
 

 
  

; 

Auteurs: Bas Alberts, Gijs de Melker &  
Daan van der Velden 

Datum: 25 mei 2022 
Locatie: Technova College, ROC A12 

Onderzoeksrapport 

Energie: ‘Slim op de 
meter of beter’ 

 

Proposition 

 

Complication 

 

Solution 



RAPPORTAGE  
HORIZON SMART CIRCULAIR 

1 | P a g i n a  
Auteurs:  Bas Alberts, Gijs de Melker & Daan van der Velden 
Titel:   Energie ‘Slim op de meter of beter’ 
Datum:  25 mei 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
©2022 HORIZON SMART CIRCULAIR 

Alle rechten voorbehouden. 

Dit onderzoek, inclusief de bijbehorende bijlage bevat vertrouwelijke informatie. Niets uit dit 

onderzoek noch de bijlage mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd 

gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, 

mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande 

schriftelijke toestemming van de auteurs. Tevens is het niet toegestaan om het onderzoek noch de 

bijlage aan derden beschikbaar te stellen. 



RAPPORTAGE  
HORIZON SMART CIRCULAIR 

2 | P a g i n a  
Auteurs:  Bas Alberts, Gijs de Melker & Daan van der Velden 
Titel:   Energie ‘Slim op de meter of beter’ 
Datum:  25 mei 2022 

1 Colofon 
Kandidaten 
Naam:    Studentnummer:  Mailadres: 
Bas Alberts   400035774   400035774@st.roc.a12.nl 
Gijs de Melker   400034862   400034862@st.roc.a12.nl 
Daan van der Velden  400035771   400035771@st.roc.a12.nl 
 
Commissie 
Ruud Koornstra   Voorzitter van de Jury, Nationale Energie Ambassadeur 
Shai van Vlijmen  Architect en directeur van NarrativA Architecten  
Claudia Bouwens  Programmaleider lente-akkoord, KAN en lente-akkoord ZEN 
Sven Jense   Oprichter van Climate CleanUp 
Coen van Rooyen  Algemeen directeur NVB-vereniging  
 
Onderzoek 
Titel  : Energie: ‘Slim op de meter of beter’ 
Instelling : Technova College, afdeling bouwkunde, opleiding Middenkaderfunctionaris bouw 
Periode  : November 2021 – Juni 2022 
Locatie  : Technova College, ROC A12 
 
Contactadressen 
Technova College, ROC A12 
Afd. Bouwkunde 
Opleiding Middenkaderfunctionaris Bouw 
6717 XA Ede 
Postbus 82 
 
Coöperatie Cirkelstad U.A. 
3508 TB Utrecht 
Postbus 80092 
085 105 11 70 
Info@cirkelstad.nl 
 
SMART Circulair 
4891 CB Rijsbergen 
06 16342889 
Tanja@smartcirculair.com 
 
Rapport 
Onderdeel: Onderzoek 
Status:  Definitief 
Versie:  1.0  
Datum:  25 mei 2022 
  



RAPPORTAGE  
HORIZON SMART CIRCULAIR 

3 | P a g i n a  
Auteurs:  Bas Alberts, Gijs de Melker & Daan van der Velden 
Titel:   Energie ‘Slim op de meter of beter’ 
Datum:  25 mei 2022 

2 Voorwoord 
De roep om nieuwe woningen wordt steeds luider. Terwijl “woningnood” toeneemt, gebruiken 
steeds minder mensen de woningen die er al zijn. Uitbreiding van de stad maakt dat probleem alleen 
maar groter. Wij denken dat juist de focus op bestaande woningen de sleutel is. 
 
De Nederlandse stadswijken krimpen. Vergeleken met de jaren 70 leven er in een gemiddeld 
huishouden 40% minder personen en dat terwijl de huizen en straten niet kleiner zijn geworden. 
Doordat er veel minder mensen wonen dan voorheen zijn voorzieningen niet meer levensvatbaar, 
scholen worden samengevoegd en er is steeds minder leven op straat. Dan is het logisch dat 
vereenzaming toeneemt, dat verduurzaming moeilijker gaat, dat het autogebruik toeneemt. Het is 
tijd voor een switch voor de omgang met woningnood! 
 
Deze woningnood in Nederland is de afgelopen maanden de primaire focus geweest van onze groep 
Horizon. Wij bestaan uit vijftien studenten van de Bouwkunde opleiding op het Technova College te 
Ede. Wij zitten in ons derde leerjaar en pakken dit project zeer enthousiast aan. Wij bestonden 
voorheen uit 3 verschillende groepen, maar wij hebben besloten om onze krachten te bundelen om 
het ultieme idee te bedenken om de woningnood op te lossen. Met ons oog op de toekomst willen 
wij onze visie werkelijkheid laten worden en onze praktijkervaringen toepassen om dit ultieme idee 
te realiseren.  
 

3 Samenvatting 
In dit verslag hebben we onderzoek gedaan naar alles omtrent energie, hoe kunnen we een 
duurzaam ontwerp realiseren? Van zonnepanelen tot technologieën waarvan u nog nooit hebt 
gehoord, genaamd vrije energie! Het is erg interessant om te zien wat er allemaal mogelijk is in deze 
sector, maar ook dit maakt het juist lastig om een conclusie te trekken.  
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5 Zelfvoorzienend ontwerp 
Hoe zorgen we voor een zelfvoorzienend ontwerp per soort ontwerp. 

5.1 Toegepaste installaties 
5.1.1 SoLarge SOLO® PV-module 
Voordelen ten opzichte van andere panelen: 
Duurzaamheid:  
Bij de productie van Solarge modules komt minder CO2 vrij waardoor deze minder belastend voor 
het milieu zijn. 
 
Installatietijd:  
Door het lage gewicht en eenvoudige montage d.m.v. een click-in systeem is minder installatietijd 
nodig. 
 
Gewicht: 
Door gebruik te maken van zeer sterke en de tevens lichte kunststof composiet is het totale gewicht 
zeer laag. 
 
Recycling:  
Solarge PV-modules kunnen volledig gerecycled worden. De kunststof van nieuwe Solarge PV 
modules kan volledig van gerecycled materiaal gemaakt worden. 
 
