen worden hier beproefd.
Elm van de experimenten bevat ~en installatie voor tapwater. verwarming m.b.v. een warmtepomp die de warmte onttrekt aan
het huishoudelijk afvalwater. In een ander experiment wordt
ruimteverwarming d.m.v. een warmtepomp toegepast.
De warmte wordt hierbij onttrokken aan de bodem en aan het
huishoudelijk afvalwater. CTI-TNO voert hetmeetprogramma
· uit.
Ook de PGEM in Arnhem wil ervaring opdoen met een .
elektrisch gedreven warrntepompsysteern. Een eigen kantoor/magazijnruimte zal met deze warmtepomp en een vloerverwarmingssysteem worden verwarmd.
In het zwembad te Hoorn zal het badwater worden verwarmd
.d.m.v. een door Grontmij ontworpen gasgestookte
warmtepompsysteem die zijn warmte onttrekt aan het
· oppervlakte-water van het IJssetmeer:
·
De kombinatie OGEM-Grasso-WAVIN heeft onlangs een
, projekt gestart voor de verwarming van 45 woningen te
Almerehaven d.m.v. een gasgestookte warmtepomp en een
kollektief warmwaternet. De warmte zal waarschijnlijk
onttrokken worden aan het grondwater. CTI-TNO zal een
meetprogramma uitvoeren.
Ook het kantoorgebouw van de OHRA te Arnhem zal worden
verwarmd door een gasgestookte warmtepompinstallatie,
gekombineerd met beperkte warmte-opslag. Het systeem is
ontworpen door het Technies Adviesburo Van Heugten b.v. te
Nijmegen.

van

Op het gebied van warmtepompen ligt in de komende jaren nog
veel werk te wachten. ln:zet van een groot potentieel om binnen
redelijke tijd de problem en tot klaarheid te brengen lijkt
noodzakelijk. Een goede koordinatie van werkzaamheden is·
hierbij vaozelfsprekend essentieel.
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4.4.2.8

Konklusie

Gezien het grate belang van het onderwerp en de achterstand
die anders t.o.v. het buitenland ontstaat. zouden:zo spoedig
mogelijk enkele belangrijke projekten in gang moeten worden
gezet.
De hoogste prioriteit verdi en en hierbij de thermisch gedreven
warmtepompsystemen.
Het lijkt verstandigde industrie bij deze ontwikkelingen in een
zo vroeg mogelijk stadium te betrekken.
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Gekombineerde warmte/ krachtopwekking
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Gekombineerde warmte-/krachtopwekking, ko-produktie,
behoort in een aantal van de in sektie 3.3.3 genoemde vormen
tot de direkt toepasbare mogelijkheden. In vele Ianden wordt het
reeds lange tijd toegepast voor stadsverwarming en z.g.
'eigen opwekking' in de industrie. Ook in Nederland is dat het
geval. zij het op relatief beperkte schaal. De grootste besparingsmogelijkheden op korte en middellange termijn liggen
ongetwijfeld in een verdere introduktie van de bekende
system en. Onderzoek dat hierop gericht is zou uit dien hoofde
voorrang verdienen.
Daarnaast lijkt echter ook onderzoek aan te bevel en voor
system en die nog niet op praktische schaal worden toegepastte den ken valt hierbij aan de zeer kleine eenheden voor een of
enkele woningen- aangezien deze wellicht toepassing zullen
kunnen vinden op plaatsen waar grootschaliger installaties niet
of in mindere mate in aanmerking komen.
Het feit dat stadsverwarmingssystemen en warmtekrachtinstallaties in de industrie reeds geruime tijd praktische
toepassing vinden brengt met zich mee dat de komponenten van
deze system en niet wezenlijk nieuw zijn en dat veel onderzoek
en ontwikkelingswerk voor de verbetering van deze system en
plaats heeft in of in opdracht van de industrie. Daarnaast zijn na
de oliekrisis in verschillende Ianden in opdracht van de overheid
studies uitgevoerd naar de mogelijkheden om bijv.
·
stadsverwarming op grotere schaal toe te passen, met name in
de Bondsrepubliek Duitsland en in Zweden.
Stimulering van onderzoek in Nederland op dit gebied zou
zich het best kunnen richten op de specifiek Nederlandse
situatie. Hierbij kunnen de volgendefaktoren van belang zijn:
-de maatschappelijke problematiek met betrekking tot de
invoering op grotere schaal;
-de struktuur van de vraag en het potentiele aanbod van
laagwaardige warmte en de lokalisering daarvan;
-de bestaande infrastruktuur zowel t.b.v. de produktie van
kracht (elektriciteit) en warmte als t.b.v. het gebruik van de
mogelijke invoering van nieuwe system en;
-de brandstofvoorzieningsproblematiek en -politiek;
-de milieuproblematiek;
-de voor een groot gedeelte van Nederland typerende
bodemstruktuur;
-de mogelijkheden van en voor de Nederlandse industrie;
-de tendens naar laagbouw in nieuwbouwplannen

4.4.3.1

lnleiding

Het onderzoekgebied omvat een breed skala van
studieonderwerpen, lopend van direkt beleidsonderbouwend
onderzoek tot gericht komponentenonderzoek ter realisatie en
verdere introduktie van warmte-/krachtsystemen.

Hoewel de ko-produktie sinds de oliekrisis en de daarmee
gepaard gaande sterke stijging van de olieprijs zowel voor
industriele toepassing als voor stadsverwarming weer algemeen
in de belangstelling is gekomen, blijkt de besluitvorming ten
aanzien van een verdere introduktie slechts langzaam op gang te

4.4.3.2

Overzicht van het
onderzoekgebied

4.4.3.2.1 De maatschappelijke invoeringsproblematiek
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.'

komen. De oelangrijkste oorzaken hiervoor zijn in een aantal
gevallen wei aan te geven. Veelal kan dit worden teruggevoerd·
tot redenen die kunnen worden samengevat als zijnde van
bestuurlijke, financiele en institutionele aard. Een belangrijk ,
aspakt is hierbij o.a. de goede elektriciteits- en gasvoorzienirig in
Nederland. Bij toepassing van ko-produktie rr\oeten door de
betreffende industria, of- in het geval van stadsverwarming
-door lag ere ov~rheden belangrijke investeringsbeslissingen
worden gedaan, die slechts op grond van lange-termijn
overwegingen verantwoord kunnen zijn.
· '
Gezien vanuit de kaders waar investeringsbeslissingen moeten
worden genom en speelt ook een rol dat, met name bij
stadsverwarming, projekten die als m,en uitgaat van stijgende
brandstofprijzen en voortschrijdende inflatie op lange termijn
ekonomisch verantwoord zijn, op korte termijn aanzienlijke
financieringsproblemen met zich mee kunnen brengen.
Ook aspekten die de gebruikers betreffen spelen een rol.
Zou men naast stadsverwarming ook een gasnet voor
ruimteverwarmingsdoeleinden hand haven, dan zal dit voor
beide system en kostenverhogend werken. De BeleidsadviesgroepStadsverwarming1a beveelt aan om bij toepassing van
stadsverwarming in nieuwe woonwijken in het geheel geen
· gas net aan te leggen.
·
Maatschappelijk gezien bestaan hiertegen momenteel nog
wei weerstanden.
Als gevolg van minder gunstige ervaringenmet in de vijftiger
·jaren aangelegde kwalitatief laagwaardige wijkverwarmingssystemen bestaan ook nog weerstanden tegen afstandsverwarmingssystemen in het algemeen.
Een pelangrijk aspekt lijkt ook te zijn in hoeverre
stadsverwarming als een individueel systeem kan worden
efvaren. Goederegel- en meetmogelijkheden perwoning lijken
ook in dit opzicht van belang.
Een gedegen analyse van de maatschappelijke invoeringsproblematiek lijkt als direkt beleidsonderbouwend onderzoek
van belang.
·

Teneinde tot een betere schatting te komen van het
besparingspotentieel en een inventarisatie te verkrijgen van de
mogelijkheden om ko-produktie toe te passen is een analyse van
de vraag en het potentiele aanbodvan laagwaardige warmte
nodi g. Ook het potentiele aanbod van industrieleafvalwarmte en
in een later stadium wellicht ook vanaardwarmte dienen hierbij
in aanmerking te worden genomen.
Hierbij moet worden gelet op de struktuur van vraag en
aanbod zowel in de tijd als naar plaats. Rekening moet hierbij
worden gehouden met de bestaande infrastruktUur en met de
plannen voor nieuwbouw en vestiging van bebouwing, industria
en produktie·installaties.
Ook zal het bij grootschalige introduktie val)
afstandsverwarming wenselijk zijn om te beschikken over
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4.4.3.2.2 Studies voor
grootschalige toepassing van
' warmte-/krachtkoppeling

gestandaardiseerde komputerprogramma's waarmee
gedetailleerde optimaliseringsberekeningen van de system en
kunnen worden uitgevoerd.

De Nederlandse energievoorziening is momenteel voor een zeer
groot deel afhankelijk van aardgas en olie. Toepassing van
andere grondstoffen met name splijtstoffen en kolen is bij de
huidige stand van de techniek aileen op uit milieuhygienisch
oogpunt verantwoorde wijze mogelijk in grote elektriciteitscentrales {> 100 MW).
In relatief kleine warmte-/krachtinstallaties kunnen deze
grondstoffen {nog) niet worden toegepast. Een introduktie van
warmte-/krachtsystemen op grote schaal zou niet aileen in
relatieve maar ook in absolute zin een grotere afhankelijkheicJ
van aardgas en olie tot gevolg hebben. Dit zou kunnen
veranderen als ook voor ko-produktie system enter beschikking
komen waarin b.v. kolen op een uit milieu-oogpunt
aanvaardbare wijze kunnen worden verstookt. Te den ken valt
hierbij aan fluidized-bed-evaporators en in STEG-eenheden
ge·integreerde kolenvergassingsinstallaties.
Ook zal het mogelijk zijn gebruik te maken van gas uit centrale
kolenvergassingsinstallaties. Dit laatste eventueel ook voor in de
verdere toekomst wei Iicht beschikbare zeer kleine installaties.
Gezien de verliezen die bij kolenvergassing te verwachten zijn
zal het noodzakelijk zijn nate gaan of de met gekombineerde
opwekking te behalen energiebesparing tegen de bij de
vergassing optredende verliezen opweegt en of de daartoe
noodzakelijke investeringen ook dan nog verantwoord zijn t.o.v.
het alternatief van direkte en schone verbranding van kolen in
grote centrales.
In het algemeen zal toepassing van ko-produktie met zich
brengen dat de produktiemiddelen dichter bij de woongebieden
worden gesitueerd. Dit brengt ook problem en met zich ten
aanzien van geluidshinder en ruimtelijke ordening. In het
algemeen zullen hier oplossingen voor gevonden kunnen
worden. Bij de huidige stand van de techniek is het mogelijk
stadsverwarmingscentrales voldoehde geluidsarm te bouwen.
Voor nieuwe te ontwikkelen kleine motoren zal aan dit aspekt
voldoende aandacht moeten worden besteed.
Met betrekking tot het ruimtebeslag moet worden bedacht dat
het totale ruimtebeslag voor een zelfde vermogen bij kleinere
eenheidsgrootte aanmerkelijk toeneemt.

Een van de problemen bij gekombineerde warmte-/krachtopwekking is dat de vraagpatronen voor warmte en elektriciteit
zeer verschillend kunnen zijn.
Daarbij zijn er aan beide zijden belastingsfluktuaties die
opgevangen moeten worden. Nu kan warmte in principe worden
opgeslagen. Fluktuaties in de warmtevraag kunnen worden
opgevangen met warmte-opslag, met hulpketels, of in
kombinatie met elektrische warmtepompsystemen. Elektriciteit
kan, althans in de vorm van draaistroom, niet worden

4.4.3.2.3

Brandstof-, milieuen ruimteproblemen

4.4.3.2.4 Technische
besturingsproblemen
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opgeslagen. Teneinde de frekwentie konstant te houden, en
allerlei beveiligingen niet te doen aanspreken, worden belastingfluktuaties in het elektrisch net in eerste instantie opgevangen
door aile eenheden, (d~ z.g. prima ire regaling) terwijllater de
produktie van sommige eenheden aan de gewijzigde situatie
wordt aangepast.
Wanneer warmte-krachtinstallaties in grotere mate deel uit
zullen gaan maken van het elektrisch-produktievermogen zullen
zij geschikt moeten worden gemaakt om aan deze prima ire
regaling deel te nemen.
Dit zal nog te meer het geval zijn als ook windkracht deel zou
gaan uitmaken van het produktievermogen, gezien het
fluktuerend energie-aanbod van deze eenheden.
Naarmate meer warmte-/krachtinstallaties worden opgesteld
zal het ook vakergewenst worden deze voor elektriciteitsproduktie te gebruiken in perioden met geringe warmtevraag.
Tijdelijk zou dan warmte kunnen worden geleverd aan een
opslagsysteem. (Voor onderzoek naar opslagsystemen zij
verwezen naar het algem~en en ondersteunend onderzoek in
sektie 4.3).
Wanneer anderzijds de warmte-krachtinstallaties aan de
warmtezijde worden gekombineerd met zonne-energie
installaties wordt het besturingsprobleem nog gekompliceerder.
Stu die van deze besturingsproblemen is gewenst en zou
wei Iicht tot komputerprogrammatuur voor ontwerp en bedrijfsvoering kunnen leiden.
Ook de problematiek van het aan- en afkoppelen en van
parallel-bedrijf bij toepassing van vela kleinere eenheden zal
studie vereisen.