Geproduceerd volgens de strengste kwaliteitsnormen: 
Solarge PV-modules zijn ontwikkeld volgens de strengste Europese IEC normen op gebied van 
performance (IEC 61215) en veiligheid (IEC 61730). Door gebruik te maken van duurzame, speciaal 
ontwikkelde UV bestendige- en brandwerende materialen en kwaliteits- zonnecellen wordt een 
fabrieksgarantie gegeven van 10 jaar en een performance garantie van 20 jaar.  Tijdens het 
productieproces worden de modules aan stringente kwaliteitstesten onderworpen om constante 
kwaliteit te garanderen. Solarge heeft haar bedrijfsprocessen ingericht conform de ISO 
9001:2015 normering. 
 
Oplossing voor daken met een lichte constructie: 
Met de druk van CO2-reductie vanuit het EU-klimaat akkoord heeft het inzetten van PV-panelen om 
zonnestroom te genereren een enorme vlucht genomen. De Nederlandse overheid heeft zich ten 
doel gesteld om in 2050 maar liefst 3000 km2 aan zonnestroom genererend oppervlak geïnstalleerd 
te hebben. Een groot deel van dit oppervlak zijn (platte en schuine) daken van industriële- en 
agrarische bedrijven. Naar schatting is 40% van deze daken vanwege hun constructie niet in staat om 
extra gewicht te dragen. Solarge PV-modules, die qua energieopbrengst niet onder doen voor 
conventionele glas modules, zijn vanwege hun geringe gewicht bij uitstek geschikt voor deze daken. 
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5.2 Zonnepanelen  
 
5.2.1 Welke zonnepanelen passen we toe? 
De zonnepanelen van Solarge zijn opgenomen op de milieulijst 2020 waardoor een ondernemer kan 
profiteren van groot fiscaal voordeel wanneer deze panelen worden aangeschaft.  

 
De composiet zonnepanelen van Solarge zijn opgenomen onder rubriek C 6410 Circulaire PV-panelen 
met terugnamegarantie en zijn ‘designed for recycling’. Op het gebied van circulariteit hebben de 
zonnepanelen van Solarge een aantal belangrijke voordelen ten opzichte van conventionele 
zonnepanelen. In het productontwerp zijn namelijk elementaire keuzes gemaakt ter bevordering van 
de recycling aan het begin en einde van de levensduur. Zo kan de kern van het paneel geproduceerd 
worden van gerecycled kunststof. Door het ontbreken van glas in de panelen en omdat ze volledig 
opgebouwd zijn uit thermoplastisch polymeren is het mogelijk deze te recyclen. Dat wil zeggen dat 
de kleine hoeveelheden metaal worden hergebruikt en dat de granulaten teruggebracht worden in 
hun eigen keten.  

 
Door de toenemende efficiëntie van zonnecellen kan de economische levensduur de technische 
levensduur overstijgen. Solarge heeft de ambitie de energietransitie te versnellen zonder nadelige 
ecologische impact. Vanuit dit oogpunt neemt Solarge de zonnepanelen aan het einde van de 
levensduur terug met als doel het zoveel mogelijk terugwinnen van bruikbare grondstoffen, het 
verminderen van het primaire energieverbruik en daarmee het verlagen van de CO2 uitstoot. 
 
SoLarge SOLO® PV-module: 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Solarge DUO® PV-module:  
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Toepassing en opbrengst per concept: 
 
Maisonnette woning: 
Het dakvlak van dit concept is totaal 80m2 per woning, dit betekent dat we 30 zonnepanelen kunnen 
toepassen.  
Per 10 zonnepanelen zijn de kosten ongeveer €5500, totaal zijn de kosten voor alle zonnepanelen per 
blok dus €16.500 ex btw.  
 
Opbrengst: Per paneel is de opbrengst 285 kWh, totaal is de opbrengst dus 285kwh X 30 = 8.571 kWh 
per blok.  
 
2-gezinswoning: 
Het dakvlak van dit concept is totaal 46 m2 per woning, dit betekend dat we 17 zonnepanelen 
kunnen toepassen. 
Per 10 zonnepanelen zijn de kosten ongeveer €5500, totaal zijn de kosten voor alle zonnepanelen per 
blok dus €9.350 ex btw.  
 
Opbrengst: Per paneel is de opbrengst 285 kWh, totaal is de opbrengst dus 285kwh X 17 = 4.845 kWh 
per blok.  
 
Easy Unitz: 
Het dakvlak van dit concept is totaal 49 m2 per woning, dit betekend dat we 18 zonnepanelen 
kunnen toepassen. 
Per 10 zonnepanelen zijn de kosten ongeveer €5500, totaal zijn de kosten voor alle zonnepanelen per 
blok dus €9.900 ex btw.  
 
Opbrengst: Per paneel is de opbrengst 285 kWh, totaal is de opbrengst dus 285kwh X 18 = 5.112 kWh 
per blok.  
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6 Uitwisseling energie met de omgeving 
6.1 Gezamenlijke omvormer zonnepanelen 
Voordelen van opgewekte energie door zonnepanelen te verdelen onder woningen: 
Pieken verdelen over woningen 
Het is voordeliger om je energie op te maken en te verdelen over de woningen. Zodra je alles per 
woning regelt heb je kans dat je meer opwekt dan je gebruikt.  
 
Auto’s opladen bij pieken 
Zodra er meer toevoer van zonne-energie is dan vraag vanuit de woningen kunnen de auto’s van 
bewoners met de overige stroom opgeladen worden. Zo hoef je niks terug te sturen naar het net en 
ga je het meest voordelig om met je energie.  

 

6.2 Woningen aansluiten op zoutwaterbatterij 
6.2.1 Woningen aansluiten op zoutwaterbatterij 
Om de energie die wij met de zonnepanelen winnen moet ook ergens opgeslagen worden, dit zullen 
wij doen met zogenaamde zoutwaterbatterijen. In deze batterijen wordt zeewater of zout vermengd 
met water gebruikt om de spanning over te brengen. 
 