De leidingen voor distributie en transport vormen bij stadsverwarmingssystemen een van de grote kostenpo'sten. Warmtetransport van grote hoeveelheden is aileen bij afstanden van
enkele kilometers verantwoord, bij de huidige
prijsverhoudingen. De kosten van de distributie binnen de wijk
worden hoger biJ toenemende verhouding laagbouw/hoogbouw.
Teneinde de toepassing van stadsverwarming. te bevorderen is
het gewenst onderzoek te doen gericht op verlaging van de
kosten van de fabrikage en het Iegg en van leidingsystemen.
Momenteel staan al geprefabriceerde systemen ter beschikking
die zonder kompensatoren (voor de thermische expansie van de
leidingen) kunnen worden gelegd. Hiermee bestaat in Zweden al
een ervaring van ca. 7 jaar. Veelbelovend lijkt de ontwikkeling
van kunststof-pijpsystemen, waaraan in Zweden momenteel
veel onderzoek wordt gedaan en ook in Duitsland en Nederland
onderzoek is gestart.
Voor transport over langere afstanden (in Zweden wordt
gedacht aan afstanden van de orde van 65 km, vanuit kerncentrales) zouden systemen van bekleed beton of met glasvezel
versterkt polyester perspektieven kunnen bieden.
Onderzoek in Nederland zou zich echter vooral moeten richten
op de mogelijkheden van de gefabriceerde systemen en
kunststof-systemen voor de specifiek Nederlandse situatie
(verzakkende grond, hoge grondwaterstanden).
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4.4.3.2.5

Warmwaterleidingen

Voor ko-produktie met (voor dit doel) middelgrote eenheden
staan verschillende produktiemiddelen ter beschikking, n.l.
- gasturbines
- stoomturbines (aftap-kondensatie of tegendruk)
- STEG-eenheden
- Dieselmotoren

4.4.3.2.6 Ontwikkeling van
nieuwe of verbeterde middelgrote eenheden (5-50 MW)

De ontwikkeling en verbetering van deze installaties is in een
kommercieel stadium en wordt door de fabrikanten gedaan.
lndien gekombineerde warmte-/krachtproduktie in Nederland
op grotere schaal zou gaan plaats vinden dient het aanbeveling
onderzoek te stimuleren bij de Nederlandse industrie voor een
kompleet geoptimaliseerd antwerp.
Hiermee zou men zich tevens op de buitenlandse markt
kunnen richten.
Ontwikkeling van nieuwe typen eenheden, zoals met fluidizedbed-evaporators of ge"integreerde gassifikatie, wordt in het
kader van dit rapport wei wenselijk geacht met het oog op de
verdere toekomst (zie ook 4.4.3.2.3).
Een onderzoekvoorstel hiervoor wordt vooralsnog hier niet
opgeschreven omdat er van wordt uitgegaan dat dit onderzoek
in ander verband zal plaatsvinden.

Bestaande machines, zoals de verderop genoemde Volkswagenen Fiatmotoren en aldan niet in kombinatie met warmtepompen
gebruikt, zijn niet ontworpen om te worden gebruikt als koproduktie-eenheden.
De bestaande motoren hebben in het algemeen een levensduur van 2000 tot 5000 draai-uren en lage deellastrendementen.

4.4.3.2. 7 Ontwikkeling van
kleine opwekkingseenheden

De kombinatie van een 10 x zo lange levensduur, een hoog deellastrendement. weinig onderhoud en een lage kostprijs is het
belangrijkste doel van de onderzoeks- en ontwikkelingsaktiviteiten voor een kleine ko-produktie motor.
Gedacht moet worden aan nieuwe machines met inwendige
verbranding waarbij een optimaal gebruik moet worden
gemaakt van de bestaande technologie en materiaalkunde en
daarnaast aan nieuwe machines met uitwendige verbranding
volgens het Rankine of Stirlingprincipe.
In feite zijn de eisen die aan de gasmotor van de gasmotor/
warmtepompeenheid worden gesteld precies dezelfde. Voor de
gewenste ontwikkelingsaktiviteiten wordt daarom ook verwezen
naar sektie 4.4.2.3.1.
In systeemtechnische zin kunnen de zeer kleine ko-produktieeenheden op verschillende manieren worden gebruikt.
Zo kunnen de volgende mogelijkheden worden genoemd.
-De ko-produktie-eenheid wordt als volledig zelfstandige
eenheid voor de warmte zowel als voor de elektriciteitsvoorziening van de waning of het gebouw gebruikt. Een
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eventuele aansluiting van het openbaar elektriciteitsnet dienf
aileen als veiligheid ..
~De ko-produktie-eenheid wordt gebruikt- en dus ook in
kapaciteit hier6p ontworpen - voor de basislast van de
elektriciteitsvoorziening.
De pieken in de elektriciteitsvraag worden geleverd door het
openbaar net; de rest van de warmtebehoefte wordt gedektmet
een k~telinstallatie.
· '
- De ko-produktie-eenheid wordt gebruikt- en dus ook
hierop ontworpen- voor de basislast van de warmtevoorziening. Voor zeer koude dagen wordt een supplementaire ketelinstallatie gebruikt.
De pieken in de elektriciteitsvraag worden geleverd door het
openbaar net; overschotten aan elektriciteit worden al dan niet
aan het openbaar net teruggeleverd.
-De ko-produktie-eenheid wordt mechar\ischof elektrisch
gekoppeld met een warmtepomp. Op momenten van veel
elektriciteitsvraag is er veel afvalwarmte en behoeft de
warmtepomp minder warmte te leveren; op momenten van
geringe elektriciteitsvraag zal meer arbeid aan de warmtepomp
moeten worden geleverd.
Verschillende andere system en, bij voorbeeld in kombinatie
met opslag, zijn denkbaar.
De energiebesparing, maar ook de ekonomie en het samenspel
met de open bare voorzieningen is voor al deze system en
verschillend.
Naast de ontwikkeling van een kleine motor voor de aandrijving
is er daarom behoefte aan systeemstudies, waarin de technische
en ekonomische kvvaliteiten van de verschillende oplossingen
met elkaar worden vergeleken.

Toepassing van kunststofpijpen bij de warmte-distributie brehgt
lag ere watertemperaturen met zich mee. Ontwikkeling van
binnenverwarmingssystemen met lag ere temperatuur en betere
warmteoverdracht, eventueel ook met kunststofpijpen zou dan
van belang worden. Dit nog te meer als kombinaties met zonneenergie worden overwogen.
Van belang voor de verdere stimulering van stadsverwarming is
ook de ontwikkeling van goedkope en voldoende nauwkeurige
warmte-meters. Momenteel zijn goede warmtemeters op de
markt, zowel mechanische als elektronische typen. De
·nauwkeurigheid is voldoende maar de kosten zijn te hoog om
deze voor elke woning afzonderlijk toe te passen. Zou men aan
de nauwkeurigheid iets minder hoge eisen stellen dan kunnen
goedkopere meters worden ontwikkeld, waarbij, door de grate
afzet, mod erne IC-technieken kunnen worden gebruikt.

Maatschappe/ijke invoeringsproblematiek

Deels onderwerp van studie bij de Beleidsadviesgroep Stadsverwarming: lmterimrapport mei 1977 18, Eindrapport eind 1978.
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4.4.3.2.8 Ontwikkeling van
enkele specifieke komponenten

4.4.3.3

Overzicht van het
lopende onderzoek

Studies voor grootschalige toepassing van warm te-l krachtkoppe/ing
Globale potentieelschatting stadsverwarming uitgevoerd door
Beleidsadviesgroep Stadsverwarming. Ook de NEOM is hiermee
bezig.
Bij TH Delft. bij TPD en bij enkele adviesburo's (Werkgroep
Rekenmodellen Afstandsverwarming) worden reeds studies
gedaan voor meer of minder gedetailleerde komputerprogramma's voor systeemontwerp en kostenraming voor
afstandsverwarming. In Zweden heeft AB Atomenergie een
komputerprogramma in ontwikkeling dat reeds in een vrij
gedetailleerde fase is.
Mogelijkheid tot participatie van Nederlandse zijde of
aankoop van de programmatuur is aanwezig.

Brandstof-, milieu- en ruimteprob/ematiek
Verschillende studies !open bij Ministeries, energiebedrijven en
KEMA. Vergelijking van ko-produktie na kolengassifikatie met
gescheiden opwekking van elektriciteit uit kolen en warmte uit
gas wordt o.m. uitgevoerd in de Gas/Eiektriciteitstudie,
gekoordineerd door TNO en ESC.

Technische Besturingsproblemen
Tot dusverre geen studies bekend.

Warmtewaterleidingen
Geprefabriceerde leidingsystemen zijn al op de markt verkrijgbaar. Ook is er ervaring met het leggen van deze pijpen zonder
kompensatoren. De oudste ervaring in Zweden is 7 jaar. In
Zweden wordt bij A.B. Atomenergie te Studsvik een zeer uitgebreid beproevingsprogramma uitgevoerd aan crosslinked
polyethyleen voor buisinstallaties en sekundaire
distributiesystemen. Daarnaast wordt onderzoek uitgevoerd aan
betonnen pijpen en met glasvezel versterkte polyesterpijpen
voor afstandstransport.
Momenteel doen buiten de stadsverwarmingsbedrijven de
KEMA en WAVIN ook enig onderzoek aan leidingen voor
distributienetten. Op het KEMA-terrein vindt onderzoek plaats
aan een afstandsverwarmingssysteem waarin geprefabriceerde
pijpen zijn toegepast die kompensatorloos zijn gelegd. Bij
WAVIN worden verschillende materialen getest en ook wordt in
samenwerking tussen WAVIN en KEMA praktijkproef gedaan
met een kunststofleiding (buteen).

Ontwikkeling moderne I verbeterde midde/grote eenheden
Diverse fabrikanten do en onderzoek ter verbetering van hun
produkten. De stand van de techniek is moeilijk samen te vatten.
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Ontwikkeling van k/eine opwekeenheden

,Verschillende fabrikanten van automotoren werken er aan om
hun motoren geschikt te maken voor ko-produktie (o.a.
Volkswagen: diesel motor Golf, Fiat: motor van de 127 Totem')
Enke/e specifieke komponenten

- Lage temperatuur verwarmingssystemen. Op vele plaatsen
wordt gewerkt aan de ontwikkeling van de lage-temperatuur
verwarmingssystemen vooral voor zonne-energie en warmtepomp-toepassingen.
Kunststof radiatoren, ontwikkeld o.m. voor stadsverwarming
door A.B. Atomenergie (Studsvik) zijn op de markt verkrijgbaar.
f.

- Warmtemeters

Elektronische warmtemeters zijn op de markt en hebben nu
nog ongeveer dezelfde prijs als mechanische.
Eenvoudiger en goedkoper uitvoeringen worden echter al
verwacht.
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Uit hetgeen in hoofdstuk 3.3.4 over dit onderwerp is opgemerkt,
kan worden gekonkludeerd dat de apparatuur voor het terugwinnen van warmte in het algemeen voldoende is ontwikkeld om
direkt te worden toegepast. Een uitzondering vormt wellicht het
in sektie 3.3.2 omschreven warmtepompsysteem waarmee
warmte uit warm afvalwater en Iucht wordt teruggewonnen.

4.4.4 De terugwinning van
warmte uit ventilatielucht en
waterafvoer

Dat warmteterugwinningssystemen voor ventilatielucht nog
weinig worden toegepast, vindt zijn belangrijkste oorzaak in
bouwkundige beperkingen. In de huidige woningbouw en ook in
het merendeel van de utiliteitsgebouwen wordt gekontroleerde
ventilatie niet of nauwelijks toegepast. Hierdoor ontbreken de
voor de toepassing van warmteterugwinningssystemen noodzakelijke centrale aan- en afvoerkanalen en heeft men
onvoldoende aandacht geschonken aan de lekdichtheid van de
woningen en gebouwen.
Het onderzoek zal zich richten op het inventariseren en
ontwikkelen van de mogelijkheden om in bestaande woningen
en gebouwen centrale aan- en afvoerkanalen voor de
ventilatielucht aan te brengen en de lekdichtheid te verbeteren.
Dit laatste geldt uiteraard ook voor de nieuwbouw, zoals bijv. in
de wijk Tanthof te Delft.
Ook lijkt het wenselijk om een aantal praktijkexperimenten
('action research') op te zetten waarin wordt getoetst of het met
aanvaardbare kosten mogelijk zal zijn om werkelijk voldoende
luchtdichte huizen te realiseren. Dergelijke experimenten zullen
zeker deel uitmaken van de in sektie 3.2 genoemde praktijkexperimenten.
Voor een goede potentieelschatting van de energiebesparing ten
gevolge van ventilatiebeheersing zou veel meer bekend moeten
zijn over de ventilatie bij de huidige bouwkwaliteit en over de
wijze waarop de bewoners deze (willen) be"invloeden.
Aileen dan valt iets over de maatschappelijke aanvaardbaarheid van gesloten gevels te zeggen.
Als lopend onderzoek kunnen worden genoemd de in het
Philipsprojekt te Veld hoven lopende experimenten zowel m.b.t.
ventilatielucht als waterafvoer.
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Uit het in sektie 3.3.5 besp.roken overzicht vari Fig. 9 blijkt dat
voor onderzoek t.a.v. energiebespari"ng allereerst de
onderstaande toesteUen in aanmerking komen:
- CV-ketels (gas);
-' warmwatervoorziening (gas, elektrisch);
- kooktoestellen (gas, elektrisch);
- wasdrogers (elektrisch);
- koel- en vriesapparatuur (elektrisch);
- wasmachines (elektrisch);
-afwasmachines (elektrisch).

, ••

Nadat een analyse is gemaakt van het jaarlijks energiegebruik
van een toestel, de energiestromen in het toestel ('schoorsteendiagram') en de doelmatigheid daarvan, kan worden bepaald op
welk van de onderstaande pt.inten het onderzoek zich moet
richten. ·
. ·-'- vermindering van de 'aan-tijd' van het toestel (bijv. het uit. schakelen van de waakvlam van een geiser gedurende de nacht);
- variatie van deontwerpparameters van het toestel (bijv.
verdikking van de isolatie van een koelkast);
- toepasstng van een nieuw principe (bijv. een warmtepoll)p in
een wasdroger);
- omschakeling van elektriciteit op gas of andersom;
- integratie van het toestel met andere toestellen.
Zoals ook bi~ andere energiebesparende system en reeds werd
gekonstateerd, is het grootste probleeim bij verliesbeperkende
veranderingen aan toestellen, evenwel, het motiverEmvan de
· industria om deze, meestal kostprijsverhogende, verbeteringen
aan te brengen. Naast het technisch onderzoek aan de toestellen
moet daarom vooral onderzoek worden verricht aan de
invoeri ngsproblematiek.

Belemmeringen bij de invoering
4'

· Voorvele huishoudelijke toestellen zijn maatregelen bekend
welke tot vermindering van het energiegebruik leiden: In de
praktijk blijken deze maatregelen echter geen algemene ingang
te vinden. Zo leidt bijvoorbeeld, i.v.m. de genormaliseerde
afmetingen van keukenmodules, vergroting van de isolatiedikte
van de koelkast tot een verkleining van de nuttige inhoud.
Doordat de nuttige inhoud van een koelkast als maat t.a.v.
gebruikswaarde ervan wordt gehanteerd zal de fabrikant niet
geneigd zijn tot een verzwaring van de isolatie.
Nagegaan moet worden welke veranderingen t.a.v. 'normen'
. (keuringseisen en voorschriften), reklame, etc. nodig zijn om
.deze reeds bekende technische verbeteringen op grate schaal
ingevoerd te kunnen krijgen.
In hetbijzotider wordt gewezen op het belang van het
· hanteren van exploitatie- i.p.v. aileen aanschaffingskosten voor
· de konsument.. Het energiegebruik van de toestellen komt hierdoor ook in de financiele vergelijking van toestellen tot
uitdrukking.
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4.4.5

Verliesbeperklng
apparatuur

Gastoestel!en
Ten aanzien van het technisch onderzoek voor de verbetering
van gastoestellen kan worden gesteld dater geen behoefte
bestaat aan een verdere uitbreiding van het lopend onderzoek.
Veel technische besparingsmogelijkheden, zoals elektrische
ontsteking i.p.v. een waakvlam, rookgaskleppen, rookgaswarmtewisselaars, e.d. zijn reeds verkrijgbaar. Onderzoek naar
verdergaande rendementsverbetering van gastoestellen door
benutting van de kondensatiewarmte in de rookgassen is
gaande bij TNO en de industrie.

Toestel!en op gas of e!ektriciteit
Warmwatervoorziening
ln 28 staat beschreven hoe het energiegebruik van
verschillende soorten warmwatervoorziening varieert a is funktie
van het warmwatergebruik.
Als mogelijkheden voor energiebesparing bij aile toestellen
kunnen worden genoemd: verlaging van de watertemperatuur
en verhoging van de thermische isolatiewaarde van de voorraadtoestellen.
Onderzoek naar de wijze waarop dit laatste rendabel kan
geschieden is gewenst.
lndien de beste rendementsverbeterende maatregelen op gasboilers zullen worden toegepast dan zal het totaal gebruiksrendement op prima ire brandstof van deze gastoestellen beter
kunnen zijn dan het maximaal bereikbare rendement van een
elektrische boiler.
Omschakeling van elektrische boilers op gasboilers zou dan
energiebesparing kunnen opleveren. Hierbij moet wei worden
opgemerkt dat in de elektriciteitscentrale van andere brandstoffen- bijv. steenkool- gebruik kan worden gemaakt dan van
aardgas.
Tenslotte kan de toepassing van zonneboilers (zie sektie 3.3.1
en 3) een verdergaande energiebespdring opleverer1.
Bestudering van de betrokken problemen lijkt gewenst.

Kooktoeste!!en
Vergelijkende metingen naar koken op gas of elektriciteit met de
huidige typen toestellen zijn al uitgevoerd 29 . Bij een kontinu
waakvlamgebruik ontlopen de getallen voor het prima ire
energiegebruik elkaar niet veel.
Cijfers over de minimaal, voor de chemische omzetting van
het voedsel noodzakelijke, warmte zijn nog niet bekend. Naar
verwachting is deze warmtehoeveelheid zeer klein en gaat
momenteel zeer veel energie veri oren door verdamping van
water en uitstraling van de pan.
Hierop aansluitend kan worden nagegaan in hoeverre nieuwe
kooktechnieken zoals hoogfrekwent- en infraroodverhitting in
het voedsel, induktief verhitten van de panbodem, etc. het
theoretische minimum benaderen.
(De persoonlijke veiligheid kan achteraf mede in de
beschouwingen worden betrokken).
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E/ektrische toestellen
Wasdrogers

Er zijn twee typert wasdrogers. Bij een type wordt hete Iucht
langs het wasgoed geblazen en dan naarbuiten het toestel
afgevoerd. Dit heeft tot nadeel datal het vocht in de kamer komt,
zodat deze Iucht gewoonlijk via een pijp naar buiten de woning
wordt weggeblazen. Hiermee gaat de warmte-inhoud verloren ..
Bij het tweede type wordt de in de Iucht aanwezige
waterdamp neergeslagen op een met koud leidingwaterdoorstroomde kondensor. De Iucht wordt hierna weer elektrisch
verwarmd. In dit geval gaat de warmte met het schone leidingwater verloren.
Bij de Rheitiisch Westfahlische Elektrizitatswerke en bij de
KEMA werd. een wasdroger met een warmtepomp gebouwd.
Hie~door werd een energiebesparing van ca. 40% gekregen.
De machine werkt met een gesloten kringloop; de Iucht wordt.
voordat deze langs het wasgoed gaat. opgewarmd en erna
afgekoeld zodat het vocht kondenseert. De industriele
ontwikkeling van een prototype op ware schaal voor toepassing
in de woning is nog noodzakelijk.
·
Koel- en diepvriestoestel/en

In so wordt behalve een analyse van het energiegebruik van koelkasten tevens aangegeven.dat verbeteringen mogelijk zijn t.a.v.
de isolatiewaarde, het mechanische rendement van de
kompressor, de warmteoverdracht van kondensor en verdamper
en de automatische ontdooiing.
Alhoewel ane fundamentele gegevens bekend zijn is het
produktierijp maken van de verbeteringen nog nodig.
T.a.v. de verbeteringvan het elektrischP mechanisme en
thermodynamische rendement van de kompressor is nog
onderzoek gaande.
Wasmachines

Ten aanzien van de voor wassen minimaal benodigde ·
temperatuur, water- en wasmiddelenhoeveelheid worden
uiteenlopende meningen gehoord. Onderzoekresultaten dienaangaande kunnen uitgangspunt zijn bij verbetering van de
wasmachine. Een schoorsteendiagram van de huidige
wasmachine zal de richting waarin de verbeteringen gezocht
moeten worden aangeven.
Afwasmachines

Evenals bij wasmachines moet de relatie tussen de watertemperatuur en het reinigirtgseffekt worden vastgelegd, evenals
het schoorsteendiagram van de huidige machine. Waarschijnlijk
vergt het drogen van het servies veel energie. Tevens kan
worden onderzocht in hoeverre afwasmachines door het
toepassen van nieuwe technieken (warmtepompen, gebruik
maken van zonnewarmte) te verbeteren zijn.
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Gei"ntegreerde toestellen

De mogelijkheden van het integreren van verschillende funkties
in een toestel, (bijvoorbeeld de kombinatie van een koelkast en
een warmwatertoestel, waarbij de warmte-afgifte van de
koelkastkondensor wordt gebruikt om het tapwater op te
warmen), moeten worden nagegaan.
Hierbij speelt uiteraard het gebruikspatroon van de toes tel len
een grote rol.
Ook kunnen de wasmachine en de afwasmachine op wei Iicht
eenvoudige wijze warm water betrekken van een gasge1ser of
een gasboiler met een hoog rendement.
Verdere systeemkombinaties zijn mogelijk, vooral wanneer
een daarop gerichte bouwwijze wordt toegepast. lndien aile
energievragende huishoudelijke toestellen worden
ondergebracht in een 'energieblok' in de woning, dan zijn
verschillende kombinaties, waaronder terugwinning van warmte
uit afvalwater, denkbaar.
Het verdient aanbeveling om de mogelijkheden en de problemen
van dergelijke systeemkombinaties nader te onderzoeken.
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'- , · Nader onderzoek om te komen tot een juiste integratie van
geboyw. klimaat- en verlichtingsinstallaties i.v.m. daglicht- '
toetreding verdient aanbeveling. Als mogelijke onderzoekpunten
.kunnen de volgende hierbij worden gendemd..
.
- Toetsing en onderzoek van verlichtingskundige komfort.kriteria aan de mogelijkheden om door da!:)Jichttoetreding te
komen tot verminderd energiegebruik..
Het verdient aanbeveling om het in de diverseverlichtings. systemen optredende kontrastverlies te meten en ditte
relateren aan het ermee gepaard gaande verlies aan
zichtbaarheid.
- De uitvo~ringsvormen voor aanvullende kunstlichtinstallaties en de wijze waarop deze op het kontinu varierend
qaglitmtaanbod kunnen inspelen.
Afgezien van regeltechnische problemen,.zoals de stabiliteit
van het regelsysteem, waardoor snelle veranderingen in het
verlichtingsnivo moeten worden voorkomen, doemen een aantal
elektrotechnische problem en op. Hierbij wordt gedacht aan de
. eenvoud van inpassing, ook in bestaande verlichtingssystemen
en, indien van halfgeleiders gebruik wordt gemaakt, aan het
optreden van netvervuiling (netvervuiling .is o.a. vervorming van
. de netspanning door varierende belasting). Het laatste probleem
valtmogelijk gedeeltelijk te ondervangen door gebruik te maken
van een voedende spanning met hoge frekwentie voor
fluorescentiebuizen; hierdoor neemt tevens het
lichtstroomrendement van de buistoe.

4.4.6 · Energiegebruik in
'•'
utiliteitsgebouwen

(.

Onderzoekingen naar de optimale gebouwkonstruktie, rekening
··'floudend met aile in sektie 3.3.6 genoemde aspekten, m.b:v. een
rekenmodel, zijn reeds gaande. Uitbreiding van de akti,viteiten is
gewenst.

...

Zeker bij utiliteitsgebouwen blijkt het energiegebruik in de praktijk dikwijls veel hager dan bij het energiebewust uitgevoerde
. antwerp was voorzien. Extra aandacht vbor uitvdering,
instrukties en gebruikersgedrag is daarom dringend gewenst.
)

.

Voor het realiseren van aangepaste werkplekverlichting zou het
ook aanbevelingyerdienen wanneer hiervoor voldoende
Tl-armaturen op de markt zouden worden gebracht.

.;

',.
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De studiekapaciteit binnen de agrarische sektor ophet gebied
van energiebesparende technieken is beperkt. De stodies zijn
dan ook veel eerder gericht op het toepasbaar maken van
bestaande technieken dan op de ontwikkeling van nieuwe
technieken. ·
·
Ook in het buitenland is men uiteraard in deze materie
ge"interesseerd en een regelmatige uitwisseling met de ons
omringende Ianden op dit studiegebied heeft plaats. Het gebied
.waarover de studie kan worden uitgestrekt wordt hierdoor
vergroot.

4.5 Aspekten van het
energiebesparingsonderzoek ,
in de agrarische sektor
4.5.1

lnleiding en overzicht

4.5.2

Omschrijving van het
benodigd onderzoek

Het gehele terrein waarop onderzoek (in OREGO-verband) nodig
wordt geacht wordt omschreven in sektie 4.5.2. Een gedeelte
vanditonderzoek, omschre~en in sektie4.5.3, is reeds ter hand
genomen. Het overige onderzoek wordt aanbevolen in het kader
van het Nationaal Programma voor Energieonderzoek en in het
kader van het Landbouwkundig Onderzoek. Het werk is globaal
in projekten onderverdeeld in Appendix 2 onder punt3. 7.
Een overzicht van het gehele onderzoekterrein wordt gegeven in
het 'worstjesdiagram' van Fig. 12. Uit deze figuur kan worden
afgelezen in welk stadium van onderzoek ieder onderwerp zich
bevindt en in hoeveel tijd dit kan worden afgerondvolgens de
inzichten op dit moment.

Tengevolge van de in sektie 3.4.2 reeds besproken onzekere
factoren in de agrarische sektor lijken er weinig uitgangspunten
voorhanden om een betrouwbare uitspraak te kunnen doen over
een studiebeleid voor energiebesparende maatregelen op de
lange termijn. Eerder lijkt het hier zinvol een analyse te bepleiten
in de vorm van een rekenmodel waarin de omstandigheden tot
uiting komen waaronder een Europese boer of tuinder in de
toekomst energie zal gebruiken. Een dergelijk model zou
rechtstreeks beleidsonderbouwend kunnen worden gebruikt.
Naar het zich nu laat aanzien zou bijvoorbeeld een uitsluitend
met afvalwarmte gevoede glastuinbouw in Nederland redelijke
toekomstverwachtigen mogen hebben. Voor een meer
zorgvuldige afweging der faktoren en bepaling van de hoogte
van energiebesparende investeringen welke nog aanvaardbaar
zijn, ook bij snel wisselende omstandigheden, is een rekenmodel
evenwel onontbeerlijk.
Een aansluiting bij rekenmodellen die reeds door het
Landbouwkundig Ekonomisch lnstituut (LEI) worden aangevat,
zou de uitkomsten sterk kunnen bespoedigen.