6.2.2 Accu’s elektrische auto’s als energieopslag 
Bij bi directioneel laden worden de accu’s van elektrische auto’s gebruikt als opslaglocatie voor 
groene stroom. Zij worden geladen op momenten dat meer stroom wordt opgewekt dan nodig en 
leveren terug aan het netwerk. Zie in 6. de volledige uitwerking.  
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7 Energieopslag /bi-directioneel laden 
7.1 Bi-directioneel laden 
Bi-directioneel laden in het kort: 
Bij bi directioneel laden worden de 
accu’s van elektrische auto’s gebruikt 
als opslaglocatie voor groene stroom. 
Zij worden geladen op momenten dat 
meer stroom wordt opgewekt dan 
nodig en leveren terug aan het 
netwerk (huis, bedrijf of laadpaal) op 
het moment dat er een piek in de 
vraag naar elektriciteit is. 
 
Hoe is de toepasbaarheid: 
Deze manier van laden is nog maar beperkt toepasbaar. Het aantal automodellen die dit 
ondersteunen is nog erg weinig. Het meest bekende model dat geschikt is voor bi directioneel laden, 
is de Nissan Leaf. Deze wordt gebruikt in Japan om stroom te leveren bij uitval van het 
energienetwerk, zoals tijdens en na een aardbeving. Voordat deze manier beter toepasbaar kan zijn 
zullen er eerst meerdere automodellen moeten zijn die het mogelijk maken. Ook zijn daar veel meer 
slimme laadpalen voor nodig.  
Het is nog onduidelijk wat de gevolgen zijn van bi directioneel laden op de levensduur van de accu 
van de auto. Meer laadcycli kan betekenen dat de accu eerder aan vervanging toe is. Een mogelijke 
oplossing is druppelladen. Dit zou (in theorie) de levensduur van de accu moeten bevorderen. Er 
worden op dit moment onderzoeken uitgevoerd om te kijken wat de exacte gevolgen zijn en hoe dit 
opgevangen kan worden. 
 
Wat voor gevolg heeft dit voor het milieu: 
Door bi directioneel laden in te zetten, kan er optimaler gebruik gemaakt worden van groene stroom. 
Groene stroom is onmisbaar in een klimaat neutrale energievoorziening. Groene stroom kan echter 
(nog) niet rendabel of langdurig opgeslagen worden. Bi directioneel laden kan bijdragen aan het 
opslaan van stroom van zonnepanelen en windmolens tussen momenten dat er veel aanbod is en 
momenten dat er vraag is. Dat maakt het opwekken en gebruiken van meer groene stroom 
makkelijker. Hiermee kan de CO2-uitstoot fors teruggedrongen worden. 
 
Wat betekent dit voor je eigen portemonnee: 
Bi directioneel laden kan financieel voordelig zijn als relatief 
goedkope groene energie wordt opgeslagen om dit vervolgens 
voor een hogere prijs terug te leveren. De eigenaar van de 
elektrische auto kan hiermee geld verdienen (bij terug leveren) of 
besparen (bij eigen gebruik).  
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7.2 Energieopslag 
Hoe werkt een zoutwaterbatterij? 
In deze batterij wordt zeewater of met zout vermengd water gebruikt om de spanning over te 
brengen. De batterij bevat twee polen, een anode en een kathode, die verbonden zijn via een 
elektrolyt. De anode bestaat uit koolstof-titaniumfosfaat en de kathode uit mangaanoxide. De 
elektrolyt is in dit geval het zoutwater. Ionen verplaatsen zich via de elektrolyt van de anode naar de 
kathode, waardoor de batterij energie afgeeft. 
 
Hoe lang gaat een zoutwaterbatterij mee? 
Zoutwaterbatterijen hebben een lange levensduur, ook bij intensief gebruik. Ze gaan ongeveer 5000 
cycli mee voor ze 30 procent van hun opslagcapaciteit kwijt zijn, dat is minstens 10 tot 15 jaar. Op dat 
vlak doen ze aanmerkelijk beter dan loodzuurbatterijen en ongeveer even goed als lithium-ion 
batterijen.  
 
Kan het ook op een andere manier? 
Alle andere batterijsystemen, zoals de al vermelde loodzuur- en lithium-ion batterijen, zijn 
vervuilend. Lithium wordt voor bijna 90% gewonnen bij de lithiumdriehoek, deze bestaat uit Chili 
Bolivia en het noorden van Argentinië. Hiervoor zijn miljoenen liters water benodigd, in een van de 
droogste gebieden ter wereld. Loodzuurbatterijen bevatten veel giftige materialen. Lithium-ion 
batterijen zijn zeer ontvlambaar, bij hoge temperaturen is er vlug kans op explosie en brand. 
Zoutwaterbatterijen zijn de veiligste en milieuvriendelijkste systemen die er op dit moment bestaan. 
 
Is lithium recyclebaar? 
Het is niet zo makkelijk om lithium-ion batterijen te recycleren omdat de grondstoffen moeilijk 
gescheiden kunnen worden. In het verleden kon ongeveer 50% van een Li-ion batterij gerecycleerd 
worden, maar de technologie is snel geëvolueerd. Er zitten dure en schaarse grondstoffen (lithium, 
kobalt, koper, …) in een batterij en de vraag naar batterijen gaat steeds omhoog, wat het natuurlijk 
aantrekkelijk maakt om deze materialen zo goed mogelijk te hergebruiken. Verschillende bedrijven 
hebben ondertussen nieuwe processen ontwikkeld waardoor meer dan 80% van een Li-ion batterij 
gerecycleerd kan worden. Er wordt verwacht dat we in de nabije toekomst zelfs zo goed als 100% van 
een Li-ion batterij kunnen recycleren. 

Wordt lithium ook daadwerkelijk gerecycled? 
Wanneer baterijen worden opgehaald als ze aan het einde van hun levensduur zijn kunnen ze 
worden gerecycled. Bijna altijd gebeurt dit in China of Zuid-Korea, dit zijn ook de plaatsen waar de 
meeste baterijen worden geproduceerd.  In 2018 werden er in totaal ongeveer 97.000 ton Li-ion 
batterijen gerecycleerd, waarvan 67.000 ton in China en 18.000 ton in Zuid-Korea. De batterijen 
worden dus wel gerecycleerd, maar vaak niet in Europa. Het is moeilijk om een percentage te 
plakken op hoeveel batterijen er daadwerkelijk gerecycleerd worden en hoeveel niet. Europa 
berekent dit op basis van een levensduur van de batterij van drie jaar, maar we merken dat veel 
batterijen langer in gebruik zijn. In 2018 werden er bijvoorbeeld 50% van de batterijen die op dat 
moment ‘einde levensduur’ waren gerecycleerd. Maar hoeveel van deze einde levensduur batterijen 
er nog in laptops, smartphones en andere toestellen zitten, weten we niet. 
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Waarom zou je een zoutwateraccu in gebruik nemen? 
 Vergroot je energie onafhankelijkheid 
 Direct verbruik van je eigen milieuvriendelijke 

elektriciteitsproductie 
 Noodstroomfunctie (voornamelijk voor bedrijven) 