Voor het verwarmen van een kas kan energie van een vrij laag
temperatuurnivo (30°C) worden gebruikt. De mogelijkheid
bestaat orn hiervoor afvalwarmte van elektriciteitscentrales of
van de industria te gebruiken. Het lijkt echter dat de afstand
tussen bron en gebruiker voorlopig te groat is om hiervan veel
plezier te bel even, tenzij zich belangrijke verbeteringen voordoen
op het gebied van lange-afstandstransport van warmte (zie ook
sekties 3.3.3 en 4.4.2). Een studie naar de planologische
gevolgen van het aanpassen en verplaatsen van elektriciteits138

4.5.2.1

4.5.2.2

Algemeen

De glastuinbouw
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centrales en de industria naar de glastuinbouwgebieden of
andersom is daarom 'gewenst.
Een tWeede studie die gedeeltelijk hierop aansluit betreft de
juiste uitvoering van het warmtetransport tussen bron en
.
gebruiker.
lndien inderdaad het gebruik van de industriele afvalwarmte
een reele op~ie gaat worden dan zullen ()Ok de. organisatorische
en juridische problem en bestudeerd moeten worden, die te
maken hebben met het samenwerkingsverband tussen
producent en konsument van de warmte.
Ondertussen zal eveneens moeten worden bestudeerd op
w.elke wijze de kassen en de teelt zullen moeten worden
aangepast voor een doelmatig gebruik van qe lage temperatuur
afvalwarmte. Voor wat betreft de teelt zal er bijvoorbeeld
gezocht moetenworden naar mogelijkheden om de voor
sommige gewassen noodzakelijke temperatuurstoot in de
ochtend achterwege te kunnen Iaten of deze op andere wijze
bijv. met een warmtepomp te realiseren.
Bij gunstige resultaten van de verschillende studies zullen
tenslotte kostbare demonstratieprojekten moeten worden
gerealiseerd.
Belangrijk voor het energiegebruik van een kas is de thermische
isolatie. Hierbij spelen twee problemen voor de tuinder een rot:
lichtverlies betekent produktieverlies en de koste.n dienen zo
laag mogelijk te zijn. Er wordt daarom reeds studie verricht om
inzicht te krijgen in de warmte- en lichteigenschappen van
isolatiematerialen zoals schermen en dubbel glas. Ook de
duurzaamheid van de material en wordt hierbij betrokken. Voor
het toepassen van de schermen wordt tevens de mechanisering .
en <;!utomatisering bezien.
De warmtebelans van een kas vertoont niet altijd een tekort en in
theorie zou gedurende de dag warmte overgespaard kunnen
.worden voor de nacht. Ook over de seizoenen heen zouden hier
voor de grotere bedrijven wellicht nog wat mogelijkheden
liggen. Een goed en goedkoop warmte-opslagsysteem is
hiervoor een vereiste. De grootste problem en zijn gelegen in het
beperken van de kosten voor de warmtewisselaar tussen
kaslucht en warmtereservoir en de kosten vobr de warmtebuffer.
Hierop aansluitend kunnen wellicht zonnekollektoren worden
gebruikt voor het opvangen van warmte gedurende de tijden dat
zonlicht overvloedig aanwezig is; hoewel de schaduwwerking
van een kollektor voor de glastuinbouw.onaantrekkelijk is.
Ook kan de opgespaarde warmte soms een te laag
temperatuurnivo hebben om door de warmtewisselaars weer in
de kas te kunnen worden afgegeven. Verhoging hiervan,
mogelijk m.b.v. een warmtepomp, zou daarin kunnen voorzien.
De regaling van het kasklimaat is op veel terreinen in studie.
En met de introduktie van de mini-computer in de regaling is nog
veel verbetering in het gebruik van energie mogelijk. Waar voor
een woning van een behaaglijkheidsgevoel wordt uitgegaan om
de temperatuur in testellen, is voor het vaststellen van een
optimaal groeiklimaat van de plant nog veel studie vereist, welke
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ligt op plantfysiologisch terrein.
Voor het in stand houden van een optimaal groeiklimaat in een
kas bij een zo gering mogelijk energiegebruik dienen de
volgende onderdelen te worden bestudeerd:
- het gewenste en het werkelijk optredende ventilatievoud,
- het gewenste klimaat voor een plant en de toegestane
afwijking daarvan,
-de optimalisering van verwarmingsinstallaties in kassen,
waardoor extra verliezen door overshoot e. d. vermeden worden,
- een grootschalige uitvoering van een juiste regeling in de
· glastuinbouw.
Zoals in hoofdstuk 3 reeds opgemerkt lijken er goede
mogelijkheden te zijn voor een meer uitgebreide toepassing van
total energy installaties, in het bijzonder wanneer deze kunnen
worden gekoppeld aan het openbaar elektriciteitsnet. De studie
dient aante sluiten op die van het gebruik van afvalwarmte van
de bestaande elektriciteitscentrales en van de industrie.
Aspekten die nadere aandacht verdienen zijn:
-de technische realisatie van het terugwinnen van
afvalwarmte en het gebruik van C0 2 uit de rookgassen,
-de bepaling van de optimale eenheidsgrootte in relatie tot de
transportafstand voor warmte en C0 2 en tot de andere faktoren
die hierbij een rol spelen. Ook problemen van organisatorische
en bestuurlijke aard zullen nog moeten worden opgelost voordat
aan toepassing op grotere schaal kan worden begonnen.

Gezien de voorlopige schatting dat veel agrarische bedrijven
d.m.v. methaangaswinning in hun eigen energiebehoefte
zouden kunnen voorzien, lijkt het alleszins gerechtvaardigd om
nader aandacht te schenken aan deze besparingsmogelijkheid.
Zowel op laboratoriumschaal alsop praktijkschaal zijn reeds
experimenten gaande.
De fermentatie-technologische aspekten van dit onderzoek
blijven hier buiten beschouwing.
De voornaamste technische aspekten zijn:
- een ekonomisch aanvaardbare en stankvrije opslag van
mest,
- bepaling van de benodigde warmte en de werking van het
roerprincipe voor de instandhouding van het fermentatieproces
voor de methaangaswinning,
-de opslag van methaangas en de mogelijke toepassingen
ervan.
De komende jaren zullen demonstratie-projekten nodig zijn
om de toepasbaarheid aan de praktijk te kunnen toetsen.

4.5.2.3

De veehouderij

De in de melk aanwezige warmte dient korte tijd na het mel ken
weggekoeld te worden om zekerheid te hebben de melk langere
tijd te kunnen bewaren. Nude melk minder frekwent wordt
opgehaald betekent dit dat koeling op de boerderij moet plaats
vinden. Tot nog toe wordt hiervoor veelal elektrische
koelapparatuur gebruikt. Studie in deze sektor naar energiebesparing kan betrekking hebben op het rendement van de
gebruikte apparaten, de gelijktijdigheid van het gebruik
waardoor netverzwaring noodzakelijk is of studie naar alternatief
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opgezette bedrijfsvoering: Ook hier geldt dat niet aileen op de
individuele boerderij moet worden geoptimaliseerd, maar dat in
een integrale benadering per regio moet worden geoptimaliseerd.
Om het elektrisch koelvermogen te beperken worden door de
Noordelijke elektriciteitsbedrijven al voorkoelers met water
gepropageerd. Studie is reeds gqande naar een verdere
technische uitwerking hiervan. Daarnaast wordt reeds aandacht
besteed aan de toepassing van warmtepompen.
Voor een nuttig gebruik van de uit melk weggekoelde warmte
is toepassing van komfortverwarming, stalverwarming of warm
spoelwater denkbaar.
Nadere studie ishier nog vereist.
Het terugwinnen van warmte uit de afgezogen Iucht uit stall en
Ievert meestal problem en op betreffende vervuiling en
aantasting van de warmtewisselende apparatuur. lndien de
warmte wordt aangewend buiten de stal komt daar het
probleem van stankoverlast en bakteriefiltering bij. Het studiegebied omvat:
- het bepalen van de optimale ventilatievouden voor diverse
staltypen,
- het konstrueren van eenvoudige warmtewisselaars die
weinig onderhoud vragen,
- hetnagaan van de energiebalans van een veeteeltbedrijf en
het toepassingsgebied van dierlijke warmte.
Voor de mogelijke toepassing van zonnekollektoren zij verwezen
naar sektie 3.3.1 en het bijbehorende volledige rapport 'zonneenergie voor verwarming's.

De vraag en het aanbod van verwarming en koeling in de
opvolgende kweekprocessen en de technische mogelijkheden
om dit tot een sluitende balans te maken geven het studiegebied
aan.

De studie voor bewaarplaatsen van aardappelen, uien en bloembollen is in de eerste plaats een studie naar de bouwkundig en
technisch optimale konstruktie. Afhankelijk van de belll(aarduur
en de gewenste snelheid van afkoeling zullen technische voorzieningen dienen te worden aangebracht.
Hierbij zullen tevens de mogelijkheden voor het gebruikvan
de vrijkomende warmte en de aandrijving van het koelaggregaat
in studie worden genom en.
Naast het gebruik van afvalwarmte voor stadsverwarming of
glastuinbouw zou deze kunnen worden aangewend voor het
opwarmen van de grond in de akkerbouwmatige teelt en
produktieverhoging kunnen betekenen.
De problem en die voor bestudering in aanmerking komen zijn:
- invloed van de verwarming op de vochthuishouding van de
grond,
- invloed van de verwarming op de mikro-organismen in de
grond,
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4.5.2.4

4.5.2.5

De charnpignonkwekerijen

Overige gebieden

- technische en ekonomische aspekten van zo'n systeem,
-de mogelijkheden voor vergroting van het assortiment van
de Nederlandse land- en tuinbouw,
-de bestuurlijke en organisatorische problemen die aan zo'n
systeem zijn verbonden.

In deze sektie wordt puntgewijs een overzicht gegeven over het
deel van het in sektie 4.5.2 beschreven onderzoek dat reeds
loopt In de aangegeven kapaciteit is het assisterend personeel
niet inbegrepen.

4.5.3

lnventarisatie van het
lopend onderzoek

A/gemeen
Voor het energiegebruik in de toekomst is een eenvoudig
ekonomisch model op het Ministerie van Landbouw aanwezig.
Dit dient verder uitgewerkt te worden om ook voor het energiegebruik prognoses te kunnen leveren.

De glastuinbouw
Een studie naar de mogelijkheden voor het gebruik van afvalwarmte van industrie en elektriciteitscentrales voor kasverwarming is gestart bij D.LO.
De stu die spitst zich in het bijzonder toe op de planologische
aspekten. Kapaciteit 2 man per jaar.
Voor kasisolatie zijn dubbel glas en diverse schermmaterialen
reeds in de handeL De experimenten die bij het IMAGen de
proefstations Naaldwijk en Aalsmeer reeds Iopen richten zich
vooral op de duurzaamheid en de fysische eigenschappen van
de materia len. De eerste resultaten worden eind 1977 verwacht
Kapaciteit 1 tot 2 man per jaar.
Voor warmte-opslag wordt nog dit seizoen een eenvoudig
experiment bij het IMAG gestart. Kapaciteit gering.
Op het gebied van de regeling van het kasklimaat wordt in het
voorjaar van 1978 een komputer bij het IMAG ge"installeerd
waarop de reeds gerealiseerde programma's kunnen proefdraaien. Op de proefstations te Naaldwijk en Aalsmeer werden
reeds komputers ge"installeerd. Kapaciteit van 1 tot 2 man
beschikbaar.
Op diverse tuindersbedrijven zijn reeds enkele jaren total energy
installaties in gebruik. Projekt Schipluiden heeft nu een half
stookseizoen gedraaid.
Hierbij zijn verscheidene onderzoekinstanties zowel als
industrieen betrokken. Ook bij het IMAG wordt eind 1978 een
installatie opgestart De studie betreft hier tevens de
toepassingsmogelijkheden van een warmtepomp. Kapaciteit bij
IMAG 1f2man per jaar.

De veehoudenj"
Op het gebied van de rnethaangaswinning is de studie tot nu toe
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beperkt geblevel') tot de mogelijkheden van varkensdrijfmest.
Onderzoek naar runderdrijfmest is in voorbereiding. Op de LH
draa it ~en installatie op laboratoriumschaal. In Ede wordt op
, praktijkschaal een installatie voor de tropen dit seizoen in
gebruik genomen. Eveneens dit seizoen wordt op het IMAG
_ terrain een kleinschalig experiment met zonverwarming gestart.
Kapaciteit 1 tot 2 man per jaar.

'

Voor demelkkoeling zullen NtZO en IMAG in het voorjaar van
1978 in onderling overleg een projekt in Duiven realiseren.
Kapaciteit 1 tot 2 man per jaar.
Een studie naar de minimaal vereiste ventilatievouden in
relatie met gebouw en de gezondheid vim het dier gaat eind
1978 van start. Tevens worden hierbij de akkumulatiemogelijk~
heden·van warmte van een sta,l bezien. Kapaciteit 2 man per jaar.
· Voor de toepassing van zonnekollektoren is een installatie te
Duiven gerealiseerd. Het meetprogramma draait nog enkele
seizoenen. Zie ook het rapport 'Zonne-energie voor
verwarming'a. Geringe kapaciteit beschikb~ar.
De champignonkwekerijen

Eeh warme-uitwisselend systeem wordt momenteel ontworpen
voor een praktijkbedrijf. Uitvoering bij IMAG en proefstation
champignonteelt. Kapaciteit 1 man per jaar.
Overige gebieden

·

Voorverbetering van bewaarplaatsen van aardappelen, uien,
bloembollen, etc. is nog g~en studie in voorbereiding.
Voor de bestudering van de mogelijkheden van vollegrondsverwarming voor de akkerbouwmatige teelt is een projektgroep
georganiseerd waarin CABO, DLO, IMAG, PAGV, PGEM en RYP
zijn vertegenwoordigd. Een konkreet plan is in voor~reiding. De
invloed van de verwarming op de vochthuishouding van de
1
grand zal het eerst worden bestudeerd.
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5
5. Onderzoekprojekten,
financien, management

De hoofdlijnen van het onderzoek zijn verder uitgewerkt in
projekten. Een opsomming van deze projekten is gegeven in
Appendix 2.
Aangaande de betekenis van de projekten en het doel dat
hiermee wordt beoogd zij het volgende opgemerkt.
Met het formuleren van de projekten is het niet de bedoeling
geweest om op de stoel van het management van de
uitvoerende instanties van het onderzoek te gaan zitten. De
formulering van de projekten is bedoeld als een eerste globale
uitsplitsing van onderwerpen die naar de mening van OR EGO
relevant zijn en waaruit een gevoel voor de orde van grootte van
de benodigde inspanningen kan worden verkregen. De
genoemde mankracht en financien per projekt pretenderen niet
een nauwkeurige planning te zijn. Het is veeleer de som van het
totaal van een groep van projekten dan de afzonderlijke posten
die als maatgevend moet worden beschouwd. Daar komt nog bij
dat in sommige gevallen- vooral waar het produktontwikkeling
betreft- de genoemde inspanning is bedoeld als aanzet tot veel
uitgebreider werk bij de industrie, terwijl in andere gevallenvooral de integrale en software studies- meer de totale omvang
wordt beoogd.

5.1

lnleiding

Bij de feitelijke implementatie van het onderzoek zal daarom nog
veel overleg nodig zijn om, in aansluiting op water reeds loopt
en rekening houdend met aile betrokken omstandigheden, tot
een konkrete projektdefinitie te komen.
Het bewaken van de prioriteiten (zie sektie 2.4) en de koherentie
van het gehele programma vragen dan uiteraard extra aandacht.
Zie verder sektie 5.4.
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Voor een verdere stu ring van het gehefe onderzoekprogramma
en het opnieuw vaststellen van de hoofdlijnen, zijlijnen en
eventuele prioriteiten is het noodzakelijk om van tijd tot tijd tot
een herevaluatie van het programma te komen. Er is evenwel
niet een duidelijk punt van afronding aan te wijzen. De verschillende aard en duur van het reeds lopend zowel als van het
nieuwe onderzoek maken het vrijwel oninogelijk om voor deze
herevaluatie een 'beste moment' aan te wijzen. Het lijkt
verstandiger om aan de hand van tussentijdse rapportering op
getette tijden tot herbezinning te komen. Een eerste herevaluatie
van het programma is naar de mening van OREGO wenselijk een
jaar na de aanvang van de uitvoering.
Voor de verschillende onderwerpen zal het evenwel tussentijds
noodzakelijk zijn om te beslissen over voortgaan of stoppen met
een ontwikkelingslijn. In feite moet na de afronding van ieder
onderzoekprojekt worden besloten wat het vervolg zal zijn. bit
geldt evenwel in het bijzonder voor die projekten die de
haalbaarheid van nieuwe ontwikke1ingen moeten onderbouwen.
De belangrijkste nieuwe ontwikkelingslijnen waarin zich beslispunten zullen moeten voordoen worden hieronder opgesomd.
De volgorde en de aanduiding van de projekten komt overeen
met die van Appendix 2.
Direkt be/eidsonderbouwende studies
Geen.
lntegraa/ ontwerpen en algemeen ondersteunend onderzoek

IA.5 Grootschalige warmte-opslag
Beslispunt na ca. 2 manjaar.
Eventuele voortzetting: aanzienlijke praktijkexperimenten en
systeemstudies voor de toepassing.
lA. 7 Benutting van industriele afvalwarmte
Beslispunt na ca. 1 manjaar.
Eventuele voortzetting: analyse van de praktische
mogelijkheden in Nederland en demonstratieprojekten.
IA.8 Warmtekaart
Beslispunt na ca. 3 manjaar.
Eventuele voortzetting: veel meer warmtekaarten, invoering in
het beleid van lagere overheden.
Onderwerpen van vakwetenschappe/ijke aard

WP.1 Ontwikkeling van kleine gasmotor.
Beslispunt: onmiddellijk na bereidverklaring van de industria tot
participatie en afronding.
Eventueel vervolg: ca. 20 manjaar/jaar door de overheid.
WP.2 Thermisch gedreven warmtepompsystemen.
Beslispunt na ca. 4 manjaar.
Eventueel vervolg: 10 15 manjaar/jaar door de overheid.

a
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5.2. ,Herevaluatie en
beslispunten

WP.3 tjm 8 Overige warmtepompstudies en ontwikkelingen
moeten worden aangepast.
WK.1 Be nutting afvalwarmte van bestaande centrales.
Beslispunt: na ca. 1 manjaar.
Eventuele voortzetting: WK.2 en demonstratieprojekten.
WK.10 Aanvaardbaarheidsstudie van kleine ko-produktiesystemen.
Beslispunt na ca. 1 manjaar.
Eventuele voortzetting: verdere systeemstudies en produktontwikkeling. Ca. 7 manjaar/jaar door de overheid, of meer
wanneer de benodigde gasmotor moet afwijken van die voor
warmtepompaandrijving .
.AT.l Model voor de toekomstmogelijkheden van de Nederlandse
agrarische bedrijfstakken, met name ook de glastuinbouw.
Beslispunt na ca. 6 manjaar.
Eventuele voortzetting: keuze voor nieuwe ontwikkelingslijn
voor kasverwarming, verdere studies voor praktische realisatie,
demonstratieprojekten.
AT.12 De bestudering van de opslagmogelijkheden voor
methaangas en de mogelijke toepassingen ervan.
Beslispunt na ca. 6 manjaar.
Eventuele voortzetting: studies voor praktische doorvoering en
demonstratieprojekten.

De tekst van de sekties 5.3 en 5.4 is kompleet opgenomen in
het hoofdstuk 'Samenvatting en beleidsaspekten' aan het begin
van dit rapport. Voor verdere lezing wordt daarheen verwezen.

5.3 Ovewcht van de
financiele konsekwentles van het
onderzoek.
5.4 Eni<ele suggesties
voor het management van het onderzoek.
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Appendix1

Warmteterugwinningssystemen
lndeling
De systemen voor warmteterugwinning uit de.af te voeren
ventilatielucht (hierna genummerd 1 tim 7) kunnen in twee
groepen worden ingedeeld:
Regeneratieve systemen (no. 1, 2 en 3) en rekuperatieve
system en (no. 4 tim 7).
Bij de regeneratievesystemen komt een vast medium (no.1 en 2)
of eenvloeibaar medium (no. 3) beurtelings in kontakt met de
afvoerl.ucht en de toevoerlucht.
·
Tijdens het kontakt met de (warme) afvoerlucht neemt het
. medium warmte op en koelt daarbij deafvoerlucht af. Tijdens
het daarop volgende kontakt met de toevoerlucht geeft het
medium de opgenomen warmte af aan de (koude) toevoerlucht
en warmt deze daarbij op. Sommige media kunnen ook vocht uit
de (vochtige) afvoerlucht opnemen door absorptie of adsorptie
(bij vloeibare resp. vaste media) en dit later weer aan de (droge) ,
toevoerlucht afgeven. Daarbij wordt dus ook de ('latente')
verdampingswarmte van de waterdamp in de afvoerlucht
gedeeltelijk in dezelfde vorm teruggewonnen.

I

,

Het beurtelings wisselen van het kontakt met de afvoerlucht en
de toevoerlucht wordt gerealiseerd door het medium heen en
weer te verplaatsen tussen de afvoerluchtstroom en de toevoerluchtstroom (no. 1 en 3), dan wei door de beide luchtstromen om
beurten m.b.v. omschakelkleppen over het stilstaande vaste
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medium te leiden (no. 2).
Bij toepassing van een vast medium (no. 1 en 2) moet dit voor
een hoge warmte- (en vocht-) overdracht een groot oppervlak en
een geringe materiaaldikte hebben. Bij een vloeibaar
medium (no.3) wordt het benodigde grote kontaktoppervlak
bereikt door de vloeistof in fijn verdeelde vorm door de beide
luchtstromen te leiden.
Bij de rekuperatieve system en wordt de warmte via een
scheidingswand door de afvoerlucht afgegeven en ook via een
scheidingswand door de toevoerlucht opgenomen. Als de
warmte-overdracht direkt van de afvoerlucht door een
scheidingswand naar de toevoerlucht plaats vindt, is er sprake
van een gewone Iucht -Iucht warmtewisselaar (no. 4).
De scheidingswand kan dan uitgevoerd zijn in de vorm van
platen of in de vorm van gladde pijpen.
Bij de overige rekuperatieve system en wordt de warmte van de
afvoerlucht naar de toevoerlucht overgedragen met behulp van
een strom end tussenmedium. Dit laatste is door ·
scheidingswanden van de beide luchtstromen gescheiden. De
scheidingswanden zijn vrijwel altijd uitgevoerd in de vorm van
pijpenbundels, die luchtzijdig- d.i. aan de buitenzijde van de
pijpen- voorzien zijn van oppervlakvergrotende lamellen.
Wanneer als tussenmedium een vloeistof (meestal water met
een anti-vries-middel) wordt gebruikt bestaat het systeem uit
twee afzonderlijke lamellen-pijpenelementen, die sa men met
een cirkulatiepompje in een ringcircuit zijn verbonden (no.5).
Hierbij wordt de warmtekapaciteit van het rondstromende
medium gebruikt voor het warmtetransport van de afvoerlucht
naar de toevoerlucht.
Wanneer als tussenmedium een stof wordt gekozen (b.v. freon),
die beurtelings wordt verdampt door de warmte uit de
afvoerlucht en wordt gekondenseerd door de koude
toevoerlucht (no. 6 en 7), dan wordt de verdampingswarmte van
het medium gebruikt voor het warmtetransport. Het verdampen
en kondenseren kan plaats vinden bij nagenoeg dezelfde druk en
temperatuur, in de twee einden van een aantal afzonderlijke,
geheel gesloten pijpen, welke einden door de twee luchtstromen
worden omspoeld.
Het verdampen en kondenseren kan ook plaats vinden LliJ
verschillendetemperatuur en druk, nl.lager in het
verdampingsgedeelte in de afvoerlucht en hoger in het
kondensorgedeelte in de toevoerlucht (no. 7).
In het eerste geval stroomt de gevormde waterdamp reeds door
een zeer gering drukverschil vanzelf van het verdampergedeelte
naar het kondensorgedeelte. Voor de terugstroming van de bij
kondensatie gevormde vloeistof kan hetzij de zwaartekracht
worden benut hetzij de kapillaire zuigwerking van een daartoe
aangebrachte poreuze bekleding van de binnenzijde van de
pijpen. Dit is het principe van de heat-pipe.
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In tiet tweede geval moet de gevormde damp op. de gewenste
. hogen:i druk gebracht worden m.b.v. een tussenge::;chakelde
kompressor. De vlpeistof stroomt terug via een smoorventiel.
Hiennee wordt bereikt, dat de afvoerlucht kan worden afgekoeld
tot een lag ere temperatuur dan die van de buitenlucht en dat de
· verse toevoerlucht d.m.v. deze grotere wanntehoeveelheid kan
worden verwarmd tot een hogere temperatuur dan de gewenste
vertrekluchttemperatuur. Zodoende kan de toevoerlucht in
bepaalde gunstige gevallen ook in de warmtebehoefte van het
gebouw voorzien. Dit is een toepassing van het principe van de
warmtepomp.
· Uiteraard moet hierbij de extra terug te winnen energie steeds
worden afgewogen tegen het extra energieverbniik voor het
aandrijven van de kompressor.

Be/angrijke eigenschappen.
De belangrijkste technische eigenschappen van de
warmteterugwinningssystemen zijn het rendement en de
inbouwmogelijkheid.
·
Het rendementvan de no. 1 t/m 6 wordt gedefinieerd als de
praktisch bereikte warmteterugwinning gedeeld door de
theoretisch maxima aI mogelijke. Als aileen droge of voelbare
warmte wordt overgedragen spreekt men van het
temperatuurrendement:
(tt- tb) . (/>t

'}t =
·

'

.

fta- tb) ·(/>a

waarin t 1 =ternperatuur toevoerlucht na de warmteterugwinning °C
waarin t8 =temperatuur afvoerlucht na de warm_teterugwinning °C
waarin tb =temperatuur buitenlucht na de wannteterugwinning °C
waa~in (/)1 =massadebiet toevoerlucht na de warmteterugwinning kg/s .
waarin (/)a= massadebiet afvoerlucht na de warmteterugwinning kg/s
Als ook vocht wordt gekondenseerd uit de afvoerlucht en at of
niet overgedragen aan de toevoerlucht beschouwt men het
enthalpierendement:

.fht- hb) . (/Jt
'}h=
(h8 - hb) · (/)a
waarin h de enthalpie van de verschillende luchtstromen in
kJ/kg voorstelt.
De inbouwmogelijkheidwordt voornamelijk bepaald door de at
. of niet aanwezige noodzaak dat de beide luchtstromen naar een
plaats in het gebouw moeten worden samengevoerd.
Het is duidelijk, dat deze eis b.v. geldt voor een systeem met
.direkte warmte-overdracht door een scheidingswand (no. 4).
, Verdere eigenschappen, die soms van belang zijn, zijn o.a. de
eventueel optredende overdracht van kiemen, gassen of geuren
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van de afvoerlucht naar de toevoerlucht en de gevoeligheid voor
vervuiling door stof.

Uitvoeringsvormen en eigenschappen
Deze zijn in hoofdzaak samengevat in de tabel. Voor zover nodig
volgt hier nog enige nadere toelichting.

Regeneratieve system en
1.

Roterende regeneratieve warmtewisse/aar

Deze bestaat uit een cylindrische rotor, gevuld met het
uitwisselmedium, die betrekkelijk langzaam roteert in een
vierkante omkasting. De voor- en achterfronten van deze
omkasting zijn door twee deelbalken in twee helften verdeeld,
waaraan de toe- en afvoerluchtkanalen zijn aangesloten.
Doordat het rotormateriaal aileen stroming in axiale richting
toelaat en de deelbalken d.m.v. afdichtstrippen tegen de
draaiende rotorfronten afdichten, wordt luchtoverstroming van
afvoer- naar toevoerkanaal of omgekeerd verhinderd.
Wei stroomt per omwenteling een afvoerluchtvolume gelijk aan
het netto rotorvolume over, maar dit kan desgewenst worden
voorkomen door het aanbrengen van een smalle spoelsektor in
het omkastingsfront, vanwaaruit de aanwezige afvoerlucht
permanent wordt afgezogen en vervangen door toevoerlucht.
Het rotormateriaal kan desgewenst zodanig worden gekozen dat
het zowel voelbare warmte als waterdamp kan vasthouden en
overdragen.
2.

Stationaire regeneratieve warmtewisse/aar

Deze bestaat uit twee bedden van het uitwisselmedium, die
beurtelings door de afvoerlucht en de toevoerlucht worden
doorstroomd. De twee parallelwerkende omschakelkleppen
voor de luchtstroom kunnen in principe door toepassing van een
flu"ldistorinrichting, m.b.v. de druk van de beide luchtstromen
zelf, periodiek worden omgeschakeld. Er hoeft dus dan geen
afzonderlijke aandrijfenergie beschikbaar te zijn.
Een zekere overstroming van de afvoerlucht naar de
toevoerlucht bij iedere omschakeling is onvermijdelijk. Ook bij
dit systeem kan door juiste keuze van het uitwisselmedium
zowel warmte als vocht worden overgedragen.