 
Kenmerken Zoutwateraccu: 

 30 KWh tot 270 kWh schaalbaar en gereed voor 
aansluiting 

 Geschikt voor AC/DC gekoppelde PV-systemen 
(zonnepanelen) 

 Een veilig en milieuvriendelijke stroomopslagsysteem 
 Werkingstemperatuur van -5 tot en met +50 
 Gemakkelijk te installeren  
 Zoutwater technologie 
 Veilig transport en opslag (geen ADR) 
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8 Gebouwfysica om energiebehoefte te 
minimaliseren 

8.1 Toegepaste producten en installaties 
8.1.1 Zonwering: 
Passieve zonwering door overstekken: 
Door op onze ontwerpen overstekken te creëren kan je gemakkelijker je warmte buiten omdat de 
zon niet direct op je ramen komt (toepassen in concept 2-gezinswoning). 
 
Elektrische screens i.c.m. DigitalSTROM: 
Voor screens zijn erg veel leveranciers te vinden. Vaak is er een optie om deze elektronisch uit te 
voeren. Zo kunnen wij deze laten werken met het DigitalSTROM systeem. Het systeem is te koppelen 
met een weerstation dat communiceert met de domotica die de screens kan aansturen om zo tijdig 
de screens te heffen of te laten zakken om zo de temperatuur aangenaam te maken.  
 
8.1.2 Quatt hybride warmtepomp 
Waarom de Quatt warmtepomp ten opzichte van een normale 
warmtepomp: 

1. Hybride warmtepompen besparen een hoop CO2 per jaar 
2. Terugverdientijd in 3-4 jaar, gaat 15 jaar mee 
3. Mooi design, stil en modulair uit te breiden 
4. Goedkoper dan normale warmtepompen 
5. Zuiniger  
6. Gasloos met een extra module 

 
Uitleg per voordeel: 

1. Hybride warmtepompen besparen een hoop CO2 per jaar 
Hybride warmtepompen besparen ongeveer 2,2 ton CO2 per jaar. 

2. Terugverdientijd in 3-4 jaar, gaat 15 jaar mee 
Een normale warmtepomp heeft een terugverdientijd van 8-20+ jaar. Door deze hybride 
versie toe te passen kan je in ieder geval 11 jaar je geld besparen op verwarmen. 

3. Mooi design, stil en modulair uit te breiden 
Ten opzichte van de klassieke warmtepomp, die niet mooi zijn en erg geluids-producerend zijn. Is de 
Quatt wel stil, maar ook een mooi onderdeel van je huis. Ook is het mogelijk om na 5-10 jaar een extra 
module aan te schaffen om zo volledig van het gas af te gaan en zo all-electric verder te gaan. 

4. Goedkoper dan normale warmtepompen 
Normaal gesproken komen er bij de aanschaf van een warmtepomp 4 partijen meekijken. De aankoop 
van een warmtepomp wordt minder aantrekkelijk door het ingewikkelde proces. Ook wordt er zo 
onnodig CO2 uitgestoten. 
Het proces begint bij: Jij Verkoper  Installateur  Distributeur  Fabrikant 
Omdat Quatt geen tussenpersonen gebruikt zijn ze goedkoper en zuiniger door slimme software. In de 
huidige markt wordt er veel marge gemaakt bij tussenpersonen. De warmtepomp is dan ook 
gemakkelijk online te bestellen, zo simpel is het. 
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5. Zuiniger 
Door gebruik te maken van kunstmatige intelligentie kan je de warmtepomp en cv-ketel optimaal 
benutten. De efficiëntie van de warmtepomp hangt af van het verschil tussen binnen- en 
buitentemperatuur, Langdurig draaien of korte draaisessies en aan een goede inregeling op jouw 
specifieke huis en situatie.  
Deze hybride warmtepomp heeft 25% minder energieverbruik dan andere hybride systemen. 
Voor de kunstmatige intelligentie wordt er gebruik gemaakt van weersvoorspellingen, het 
stookschema en een zelf-geleerd model om het huis te verwarmen wanneer de temperatuur 
verschillen het laagst zijn, en de efficiëntie het hoogst is. Het model weet wanneer hij het best kan 
aangaan en op welk vermogen om voor langere periodes te draaien en zo min mogelijk energie te 
gebruiken. Uiteraard zorgt de software altijd voor een aangename temperatuur in huis. Deze 
technologie heet Model Predictive Control.  
Het inregelen van de warmtepomp gebeurd doormiddel van de software, deze blijft ook continu 
verbeteren.  

6. Gasloos met een extra module 
Met deze warmtepomp begin je met hybride. Je kan gemakkelijk volledig gasloos gaan wanneer het 
voor jou een logisch moment is.  
Vandaag: Begin met een hybride 
Voor €1599 kunnen de meeste huizen tot 80% gas besparen. Geen renovaties benodigd, en 
geïnstalleerd in minder dan een dag. Miljoenen huizen kunnen zo verduurzaamd worden in korte tijd. 
 
Over 5-10 jaar: Gasloos met een extra module 
Als je geld in je woning wilt stoppen om te verduurzamen, dan kan je simpel een extra module 
toevoegen om volledig elektrisch te worden.  
 

 
 
Waarom kiest u hiervoor: 
Verwarmen is 1 van de grootste vervuilers 
ter wereld. 22% van alle broeikasgassen in 
Nederland komt van gebouw-verwarming. 
Wereldwijd gaat dit om 18%. De eerste stap 
om Nederland in 2030 van 1 miljoen 
warmtepompen te voorzien ziet u hier voor 
u.  
De warmtepompen die u kent, zijn niet mooi, 
daarnaast moeilijk te kopen en financieel 
niet aantrekkelijk. Daarbij komen er bij de 
huidige warmtepompen verschillende 
tussenpartijen bij kijken. Deze maken de 
warmtepomp duur en ingewikkeld, daardoor stoten we onnodig CO2 uit.  
Waarom is de Quatt zuiniger? Er wordt gebruik gemaakt van kunstmatige intelligentie om de 
warmtepomp en cv-ketel samen optimaal te benutten. Het verbruik wordt zo gemiddeld 20% lager.  
De Quatt warmtepomp heeft 25% minder energieverbruik dan andere hybrides. Daarnaast is de 
installatie er van een stuk sneller en eenvoudiger. Zodra Nederland stabiel is en er in een groot deel 
van de woningen is verduurzaamd kan je over 5-10 jaar gasloos gaan door een extra module toe te 
voegen om zo volledig elektrisch te worden.  
Quatt warmtepompen besparen vaak zo’n 40% van je totale verwarmingskosten. Zodra je ook nog 
eens zonnepanelen toepast. Dan zijn de elektriciteitskosten 75% lager.  
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Ons toegepaste model: 
Quatt Cool 4KW – Hybride warmtepomp inclusief actieve koeling 
 All Electric ready 
 Thermostaat app 
 Al regelsysteem 
 Autotune 
 Over-The-Air Updates 
 Actieve koeling met 7 C0 

 
Voor de optimale besparing kiezen we voor de 4KW variant. 
Quatt geeft aan dat als je een tussen -of hoekwoning hebt 
die goed geïsoleerd is deze voldoende is en optimaal werkt. 
 

Verbruik per jaar: 

172 KWh per jaar 

 

 

 

 

Specificaties: 
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8.1.3 Warmteterugwinning installaties 
Warmte-terug-win-douche 
 
Hoe werkt het? 

1. Vangt water op 
De Blue vangt het warme water op in de afvoer. Hier zit een sensor die kijkt of er water wordt 
opgevangen en of de Blue moet gaan pompen of niet. 
2. Pompt water omhoog 
Het warme water wordt door de membraanpomp omhoog gepompt naar de bovenkant van de 
WTW buizen. In deze robuuste pomp blijven geen haar en zeepresten achter.  
Mocht de stroom zijn uitgevallen loopt het water gewoon weg. Je kan dan nog steeds douchen 
maar de WTW-modules zullen dan niet werken. 
3. Door de WTW buizen 
Nu stroomt het warme afvoerwater via de speciaal ontwikkelde Vortex door de WTW buizen. 
Door de Vortex stroomt het water op de meest efficiënte manier door de WTW buizen heen. In 
de WTW buizen wordt de warmte van het water overgedragen aan het koude aanvoerwater. 
Nadat het afvoerwater door de WTW buizen is gegaan gaat het de afvoer in. 
4. Warmer aanvoerwater 
Doordat het aanvoerwater warmer is hoeft er minder warm water bij gemengd te worden om de 
gewenste temperatuur te krijgen. 

 
Ons toegepaste model: 
Hamswell Blue HE 
 
9,2 l/min: 72,5% efficiëntie 
12,5 l/min 70,0% efficiëntie 
 
Voordelen: 
Er komt een betere BENG score uit, bij de BENG wordt gekeken naar de 
totale energiebehoefte in kWu/m2. Daarnaast wordt er ook gekeken naar 
het energieverbruik van installaties, zoals die voor warm water. Dit is 
precies wat de kracht van de Blue is: het terugdringen van het 
energieverbruik voor warm water. 
 
Er is een kleinere warmwater voorziening nodig omdat de Blue het 
energieverbruik doet dalen is het  
Mogelijk om de warmtapwaterinstallatie kleiner uit te voeren. 
Met de BENG moet een deel van de gebruikte energie in een huishouden 
van duurzame bronnen komen. Met de Blue kan de grootte van systemen 
die op een duurzame manier energie opwekken kleiner maken. Zo hoeven 
wij voor ons project minder capaciteit te leveren vanaf het net.  
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Wat bespaar je met deze toepassing: 
Door een Blue HE toe te passen bespaar je 27,9% ten opzichte van een gewone douche.  
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9 SLIM: gebouwbeheersysteem, internet of 
things, domotica 

Voor dit onderdeel hebben wij een systeem 
Toegepast waarmee wij alle onderdelen voor SLIM kunnen toepassen. 
 

9.1 Gebouwbeheersystemen: 
In het kort: 
Een gebouwbeheersysteem is een regelsysteem dat comfort -of klimaatinstallaties aanstuurt in een 
gebouw. Een standaard GBS kan worden geprogrammeerd voor verwarming, ventilatie en 
airconditioning en verlichtingssystemen. GBS’en worden in werking gesteld om energie te besparen, 
door bijvoorbeeld in te stellen dat ’s avonds de verwarming automatisch uit gaat en om 
comfortlevels te garanderen door bijvoorbeeld in te stellen dat de ruimtetemperatuur niet lager dan 
20 graden mag zijn. 
 
Onze toepassingen: 
DigitalSTROM: 
DigitalSTROM is net zoals Niko home control 
een gebouwbeheersysteem met veel 
verschillende mogelijkheden. De DigitalSTROM 
is eenvoudig uit te breiden en bevat geen 
radiogolven in tegenstelling tot het Niko home 
control systeem. Dit komt doordat het  
 
DigitalSTROM apparaten verbindt via de 
bestaande bedrading. Bij het installeren van de 
DigitalSTROM technologie worden de 
kroonstenen vervangen, de kroonstenen van DigitalSTROM bevatten een kleine computer met data 
waarmee de gedragslogica van het toestel in kaart wordt gebracht.  
 
Het pakket van DigitalSTROM bestaat uit 3 onderdelen. Namelijk uit een server, filter en een meter. 
De server is het brein van het gehele beheersysteem. De server wordt verbonden met alle meters. De 
meters meten de opbrengst van energie die bij een hoge opbrengst een wasautomaat kan opstarten 
of de buffer bij de verwarmingsinstallatie kan opwarmen. De meter communiceert met alle 
apparaten die verbonden zijn met het netwerk. Als laatste hebben we het filter, deze zorgt ervoor 
dat het systeem van buitenaf niet betreden/gehackt kan worden. Het filter zorgt dus voor de 
veiligheid van je slimme woning. Naast deze 3 onderdelen is het nog mogelijk om sensoren met het 
netwerk te verbinden. Deze kunnen temperatuur routines activeren en de luchtkwaliteit 
waarborgen.  
 