Regeneratieve warmtewisse/aar met vloeibaar
uitwisse/medium (twee elementensysteem - open type)

3.

Als uitwisselmedium wordt hierbij een sterk hygroskopische
zoutoplossing gebruikt meestal LiCI in water met bepaalde
toevoegingen ter vermindering van de chemische
agressiviteit e.d.
De oplossing wordt in fijn verdeelde toestand beurtelings met de
beide luchtstromen in kontakt gebracht en m.b.v. twee pompjes
heen en terug getransporteerd.
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De fijne verdeling van de vloeistof wordt bewerkstelligd d.m.v.
· sproeiers of door de vloeistof over ko'ntaktlichamen met fijne
struktuur te Iaten vloeien.
De zoutoplossing werkt in belangrijke mate bakteriedodend,
terwijl de fijn verdeelde vloeistof ook een deel van het in de Iucht
aanwezige stof opneemt. In verband hiermee moet de
zoutoplossing geregeld worden ververst. Het ligt in de aard van
dit systeem, dat overstroming van afvoer naar toevoerlucht niet
plaats vindt en dat het uitsluitend voor gekombineerde warmteen vochtoverdracht gebruikt kan worden.

Flekuperatieve systemen
Bij deze system en kan overstroming tussen de twee
luchtstromen altijdvolledig worden vermeden, terwijl zij door de
aard van hun konstruktie geen van aile in staat zijn naast warmte.
ook vocht over te drag en.

4.

Direkte Iucht -Iucht warmtewisselaar

Als de scheidingswand tussen de beide luchtstromen bestaat uit
vlakke rechthoekige platen wordt de warmtewisselaar
uitgevoerd als een pakket van deze platen, die door
afstandstukjes op g~lijke afstand van elkaar gehouden worden,
zodat tussen deze platen smalle doorstroomkanalen gevormd
worden.
·
Als men deze kanalen genummerd denkt, worden de kanalen
no. 1,3,5, 7 etc. aangesloten aan de afvoerlucht en de kana len
no. 2,4,6,8 etc. aan de toevoerlucht.
lndien de scheidingswand bestaat uit een bundel evenwijdige
pijpen stroomt d~ afvoerluchtd66r de pijpen en de toevoerlucht
loodrecht daarop 6m de pijpen (of omgekeerd).
·
In beide gevallen volgt uit qe konstruktie, dat de twee
luchtstromen elkaar in principe aileen in kruisstroom kunnen
passeren, ook al is bij een meer langgerekte vorm een zekere
mate van tegenstroom realiseerbaar.
De platen kunnen bestaan uit aluminium, kunststof of glas; de
pijpen zijn in het algemeen van aluminium.

5.

Twee elementen systeem- gesloten type

De uitvoering behoeft geen nadere verklaring.
Voor een behoorlijk rendement is het noodzakelijk dat de
beide pijpenelementen als meer-rijige bundels worden
uitgevoerd, waarbij de pijpenrijen onderling in serie en tezamen
in tegenstroom met de luchtstromingsrichting worden
geschakeld.

6.

Warmtewisselaar volgens het heat-pipe principe

Ookvoor dit type is het voor een goed rendement nodig, dat de
warmtewisselaar uit meerdere rijen pijpen bestaat. Als de rijen
onderlin9 niet met elkaar worden verbonden kan daardoor een
'
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tegenstroomeffekt bij de warmte-overdracht worden
gerea Iiseerd.
Bij een bijzondere uitvoering worden de pijpen flauw hell end
aangebracht en wordt de regeling bewerkstelligd door deze
hellingte varieren, waardoor de terugstroming van het
gekondenseerde medium wordt tegengewerkt of versterkt.

7.

Warmteterugwinning met behulp van warmtepomp

De warmtepomp wordt elders in dit rapport afzonderlijk
behandeld. Slechts moet hier een praktisch dikwijls toegepaste
uitbreiding van dit systeem van warmteterugwinning uit de
afgewerkte ventilatielucht vermeld worden.
Dit betreft een kombinatie met warmte-onttrekking Ult de
buitenluchtd.m.v. een afzonderlijke koelmiddelverdamper.
De beide warmtestromen uit ventilatielucht en buitenlucht
kunnen dan sa men met het eveneens als warmte vrijkomende
vermogen voor de kompressoraandrijving te allen tijde
voldoende zijn voor het volledig voorzien in de warmtebehoefte
van het gebouw.
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Nr.

•

SCHEMA

Warmtete~ugwinningsysteem

:;:::;

eCD

2

c::

Stationaire uitwissel
bedden met klep
omschakeHng

CD

0)

CD

a:
3

Twee.:.elementen
systeem, open type

4

Directe warmte-overdracht
Iucht - Iucht

5

Twee-elementen
systeem, gesloten type

Heat-pipe
warmtewisselaar

7
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;

Benaming- Principe

Roterende warmtewisselaar

(D

. i

Warmtewisselaar

·1

I

Rendement

lnbouwmogelijkheid

Regelingen
speciale eigenschappen

65-90%

toe- en afvoerkanalen bij
elkaar

toerenregeling;
warmte- en vochtterugwinning mogelijk

toe- en afvoer -·
kanalen bij
elkaar

regeling der omschakelfrequentie;
warmte- en vochtterugwinning mogelijk;
zekere overstroming
onvermijdelijk

toe- en atvoerkanalen niet
bij elkaar

regeling door hoeveelheid circulerende oplossing; bacteriedodende
werking; stofvangst;
aileen warmte- en
vochtterugwinning

toe- en afvoerkanalen niet
bij elkaar

regeling door Iuchtbypass;
eenvoud,
bedrijfszekerheid

toe- en atvoerkanalen niet
bij elkaar

shuntregeling van
circulerende vloeistof

toe- en afvoerkanalen bij
elkaar

regeling door
lucht-bypass
of helling-variatie

toe- en afvoerkar]alen niet
bij elkaar

regeling door
compressorprestatie;
integratie met
overige klimaatreg eli ngssysteem

50-80%

ca. 60%

60-80%

40-60%

50-70%

n.v.t.

Nr.

1

2

3

4

5

6

7
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.Appendix 2

DE PROJEKTEN
/nleiding
Hieronder wordt een nadereverklaring gegeven van de
gebruikte vorm van de projektomschrijvingen.
De projekten worden steeds ingedeeld in fasen. Deze fasen
dienen goed te worden onderscheiden van de in hoofdstuk 4 ·
genoemde onderzoeksfasen. De betekenis die OR EGO aan de
fasering hecht is de volgende:

Fase l De projekten worden zo konkreet mogelijk gefomiuleerd
naar inhoud, mankracht en financien. De inhoud sluit zoveel
mogelijk aan bij de huidige stand van kennis en ontwikkeling
(zie Fig. 11). CREGO beveelt aan deze projekten zo spoedig
mogelijk tot uitvoering te brengen.

Fase 2. De projekten in fase 2 zijn diegene die logisch aansluiten
op reeds lopende onderzoeken, die nog niet zijri afgerond, Em
onderzoeken uit fase 1 waarvoor nog enige evalutie noodzakelijk
is. De projekten worden zover mogelijk konkreet geformuleerd
naar inhoud, mankracht en financien.

Fase 3 en latere fasen. De projekten in de latere fasen zijn
diegene die logisch aansluiten op onderzoeken uit fase 1
en/of fase 2, maar waarin nog een aanzienlijke mate van
onzekerheid bestaat. De inhoud van de projekten is
geforniuleerd naar de op het moment van schrijven meest
waarschijnlijke ontwikkelingeh. De genoemde mankracht en
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financien zijn bedoeld om een globale indruk te qeven van de te
verwachten noodzakelijke inspanningen. De hier genoemde
onderwerpen zijn verre van volledig.
Om een konkrete schatting van het onderzoekpotentieel te
kunnen maken zijn de projekten verdeeld over een aantal jaren.
Eenvoudigheidshalve is verondersteld datal het onderzoek in
fase 1 start in 1978. Voor de relativering van de betekenis hiervan
wordt verwezen naar sekties 5.1 en 3.
Voor de aanduiding van de benodigde mankracht wordt steeds
het aantal manjaren als maatstaf gebruikt. Met de 'man' wordt
hier een man van een gemiddeld onderzoekteam bedoeld,
Hierbij wordt de gebruikelijke assistentie inbegrepen geacht.
Hierrnee wordt een enigszins van het zonnerapport3 afwijkende
aanduiding gehanteerd. De reden hiervoor is dat het hier
beschreven onderzoek meer gespreid is van karakter dan het
zonne-energie-onderzoek.
Bij de projekten wordt ook steeds aangeduid waar het kan
worden uitgevoerd. Hoewel het voor sommige projekten vrij
duidelijk is welke groep de uitvoering ter hand kan nemen is toch
gewerkt met een zo globaal mogelijke aanduiding en wei om
twee redenen:
- Er is getracht onderscheid te maken tussen projekten voor
Hogescholen en Universiteiten, voor professionele onderzoekinstellingent en voor de industrie. Een globale aanduiding
hiervoor is voldoende.
- Alhoewel het voor sommige projekten min of meer van te
voren vast ligt wie deze zullen gaan uitvoeren, is het niet de
bedoeling dat het Nationaal Programma voor
Besparingsonderzoek in de Gebouwde Omgeving een besloten
karakter krijgt. Het programma staat open voor iedere terzake
kundige en op de juiste wijze toegeruste onderzoeker. Een al te
gedetailleerde aanduiding van de uitvoerende instanties is
hiervoor niet bevorderlijk.
Omdat er reeds vele onderzoeken en experimenten lopen die
goed aansluiting geven bij de hier geformuleerde projekten, lijkt
het redelijk dat tenminste een gedeelte van de hier
geformuleerde projekten ook zal worden uitgevoerd in de
bestaande kaders en met de financiele middelen van de uit
andere bron afkomstige zgn 'eerste geldstroom'*). De middelen
uit de zgn. 'derde geldstroom' kunnen worden gebruikt voor:
- projekten die niet duidelijk in een bestaand kader passen;
- projekten die weliswaar goed aansluiten bij het lopende
werk van de bestaande kaders, maar waarvoor uitbreiding nodig
is om deze met de gewenste prioriteit te kunnen uitvoeren.
Bij de projektaanduiding is een indikatie gegeven voor de
'eerste of derde geldstroom' waaruit, naar de mening van
OREGO, het projekt het best kan worden financierd.
t hierbij inbegrepen de semi-universitaire instituten
•1 eerste geldstroom: de normale financieringsbron van de instelling
tweede geldstroom: ZWO-fondsen- voor het OREGO-werk niet van
toepassing
derde geldstroom: fondsen voor Nationale Programma's
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8i} de projekten is geen nadere aanduiding voor de prioriteit van
het onderzoek gegeven. Hiervoor wordt verwezen naar
sektie 2.4.

1.

Beleidsonderbouwende studies

80.1 Het opstellen, vergelijken en ev.alueren van verschillende
besparings-strategieen en het doen van beleidsaanbevelingen.
- Zo goed mogelijk kwantificeren van de te verwachten
vraag/aanbod-problemen.
.
- Het zo goed mogelijk vaststellen van vervangende
energieprijzen.
- Het afwegen van verschillende taktische mogelijkheden
voor de intr.aduktie van besparingen: gegarandeerd
bodemprijsverloop, vrije-marktprijzen, etc.
-Studies van niet-groeiende-ekonomie modellen.
- 8estudering van het diskonteringsprobleem
Mankracht: (technisch wetenschapper + ekonoom),
voorlopig 2 jaar;
plaats: onderzoekinstituten;
fase 1; derde geldstroom.
80.2 Het vaststelten van prioriteiten voor de invoering van
energiebesparende maatregelen.
- Het opstellen van series projektkosten~energiefiguren.
- Het uitwerken van een methode om de kerngrootheden te
kwa ntificeren.
- Het opstellen van prioriteitenlijsten voor besparende
maatregelen bij beperkte middelen.
- Het expliciteren van de gevolgen voor milieu,
werkgelegenheid, handelsbalans, etc.
- Het nader uitwerken van prioriteitsverschillen voor
besparing op olie of aardgas.
Mankracht: 1 man, 3 jaar;
plaats: onderzoekinstituten;
fase 1; derde geldstroom.
80.3 Het opstellen van een programma voor versnelde
introduktie van energie besparende maatregelen en de
bestudering van een noodprogramma voor vermindering van de
ekonomische aktiviteiten i.v.m. een duurzame schaarste aan
energiegrondstoffen.
Mankracht: 1 man, 2 jaar;
plaats: onderzoekinstituten;
fase 2, na eind 1978; derde geldstroom.
80.4 Het bestuderen van de bestaande belemmeringen voor
de invoering van energiebesparende maatregelen en de
mogelijkheden om deze weg te nemen en in plaats daarvan
stimulansen te stellen.
Mankracht: 1 man, 2 jaar;
plaats: onderzoekinstituten, beleidsstudiegroepen;
fase 1; derde geldstroom.
80.5 De bestudering van verschillende sociale aspekten
verbonden aan de invoering van energiebesparende
maatregelen.
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Mankracht: 1 man, 3 jaar;
plaats: onderzoekinstituten;
fase 1; derde geldstroom.
80.6 De bestudering van mogelijkheden voor een flexibel
ontwerp voor noodmaatregelen in de bouw en het do en van
praktische suggesties voor het realiseren van kwaliteitsbouw op
thermisch gebied.
Mankracht: 1 man, 2 jaar;
plaats: onderzoekinstituten;
fase 1; derde geldstroom.
80.7 Het bestuderen van de mogelijkheden van een
thermische keur voor woningen en gebouwen.
Het voorbereiden van meer gedifferentieerde, samenhangende norm en voor thermische eigenschappen van
woningen en gebouwen.
Het voorbereiden en opstellen van een
(bij)scholingsprogramma voor het realiseren van kwaliteitsbouw.
Mankracht: 1 man, 2 jaar na eind 1979 in aansluiting
op projekt 6;
plaats: onderzoekinstituten;
fase 2; derde geldstroom.
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Fig. 13 Overzicht van de direkt beleidsonderbouwende studies

Tabel 8 Overzicht van de benodigde financiele inspanningen voor de
direkt beleidsonderbouwende studies

nieuw te starten in
derde geldstroom

1978

1979

1980

in kFI

in kFI

in kFI

900

1050

600
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2. lntegraai ontwerpen en algemeen ond~rsteunend ondeizoek

'
'.

lntegraa/ ontwerpen
IA.1 Het opstellen van een programma van energie-eisen voor
het prbces van ruimtelijke planning door een of meer energiedeskundigen (persoon of instituut) in samenwerking met
planologisch instituut.
mankracht: 1 mali, 2 jaar;
plaats: onderzoekinstituten;
fase 1; derde geldstroom.
;

.