Met DigitalSTROM zijn dezelfde opties mogelijk als met het Niko home control systeem. Het systeem 
van DigitalSTROM is namelijk ook te bedienen met een app op je smartphone. Het verschil tussen de 
systemen is dus alleen de vormgeving in de app en de installatie van de systemen.  
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Uitleg per onderdeel: 
Verlichting: 
Bewaak en stel eenvoudig de automatische regeling van uw verlichting in en creëer de juiste sfeer 
met een drukknop, een touchscreen, stembediening of een smartphone-app, altijd en overal. Wilt u 
genieten van een etentje met het gezin? Zachte verlichting creëert een gezellige en rustgevende 
sfeer. Wat dacht u van wat tijd alleen om dat boek te lezen dat u hebt gekocht? Uw woonkamerlamp 
schakelt handig over naar leesstemming. Gaat u het huis uit? Geen zorgen: alle lichten kunnen samen 
worden uitgeschakeld dankzij de slimme drukknop naast de voordeur. 
 
Zonwering: 
Controleer en stel de automatische regeling van uw elektrische rolluiken, rolluiken, screens, 
gordijnen of jaloezieën in via een drukknop, een touchscreen, stembediening of een smartphone-
app, altijd en overal. Met de DigitalSTROM shades control kunt u met slechts één klik/knop uw 
gehele zonwering centraal openen en sluiten. 
 
Veiligheid: 
Met eenvoudig te implementeren beveiligingstoepassingen zoals aanwezigheidssimulatie, 
bewegingsmelders, “loop- of paniekknoppen” en de intelligente interactie van verschillende 
apparaten, bent u met DigitalSTROM 24/7 optimaal beveiligd. Eenvoudig in gebruik, doeltreffend bij 
preventie en in noodgevallen. 
Hittegolf in zicht? Uw zonwering past zich automatisch aan zodat de kamertemperatuur koeler blijft. 
Vakantietijd? Uw zonwering, nu ook onderdeel van de aanwezigheidssimulatiefunctie, past zich aan 
volgens een vooraf ingestelde routine, zodat uw huis er 24/7 bewoond uitziet en inbraak wordt 
voorkomen. Meldingen van storm of brandalarm? De rolluiken trekken automatisch in om schade te 
voorkomen of om de vluchtwegen vrij te maken. 
 
Verwarming en klimaat: 
De slimme verwarmings- en ventilatieregeling van DigitalSTROM maakt uw leven echt gemakkelijker 
door de temperatuur en het klimaat in uw huis automatisch te regelen. Regel de temperatuur en 
zorg voor gezonde ventilatie wanneer u dat wilt. Het resultaat is een onafhankelijk aangepast, 
aangenaam klimaat in elke ruimte op elk moment van de dag en frisse lucht binnen met een 
minimaal energieverbruik.  
 
Energie: 
Verbeter je energiebalans door slim om te gaan met zelf opgewekte energie. Dit wordt bereikt door 
uw zonnepanelen-installatie of een andere energiebron te integreren in het DigitalSTROM-systeem. 
Zodra de opgewekte energie voldoende is, kunnen laadpalen voor elektrische auto’s, boilers, 
warmtepompen of andere groot verbruikers zoals wasmachines, vaatwassers etc. naar keuze kunnen 
worden geactiveerd – volledig automatisch. 
Dit vermindert zowel uw afhankelijkheid van de elektriciteitsleverancier als uw energierekening na 
het vervallen van de saldering voor uw energieproductie. 
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Weerstation: 
Het DigitalSTROM weerstation registreert windsnelheid, neerslag, buitentemperatuur en helderheid 
en stuurt de gemeten waarden automatisch door naar het DigitalSTROM systeem. Bij naderend 
onweer gaan de rolluiken automatisch omhoog en schuiven de zonneschermen weer in. Bij een 
bepaalde lichtsterkte of temperatuur gaan rolluiken omhoog of omlaag om voor extra warmte of 
verkoeling te zorgen. 
 
Voordelen DigitalSTROM: 
Kwaliteit van het leven: 
Geniet van meer levenskwaliteit en extra comfort. 
 
Tijdsbesparing: 
Bespaar kostbare tijd door uw dagelijkse routines te 
automatiseren en uw eigen scenario’s op te stellen. 
 
Beveiliging: 
Geniet van een heel nieuw niveau van bescherming en 
veiligheid door uw huis en bewoners. 
 
Centrale besturing: 
Automatiseer en bewaak eenvoudig uw verlichting, zonwering, de binnentemperatuur van uw huis, 
uw eigen energieproductie en -verbruik en nog veel meer, op elke gewenste manier, met behulp van 
slimme drukknoppen, touchscreen-interfaces, stembediening of een beschikbare smartphone-app.  
 
Duurzaamheid: 
Bespaar op uw energierekening en spaar het milieu 
 
Waarom deze keuze: 
 
Door de woning te moderniseren doormiddel van dit domotica systeem kunnen we veel energie 
besparen en verhogen wij het leef comfort. Dit is voor de jongere maar ook zeker voor de oudere 
generatie de oplossing om zo makkelijker te leven en zo langer in 1 en dezelfde woning te blijven. 
Voor ouderen is het prettig om te weten dat ze veilig zijn en ze zich minder hoeven in te spannen om 
in hun vertrouwde omgeving te blijven wonen. Ook voor de jongere generatie is dit de oplossing om 
geld te besparen op hun energierekening. Ook is het fijn dat alles is geautomatiseerd, zo kan er 
eigenlijk helemaal niks vergeten worden. Ook als je weinig thuis bent.  
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9.2 Internet of things 
In het kort: 
Internet of things is het geheel aan apparaten die via internetverbindingen met andere apparaten of 
systemen in contact staan en daarmee gegevens uitwisselen. Alledaagse voorwerpen fungeren als 
een entiteit op het internet, kunnen communiceren met personen en met andere objecten, en op 
grond hiervan autonome beslissingen nemen. Deze slimme apparaten kunnen efficiënter werken en 
zo dus kosten besparen. 