.. ,
i

,.1.:

;.

IA.2 Het uitvoeren van een drietal praktijkexperimehten vo9r ·
de realisering van de volgende akties: integraal ontwerp,
praktische realisatie, evaluatie van de resultaten. De volgende
drie projekten komen in aanmerking:
- een blok van vier eengezinshuizen van het type
· ·
volkswoningbouw;
mankracht: lman; 4 jaar; ·
- een blok volkswoningbouw in zes woqnl~gen;
mankracht: 1 man, 4 jaar;
·
- een gangbaartype utiliteitsgebouw zoals een niette groot
cellenkantoor;
mankracht: 1 man, 4 jaar;
plaats: TH's, onderzoekinstituten, adviesburo's
fase 1; derde geldstroom.

Model/en voor het energiegebruik in de gebouwd omgeving
· IA.3 Het opzetten Vl'!n een modelstudie voor de mogelijke
ontwikkelingen in de tijd -over een periode van bijv.
50 jaar- van de struktuur van de energievoorziening voor de
gebouwde omgeving in Nederland en het opzetten van een
daartoe geschikt komputerprogramma; verfijning.tot de
resultaten niet verder verbeteren.
mankracht: 2 man, 4 jaar;
plaats: onderzoekinstituten;
fase 1 2; derde geldstroom.

)'

+

IA.4 Het opzetten van een komputermddel van de.
energievoorziening en de energiebesparingsmogelijkheden in de
gebouwde omgeving als beslissingsinstrument voor konkrete
projekten.
- lnbouwen van konkrete mogelij!<heden voo.r energf'ebespareode apparatuur voor de klimaatbeheersing.
:.... lnbo'uwen van de kerngrootneden met gewichtsfaktor.
- Teehnisch-ekonomische analyse van deoptimale beslissing
in het gevoerde beleid.
· mankracht: 2 man, 4 jaar;
plaats: TH's, onderzoekinstituten;
fase 1 + 2; derde geldstroom

Algemeen ondersteunende onderwerpen

t

IA.5 Opslag van energie op grote schaal, met name.van
warmte.
·
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- Nagaan welke (afval) warmtestromen in Nederland voor
opslag op grote schaal in aanmerking komen.
- Vaststellen van de technische mogelijkheden voor het
opslaan van deze warmte, in samenwerking met o.a. de
uitvoering van het Nationaal Programma voor Aardwarmte.
-Kosten- en rentabiliteitsberekeningen voor de verschillende
mogelijkheden.
- Evaluatie van de effekten op het milieu.
mankracht: 1 man, 2 jaar;
plaats: onderzoekinstituut, adviesburo.
fase 1; derde geldstroom.
IA.6 Energiegebruikspatronen in de gebouwde omgeving.
-Meting van de energiegebruikspatronen in de meest
voorkomende woon- en werksituaties.
- Herleiding van de gegevens naar eisen die aan apparatuur
voor de energievoorziening moeten worden gesteld.
-Analyse van de faktoren die het energiegebruik bepalen en
suggesties voor energiebesparing.
mankracht: 4 manjaar (voorlopig);
plaats: onderzoekmst1tuut;
fase 1 + 2; derde geldstroom.
IA.7 Benutting van industriele afvalwarmte t.b.v. de gebouwde
omgeving,
-analyse van de technische en ekonomische voorwaarden
waaraan enerzijds een stroom industriele afvalwarrnte en
anderzijds een part van de gebouwde omgeving moet voldoen
om het gebruik van de afvalwarmte in de gebouwde omgeving
interessant te maken.
mankracht: 1 man, 1 jaar;
plaats: onderzoekinstituut, adviesburo.
fase 1; derde geldstroom.
IA.8 Het vervaardigen van een voldoende gedetailleerde
regionale warrntekaart met de bedoeling om inzicht te krijgen in
de problem en die hierbij een rol spelen en de mogelijkheden die
zo'n kaart zou kunnen bieden voor een regionaal energiebeleid.
rnankracht: 1 man, 3 jaar;
plaats: onderzoekinstituten, adviesburo's;
fase 1; derde geldstroom.
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Fig. 14 Overzicht van de studies voor integraal ontwerpen en
algemei:m ondersteunende onderwerpen

Tabel 9 Overzicht van de benodigde financiele inspanningen van de
studies voor integraal ontwerpen en algemeen ondersteunende
onderwerpen

nieuwte starten in
. derde geldstroom

1978

1979

1980

in kFI

in kFI

in kFI

2200

2050

1750

Voor de projekten op het gebied van zonne-energie zij verwezen ·
naar het zonne-energie-rapport3 en de samenvatting daarvan in
sektie 3.3.1.

In sektie 4.4.2 is over de warmtepomp het noodzakelijk geachte
onderzoekprogramma in hoofdlijnen aangegeven. ·
Daarbij is opgemerkt dat aan twee lijnen zo snel mogelijk dient
te worden begonnen.
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3.1

3.2

Zonne-energie

De warmtepomp

WP.1

Onderzoek aan de gasrnotor/kornpressiewarrntepornpeenheid en/of een andere kornbinatie rnet
overdracht van rnechanische energie.
De werkzaarnheden zullen bestaan uit het onderzoek van deze
systernen in het laboratoriurn en in de praktijk.
De hier noodzakelijk geachte ontwikkeling van een geschikte
gasrnotor is eveneens van belang voor de ko-produktie in kleine
eenheden. Zie ook sektie 5.2.3.3.
rnankracht: 20 rnanjaar/jaar gedurende 5 jaar;
investeringen: in de eerste jaren vooral, ca. f2.10 6 per jaar;
plaats: TH's, onderzoekinstituten, adviesburo's, industrie;
fase 1; derde geldstroorn.

WP.2

Onderzoek aan therrnisch gedreven warrntepornpen
zonder rnechanische energieoverdracht.
In de eerste fase van d1t projekt diel}en de in aanrnerkmg
kornende systernen, nl. de absorptie-, resorptie- en ejektorwarrntepornp te worden geevalueerd. Van de systernen rnet de
gunstigste perspektieven zullen vervolgens prototypen rnoeten
wordPn ontwikkeld. Het onderzoek zal. gezien de te bereiken
energiebesparing, in eerste instantie gericht rnoeten zijn op de
toPoassing in woningen en gebouwen. In een later stadium zal
dan de industriele toepassing rnoeten worden geevalueerd en
ontwikkeld.
Verkennende studie:
rnankracht: 2 rnan, 2 jaar;
plaats: TH's, onderzoekinstituten;
fase 1; derde geldstroorn.
Ontwikkeling prototypen:
rnankracht: 10 a 15 rnanjaar/jaar, gedurende 5 jaar;
plaats: TH's, onderzoekinstituten, adviesburo's, industrie;
fase 2; derde geldstroorn.
Naast de nu genoernde hoofdontwikkelingslijnen zullen andere,
veelal ondersteunende onderzoeken nodig zijn.

WP.3 Systeerngerichte studies rnet een zwaartepunt van de
inspanning op het vraagstuk van de warrntebron en de
koppeling van verschillende systernen.
rnankracht: 10 rnanjaar/jaar;
plaats: TH's, onderzoekinstituten, adviesburo's;
fase 1; derde geldstroorn.
WP.4 Apparatuurgerichte projekten voor
kornponentenontwikkeling.
rnankracht: 6 rnanjaar/jaar;
plaats: onderzoekinstituten, industrie;
fase 2; derde geldstroorn.
WP.5 Ekonornische begeleiding van het ontwikkelingswerk,
kosten/batenanalyses, etc.
rnankracht: 2 rnanjaar/jaar;
plaats: TH's,onderzoekinstituten, adviesburo's;
fase 1; derde geldstroorn.
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WP.6 Bestudering van de juridische aspekten verbonden aan
de introduktie van warmtepompsystemen.
mankracht: 1 manjaar/jaar;
plaats: onderzoekinstituten, beleidsinstanties;
··
fase 2; derde geldstroom.
WP. 7. Het opstellen en uitwerken van keuringseisen met de
bijbehoren<~e kommissie-aktiviteiten, etc.
mankracht: 2 manjaar/jaar;
plaats: onderzoekinstituten, keuringsinstanties;
fase 2; derde geldstroom.
WP.8 Voorlichting, informatie en opleiding.
totale inspanning: ca. f800.000,-/jaar;
fase 2 en 3; derde geldstroom.
Omdat het hier een zeer sterke uitbreiding van het onderzoek
betreft, zal het ook nodig zijn hiervoor voldoende management
aan te trekken. De praktijk leert dat de kosten van het
·management vooronderzoek 10 a15% van de projektkosten
omvatten. Voor het gehelewarmtepomponderzoek betekent dit
een inspanning van f800.000,-/jaar.
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5. ekonom,ische begeleiding '

Tabel 10 Overzicht van de benodigde financiele inspanningen voor
de warmtepompprojekten
-----~~~------~---

nieuwte starten in
derde geldstroom

1978

1979

1980

in kFI

in kFI

in kFI

8200

8400

11 750

lntroduktie van ko~produktie in bestaande centra/es en in de
grotere eenheden

3.3. Gekombineerde
warrnte/krachtopwekking

WK.1 Analyse van de maatschappelijke invoerings~
problematiek. Problem en van bestuurlijke en
financiele aard.
rnankracht: 1 man, 1 jaar;
plaats: onderzoekinstituten, beleidsstudiegroepen;
fase 1; eerste en/of derde geldstroom. ·
WK.2 Analyse van de mogelijke vraag naar en het potentiele
aanbod van afvalwarrnte van elektriciteitscentrales in
Nederland: struktuur van vraag en aanbod, lokalisering,
e.e.a. rekening houdend met de bestaande infrastruktuur en
plannen. Berekening van het konkurrerend energieprijsnivo voor
konkrete gevallen. Zie ook projekt I A.8 (sektie 5.2 2.).
mankracht: 1 man, 1 jaar;
plaats: onderzoekinstituten, adviesburo's;
fase 2; derde geldstroom.
WK.3

Studie van de regelproblemen bij toepassing van
op grotere schaal in gekoppeld bedrijf met
het elektriciteitsnet.
mankracht: 1 man, 1 jaar;
plaats: TH's, onderzoekinstituten;
fase 1; eerste en/of derde geldstroom.
ko~produktie

WK.4 Studie van de besturingsproblernen van warrnte~ en
krachtproduktie, rekening houdend met de mogelijkheden van
warrnte~opslag bij gekoppeld bedrijf met het elektriciteitsnet en
eventueel met andere warrntebronnen. Ontwikkeling van
komputerprogramma's voor geoptimaliseerde bedrijfsvoering
en geoptimaliseerd antwerp. Zie ook projekt WK.8.
mankracht: 2 man, 3 jaar;
plaats: onderzoekinstituten;
fase 1, fase 2; eerste en/of derde geldstroom.

Ontwikkeling en beproeving van leidingsystemen
WK.5 Beproeving van geprefabriceerde systemen in de
praktijk en in testvelden. Gedrag van deze system en in de
Nederlandsebodem.
mankracht:% man, 5 jaar;
plaats: onderzoekinstituten, industrie, bestaande testvelden;
fase 1; eerste en/of derde geldstroom.
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WK.6 Ondertoek 11aar het gedrag van kunststof pijpsystemen
en ontwikkeling van geschikte material en voor distributiesystemen. Aansluiting bij Zweeds onderzoek, echter ook gedrag
bij uitwendige belastingen.
·
Warmteverliezen in vochtige grond.
mankracht: 2 man, 5 jaar;
plaats: onderzoekinstituten; industria;
fase 1; derde geldstroont
WK.7 Ontwikkeling en onderzoek aan eenvoudige
verbindingstechnieken voor kunststof pijpen.
mankracht: 2 man, 5 jaar;
plaats: onderzoekinstituten, industria;
tase 1; derde geldstroom.
WK.8 Ontwikkeling rekenmodellen voor optimalisering van
leidingnetten.
Aansluiting op projekt WK.4 is denkbaar.
mankracht: 1 man, 3 jaar;
plaats: TH's, onderzoekinstituten, adviesburo's;
fase 1; derde geldstroom.
Middelgrote eenheden

WK.9 Ontwikkeling van een of enkele geoptimaliseerde
produktie-eenheden van middelgrote klasse. Kompleet ontwerp.
_mankracht: aandeel hierin van 2 man, 2 jaar;
plaats: adviesburo's, industria;
fase 2; derde geldstroom.
Kleine eenheden

WK.10 Elektrotechnische. milieutechnische en
maatschappelijke evaluatie van mogelijke kleine ko-produktiesystemen voor de energievoorziening van afzonderlijke of enkele
woningen en/of gebouwen.
Orienterende studie:
mankracht: 1 man, 1 jaar;
plaats: onderzoekinstituten, industria;
fase 1; derde geldstroom.
Vervolg systeemtechnische en ekonomische begeleiding:
mankracht: 1 manjaar/jaar;
fase 2; derde geldstroom.
De ontwikkeling van geschikte kleine motoreenheden kan voor
een belangrijk gedeelte samenvallen met de ontwikkeling van de
mechanisch aangedreven warmtepomp. lndien in een later
stadium zou blijken dat de ontwikkelingslijnen voor beide
doeleinden toch uiteen gaan lopen, dan moet worden gerekend
op een extra benodigde mankracht voor zeker 10
15 manjaar/jaar.
Ook op and1:1re onderdelenvan de ontwikkelingslijn van kleine
ko-produktie-eenhedeh zal zoveel mogelijk moeten worden
gestreefd naar een gekoordineerde aanpak met de kleine
· mechanisch aangedreven warmtepompsystemen.
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Tabel11 Overzicht van-de benodigde financiele inspanninge11
voor de ko-produktie~projekten
1978
in kFI

1979
in kFI

1980
inkFI

nieuw te starten
in derde geldstroom

2500

3300

3400

eventueel te starten*
in eerste geldstroom

1150

850

450

* Wat in de eerste geldstrooni wordt.
gestart kan in mindering worden
gebracht?P de derde geldstroom.