Onze toepassing: 
Smart grid: 
Een Smart Grid is te vertalen in het Nederlands als een slim netwerk. Dat houdt in dat dit 
energienetwerk moet weten wanneer de stroom moet worden herverdeeld om in de vraag en het 
aanbod van stroom te kunnen blijven voorzien. Daarom is er aan deze vorm 
van elektriciteitsvoorziening een slim meet- en regelsysteem toegevoegd. Dit systeem meet 
energiepieken en stroomdalen en regelt vervolgens dat de energie toch gestroomlijnd wordt 
aangevoerd of herverdeeld. 
Merk je iets van de aanleg van dit slimme netwerk? Nee, eigenlijk niet. Je krijgt een slimme meter in 
de woning en voor de rest wordt het allemaal achter de schermen geregeld door verschillende 
energiemaatschappijen en netbeheerders. Om van een ‘gewoon’ energienetwerk een slim 
energienetwerk te maken worden er glasvezel- en wifi-aansluitingen gemaakt. Via deze aansluitingen 
wordt de toevoer van stroom in de gaten gehouden en kan het worden herverdeeld. 
 

9.3 Domotica 
In het kort: 
Domotica (ook wel huisautomatisering of smart homes genoemd) is het toepassen van elektronica 
en huisnetwerken ten behoeve van de automatisering van processen in en om een woning. 
 
Domotica houdt in dat sensoren instaan voor de bediening van actuatoren door tussenkomst van 
een processor of controller of computer. Domotica zijn de mogelijkheden van de industriële 
bedrijfsautomatisering toegepast op een woning. 
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10 Optie 1 – Installaties voor nu 
10.1 Conclusie  
Omdat we onze concepten gelijk willen toepassen, moeten wij ook gebruik maken van installaties die 
op korte termijn toepasbaar zijn. Vrije energie is daarom ook een ander verhaal en is voorlopig nog 
niet toepasbaar, hierover in de onderstaande pagina’s meer. 
 
In het onderdeel zelfvoorzienend ontwerp hebben wij onderzocht welke installaties uitermate 
geschikt zouden zijn voor onze concepten, deze installaties zullen wij daarom ook toepassen. 
 
Hier de installaties die wij toepassen op een rijtje mét conclusie. 
 

1. Solarge SOLO PV-module 
De composiet zonnepanelen van Solarge zijn opgenomen onder rubriek C 6410 Circulaire PV-panelen 
met terugnamegarantie en zijn ‘designed for recycling’. Doordat de zonnepanelen recyclebaar zijn 
passen ze uitstekend binnen onze concepten. 

2. Bi-directioneel 
Bij bi directioneel laden worden de accu’s van elektrische auto’s gebruikt als opslaglocatie voor groene 
stroom. Om een extra stroomopslag toe te voegen zonder daar extra investeringen in te doen is bi 
directioneel laden uitermate geschikt voor onze concepten. 

3. Zoutwaterbatterij 
In deze batterij wordt zeewater of met zout vermengd water gebruikt om de spanning over te 
brengen. De batterij bevat twee polen, een anode en een kathode, die verbonden zijn via een 
elektrolyt. Zoutwaterbatterijen hebben een lange levensduur, ook bij intensief gebruik. Ze gaan 
ongeveer 5000 cycli mee voor ze 30 procent van hun opslagcapaciteit kwijt zijn, dat is minstens 10 tot 
15 jaar. Daarom zijn ze erg geschikt voor onze concepten. 

4. Elektrische screens 
Het systeem is te koppelen met een weerstation dat communiceert met de domotica, zodat de 
screens tijdig zakken. Zo verbeteren we de efficiëntie en het woongenot van onze woningen en dit is 
precies wat we willen voor onze concepten. 

5. Quatt warmtepomp 
Quatt warmtepompen besparen vaak zo’n 40% van je totale verwarmingskosten. Zodra je ook nog eens 
zonnepanelen toepast. Dan zijn de elektriciteitskosten 75% lager. Doordat we hier een hoop kosten mee 
besparen is deze warmtepomp erg geschikt om toe te passen. 

6. Hamswell Blue HE 
Kracht van de Blue is het terugdringen van het energieverbruik voor warm water. Dit is precies wat wij 
voor ons project nodig hebben, omdat hier de energie kosten erg mee teruggedrongen worden. 

7. DigitalSTROM 
Door de woning te moderniseren doormiddel van dit domotica systeem kunnen we veel energie 
besparen en verhogen wij het leef comfort. Dit is voor de jongere maar ook zeker voor de oudere 
generatie de oplossing om zo makkelijker te leven en zo langer in 1 en dezelfde woning te blijven. Voor 
ouderen is het prettig om te weten dat ze veilig zijn en ze zich minder hoeven in te spannen om in hun 
vertrouwde omgeving te blijven wonen. Ook voor de jongere generatie is dit de oplossing om geld te 
besparen op hun energierekening. Ook is het fijn dat alles is geautomatiseerd, zo kan er eigenlijk 
helemaal niks vergeten worden. Ook als je weinig thuis bent.  
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Uitkomst Beng 2-gezinswoning: 

 
 
Uitkomst Beng verplaatsbare unit: 

 
 

Uitkomst Beng maisonnette woning: 
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10.2 Doorsnedes met installatie  
 
Maisonnette woning: 
 

 
2-gezinswoning:  
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Verplaatsbare unit:  
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11 Optie 2 – Toekomstvisie energie 
11.1 De huidige energiesituatie  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Stroom wordt opgewekt bij een elektriciteitscentrale. De centrales werken samen voor het beste resultaat, 

maar hoeven nooit allemaal tegelijkertijd te draaien. Dankzij een vernuftige manier van energieopslag is 
het mogelijk om de stroom te importeren en exporteren via hoogspanningsnetten. 

 Als de stroom die geproduceerd wordt in de elektriciteitscentrales direct uit zullen komen in je stopcontact 
kan dit enorme gevaren opleveren. Er moest dus een manier gevonden worden om stroom om te zetten en 
te verdelen richting verschillende woningen. 

 Om hiervoor te zorgen wordt er gebruik gemaakt van speciale onderstations. Deze zijn aangesloten op het 
hoogspanningsnet en ontvangen de hoogspanning van elektriciteitscentrale. Zij zorgen ervoor dat de 
elektriciteit naar midden-spanning wordt omgezet. Deze elektriciteit wordt direct doorgeschakeld naar het 
volgende niveau: grote bedrijven en transformatorstations   

 In transformatorstations wordt de verzamelde energie omgezet naar de spanning die uit jouw stopcontact 
mag komen voor veilig gebruik. Daarnaast beschikken zij over nog een belangrijke functie: zij moeten de 
elektriciteit verdelen over de woningen in Nederland. Het moet immers niet zo zijn dat het een bepaald 
gedeelte van het land zonder elektriciteit komt te zitten als het andere gedeelte net in haar behoefte is 
voorzien. 