WK.11 Ontwikkeling van specifieke komponenten voor de
kleine ko-produktie-eenheden.
mankracht: 4 manjaar/jaar;
plaats: onderzoekinstituten, industrie;
fase 2; derde geldstroorn.
WK.12 Specifieke systeemstudies voor de mogelijke vormen
van toepa.ssing van ko-produktie in kleine eenheden.
mankracht: 2 manjaar/jaar;
plaats: TH's, onderzoekinstituten, adviesburo's;
fase 2,al,s ver\tolg en uitbreiding op WK.10; derde geldstroom.
WK.13 Studie van de problemen bij parallelbedrijf en aan- en
afschakelen van vele kleine motoren aan het elektriciteitsnet.
mankracht: 1 man, 1 jaar;
plaats: onderzoeklnstituten;
fase 2; derde geldstroom.
Onde~eunendeondenNerpen

WK.14 Ontwikkeling van Iage ternperatuurverwarmingssystemen met lage investering en bijbehorende
toepassingsgebieden. Gedacht wordt bijv. aan kunststofsystemen.
mankracht: 1 manjaar/jaar;
plaats: onderzoekinstituten, industrie;
fase 1; derde geld$troom.
· WK.15 Ontwikkeling van goedkope warmtemeters voor
warmtemeting perwoning. Studie van de eisen die aan de
. nauwkeurigheid moeten worden gesteld. Eventueel te ·gebruiken
als verhoudingsmeters in samenwerking met nauwkeuriger dure
·.meters voor meerdere woningen.
· mankracht: 2 man, 2 jaar;
plaats: onder:zoekinstituten, industria;
fase 1; eerste en derde geldstroom.
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TW.1 Ontwikkelen van mogelijkheden om in bestaande
woningen en gebouwen centrale aan- en afvoerkanalen voor de
ventilatielucht aan te brengen en de lekdichtheid te verbeteren.
mankracht: 1 man, 1 jaar;
plaats: onderzoekinstituten, adviesburo's;
fase 1; derde geldstroom.

3.4 De terugwinning van
warmte uit ventilatielucht en
waterafvoer

TW.2 Het bestuderen van de mogelijkheden om in de
nieuwbouw de aan- en afvoer van water op een zodanige wijze
in de woning te integreren dat warmteterugwinning uit
waterafvoer technisch en ekonomisch haalbaar wordt.
mankracht: 1 man, 1 jaar;
plaats: onderzoekinstituten, adviesburo's;
fase 1; derde geldstroom.
Ook moet rekening worden gehouden met de mogelijkheid van
een aantal praktijkexperimenten.
Voor de 'action research' op het gebied van luchtdicht bouwen
zij verwezen naar sektie 5.2.2.
TW.3 Het doen van studies en uitvoeren van experimenten om
inzicht te krijgen in de bereikbare energiebesparing d.m.v.
ventilatiebeheersing in woningen en om de sociale
aanvaardbaarheid van gesloten gevels vast te stellen. Het doen
van suggesties.
mankracht: 1 man, 4 jaar;
plaats: TH's, onderzoekinstituten;
fase 1; derde geldstroom.
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Fig. 1 7 Overzicht van de projekten op het gebied van
waterterugwinning

Tabel12 Overzicht van de benodigde financiele inspanningen
voor de warmteterugwinningsprojekten

nieuw te starten
in derde geldstroom

1978

1979

1980

in kFI

in kFI

in kFI

600

200

200
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VA.1 Onderzoek naar de mogelijkheden omde bestaande
maatschappelijke belemmeringen voor de invoering van
enei"gie-zuinige apparatuur weg te nemen.
- inventarisatie van de belemmeringen van technische,
ekonomische en maatschappelijke aard.
- voorstellen voor veranderde aanpak, nadruk op exploitatiekosten, klantenbenadering, wijzigingen voorschriften.
- uitwerken van testcases, bijv; voor wasdrogers met
warmtepomp, koel- en diepvriesapparatuur.
mankracht: 2 man, 2 jaar, uit verschillende disciplines
(technisch, ekonomisch, juridisch, sociale wetenschappen);
plaats: onderzoekinstituten, konsumentenorganisaties,
overheid;
fase 1; derde geldstroom.

3.5

VA.2 Bestudering van de in het buitenland gaande
onderzoekingen op het gebied van nieuwekooktechnieken,
zoals hoogfrekwent, infra rood, induktief verhitting, etc.
· Konklusies opstellen voor eventueel benodigd aanvullend
. Nederlands onderzoek.
mankracht: Y2 man, 1 jaar;
pfaats: onderzoekinstituten
fase 1; derde gefdstroom
VA.3 Onderzoek naar de mogelijkheid van geintegreerde
toestellen en de praktische invoeringsproblemen.
Opstellen van aanbevelingen.
mankracht: 1 man, 1 jaar;
·
plaats: onderzoekinstituten
fase 1; derdegeldstroom
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Fig. 18 Overzichtvan de projekten voor verliesbeperking in apparatuur
Tabel13 Overzicht van de benodigde financiele inspanningen voor
de projekten voor verliesbeperking in apparatuur

nieuw te starten
in derde geldstroom

170

1978

1979

1980

inkFI

in kFI

in kFI

525

300

Verliesbeperking
apparatuur

VG.1 Toetsing en onderzoek van verlichtingskundige komfortkriteria aan de mogelijkheden om door daglichttoetreding te
komen tot verminderd energiegebruik.
mankracht: 1 man, 2 jaar;
plaats: onderzoekinstituten, adviesburo's;
fase 1; derde geldstroom.

3.6

Energiegebruik in
utiliteitsgebouwen

VG.2 Onderzoek naar de uitvoeringsvormen voor aanvullende
kunstlichtinstallaties en de wijze waarop deze op het kontinu
varierend daglichtaanbod kunnen inspelen.
mankracht: 1 man, 2 jaar;
plaats: onderzoekinstituten, adviesburo's, industrie;
fase 1; derde geldstroom.
VG.3 Onderzoek naar een uitgebalanceerde toetreding van
daglicht om te komen tot verminderd energiegebruik.
mankracht: 1 man, 4 jaar;
plaats: TH's, onderzoekinstituten, adviesburo's;
fase 1; derde geldstroom.
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Fig. 19 Overzicht van de projekten voor verlichting
in gebouwen
Tabel14 Overzicht van de benodigde financiele inspanningen
voor de projekten voor verlichting in gebouwen

meuw te starten
in derde geldstroom

1978

1979

1980

in kFI

in kFI

in kFI

600

600

200

Algemeen

3. 7

De agrarische sektor

AT.1 Uitwerken van een rekenmodel waarmee een duidelijk
inzicht dient te worden verkregen in de toekomstmogelijkheden
van de Nederlandse agrarische bedrijfstakken en de energie die
zij daarbij nodig zullen hebben.
mankracht: 3 man, 2 jaar;
plaats: DLO, ESC, IMAG, LEI;
fase 1; eerste en derde geldstroom.
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De glasti.Jinbouw
AT.2 Studie betreffende de juiste invoering van het lage
ter:nperatuur warmtetransport van de bron naar de gebruiker. ·
mankracht: 1 man, 1 jaar;
plaats: adviesburo;
fase 2; derde geldstroom.
AT.3 · Organisatorisctie studies naar het juiste
samenwerkingsverband tussen warmteproducent en
-konsument.
mankracht: 1 man, 2 jaar;
plaats: DLO, IMAG, LEI, KEMA;
fase 3; eerste en derde geldstroom.
AT.4 Het aanpassen van kassen Em teelt om het gebruik van
laag-kalorische warmte magelijk te maken,
mankracht; 3 man, 2 jaar; ·
plaats: DLO,IMAG. .
. fase 1; eerste en derde geldstroom.
AT.5 Bestudering van de mogelijkheden voor opslag van
overtollige warmte uit een kas, voorlopig aileen van de dag naar
de nacht.
mankracht: 2 man, 3 jaar;
plaats: IMAG;
fase 1; derde geldstroom.

..
'"

'

AT.6 Studie van de gewenste en optredende ventilatievouden
van een kas.
mankracht: 4 man,1 jaar;
plaats: IMAG, proefstations Naaldwijk, Aalsmeer.
fase 1; eerste en derde geldstroom.
AT. 7 Bepaling van het gewenste klimaat en de toegestane
afwijkingen daarvan (buiten de plantfysiologische stu die).
mankracht: 1 man, 2 jaar;
plaats: IMAG, LH, proefstations Naaldwijk, Aalsmeer;
fase 1; eerste en derde geldstroom.

'·

AT.8 Optimalisering van verwarmingsinstallaties.
mankracht: 1 man, 2 jaar;
plaats: IMAG;
_.fase 1; derde geldstroom.
AT.9 Grootschalige uitvoering van goede klimaatregeling in de
glastuinbouw.
mankracht: 1 man, 4 jaar;
plaats: IMAG, LH, proefstations Naaldwijk, Aalsmeer.
fase 2; eerst~ en derde geldstroom.

. 1

'.
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AT.10 Uitwerken van de technische realisatie van het
gekombineerde gebruik van C02 uit de rookgassen, warrnte en
elektriciteit met koppeling aan het openbaar elektriciteitsnet en
Total Energy installaties.
mankracht: 2 man, 3 jaar;
plaats: IMAG, KEMA. proefstation Naaldwijk, projektgroep
Schipluiden, adviesburo's, industrie.
fase 1; derde geldstroom.
AT.11 Systeemstudie voor de bepaling van de optimale
eenheidsgrootte van een aan het openbaar elektriciteitsnet
gekoppelde TE installatie in relatie tot de betrokken faktoren.
mankracht: 1 man, 2 jaar;
plaats: IMAG, KEMA, ESC;
fase 1; derde geldstroom.
De veehouderij

AT.12 De bestudering van de opslagmogelijkheden voor
methaangas en de mogelijke toepassingen ervan.
mankracht: 2 man, 3 jaar;
plaats: IBVL.IMAG, LH;
fase 1; eerste en derde geldstroom.
AT.13 Het begeleiden van enkele demonstratieprojekten voor
de toepassing van methaangas uit mest op agrarische bedrijven.
mankracht: 2 man, voorlopig 3 jaar;
plaats: IMAG;
fase 2; eerste en derde geldstroom.
AT.14 De bestudering van toepassingsmogelijkheden van de
uit melk weggekoelde warrnte binnen het agrarische bedrijf.
inankracht: 1 man, 3 jaar;
plaats: IMAG, NIZO;
fase 1; derde geldstroom.
Vo!legrondsverwarming

AT.15 De bestudering van de invloed van verwarrning op de
mikro-organismen in de grand.
mankracht: 2 man, 4 jaar;
plaats: CABO, DLO, IMAG, PAGV, PGEM, RYP;
fase 1; eerste geldstroom.
AT.16 Technische en ekonomische aspekten van vollegrondsverwarming.
mankracht: 1 man, 2 jaar;
plaats: zie projekt AT.15;
fase 2, eerste en derde geldstroom.
AT.17 Mogelijkheden voor vergroting van het Nederlandse
produktie-assortiment in de land- en tuinbouw t.g.v.
vollegrondsverwarrning.
mankracht: 2 man, 4 jaar;
plaats: zie projekt AT.15;
fase 1; eerste geldstroom.
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AT.18 Bestudering van organisatorisphe en bestuurlijke
aspekten verbonden aart toepassing van '
vollegrondsverwarming.
rriankracht: 1 man, 2 jaar;
plaats: zie projekt AT.15;
fase 3; eerste en derde geldstroom.
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Fig. 20 Overzicht van de agrarische projekten ·

Tabel15 Overzicht van de benodigde financiele inspanningen
voor de agrarische projekten
1979
in kFI

1978
in kFI
nieuw te starten in')
- eerste geldstroom

1980
in kFI

800

800

800

- eerste en/of derde geldstroom

2600

2350

1 500

- derde geldstroom

1400

1 600

1 000

totaal buiten eerste geldstroom

4000

3 950

2 500

') Bij de eerste geldstroorn wordt
vooral gedacht aan het Ministerie van
Landbouw en Visserij.

Onderzoek rnet overwegend agrarisch
be lang is geplaatst in de eerste
geldstroorn; onderzoek rnet gernengd
agrarisch en energiebelang in de
eerste en/of derde geldstroorn.
Onderzoek rnet overwegend energiebelang is geplaatst in de derde
geldstroom

Tabel16 Overzicht van de totaal benodigde financiele inspanningen
van het OR EGO programma

I

1978
in kFI

1979
in kFI

1980
in kFI

Projekten groep

geldstroom

BO

3e

900

1 050

600

lA

3e

2200

2 050

1 750

WP

3e

8 200

8400

11 750

WK

3e

2 500

3300

3400

TW

3e

600

200

200

VA

3e

525

300

-

VG

3e

600

600 I
I

200

AT

1 e en/of 3e
3e

2600
1400

2 350
1 600

1 500
1 000

totaal hoofdlijnen
exklusief zonne-energie

19 525

19 850

20400

totaal hoofdlijnen +
zijlijnen*, exklusief
zonne-energie

24406

24 813

25 500

7 673

10193

10 587

32079

35006

36087

I

zonne-energie
hoofdlijnen + zijlijnen
totaal OREGO programma
• Van het totaal bed rag is 20%
besternd voor het onderzoek van de
zijlijnen. Zie ook sektie 4.1.
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