 Deze stroom wordt onder hoogspanning naar de woningen vervoerd. Dit om zoveel mogelijk 
elektriciteitsverlies te voorkomen. 

 

11.2 Nadelen van het vervoeren van energie 
Onze huidige manier van het vervoeren van energie heeft bewezen effectief te zijn. We ontvangen 
immers continue energie en dit past bij ons verbruik. Toch kleven er ook vele nadelen aan. Zo treedt 
er minimale elektriciteitsverlies op tijdens het vervoer. Iets wat vooral zonde is nu onze fossiele 
grondstoffen al langzaam uitgeput raken. Daarnaast zorgt een storing in het proces er al snel 
voor dat een hele stad of dorp zonder elektriciteit zit. Het duurt vaak uren voordat dit probleem 
opgelost kan worden en zeker in ziekenhuizen en andere zorginstellingen is dit een groot 
probleem. Maar ook gezinnen met jonge kinderen ondervinden hier al gauw last van.  
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11.3 Nadelen van de huidige energiesituatie  
De huidige manier van energie opwekken is enorm duur en zeer milieu klimaatonvriendelijk. We zijn 
afhankelijk van andere landen, ook met het verbruik van gas. Huishoudens willen graag op een 
duurzame manier aan energie komen, in zonnepanelen wordt veel geïnvesteerd. Terwijl ook deze 
‘groene’ uitvinding daadwerkelijk na zijn werking helemaal niet groen is. Ook wordt het 
elektriciteitsnet overbelast door de vele elektrische auto’s, zonnepanelen en windmolens. In het 
bijzonder vallen zonnepanelen zelfs uit bij volle zon, waardoor 75.000 huishoudens vaak hun 
zonnestroom niet kunnen terug leveren. Verder zorgt het terug leveren op het net ook voor 
overbelasting van het net. Ook wieken van windmolens zijn totaal niet duurzaam en kunnen niet 
worden gerecycled, ze worden zelfs begraven om ervan af te zijn.  
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11.4 Wat is vrije energie nou eigenlijk?  
Vrije energie is een overkoepelende term voor technologieën die overal en altijd overvloedige 
schone energie kunnen opwekken door de energie uit het kwantumveld om te zetten in bruikbare 
energie. Deze technologieën hebben grootse implicaties voor onze samenleving. 
 
Voorbeelden van vrije energie: 

 Green power machine: 
De Greener Power Machine (GPM) ontworpen en ontwikkeld door Saith Technologies. Deze machine 
zal een revolutie teweegbrengen in de energiesector. Het wordt aangedreven door een Micro-Sonic 
Energy Device (MSED). De MSED is een technologie die elektrische energie opwekt door 
hoogfrequente energie direct om te zetten in elektriciteit. De MSED is zowel een hernieuwbare 
energiebron met nul-emissie. (Kooldioxide-voetafdruk bij nul). De MSED werkt voortdurend en 
creëert voldoende energie om de machine en de consument van stroom te voorzien. 
 

 Infinity sav magnetic generator  
De magnetische generator is een complex systeem met een georganiseerde structurele opstelling 
van permanente magneten en bifilaire spoelen en een PCB-controller met speciaal ontworpen 
software die wordt gebruikt om elektrische energie op te wekken en af te geven. 
De eerste start wordt uitgevoerd door een batterij of een andere externe energiebron om de motor 
te helpen het benodigde toerental te bereiken. Daarna kan de externe bron worden losgekoppeld. 
Het apparaat kan in autonome modus werken en zijn toerental behouden, ongeacht de hoeveelheid 
bruikbare energie die wordt verbruikt. 
 

11.5 Waarom gebruiken we nog geen vrije energie/ is het al tijd voor vrije energie? 
Zoals al eerder genoemd hangen veel inkomsten van grote overheden en bedrijven af van het 
verkopen van energie, brandstof en daarbij horend accijns. Wanneer deze inkomsten wegvallen en 
het product dat ze verkopen overbodig zijn zal ook alle macht van deze bedrijven verdwijnen.  
Het begon al vroeg in 1900, Nikola Tesla vond de Wardenclyffle Tower uit. Deze toren kon in een 
energieveld treden waardoor er een overvloed aan energie draadloos verstuurd kon worden.  
 
JP Morgan financierde het project, maar toen hij er zelf achter kwam dat hij zijn machtsstructuur met 
dit project zou verliezen heeft hij zijn financiering teruggetrokken. Aangezien hij zelf ook investeerde 
in kopermijnen en andere fossiele brandstoffen. En waarschijnlijk het project geblokkeerd, wat 
logisch zou zijn in zijn positie. Helaas is het project van Tesla daardoor nooit tot uiting gekomen. 
Maar hij wordt vandaag de dag gezien als pionier en heeft hij vele mensen geïnspireerd met hetgeen 
wat hij wilde bereiken.  

 
2 quotes van Nikola Tesla: 
 “All people everywhere should have free energy sources” 
 “Eclectic power is everywhere present in unlimited quantities and can drive the worlds 
machinery without the need for coal, oil or gas” 
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11.6 De oplossing voor het klimaatprobleem 
De Greener Power Machine (GPM) ontworpen en ontwikkeld door Saith Technologies. Deze machine 
zal een revolutie teweegbrengen in de energiesector. Het wordt aangedreven door een Micro-Sonic 
Energy Device (MSED). De MSED is een technologie die elektrische energie opwekt door 
hoogfrequente energie direct om te zetten in elektriciteit. De MSED is zowel een hernieuwbare 
energiebron met nul-emissie. (Kooldioxide-voetafdruk nul). De MSED werkt voortdurend en creëert 
voldoende energie om de machine en de consument van stroom te voorzien. 
 
Om dit op een simpele manier uit te leggen zijn er verschillende machines die energie kunnen 
opwekken op een manier waar de aarde niet onder lijdt. De GPM in het bijzonder maakt gebruik van 
radiofrequenties, deze zijn altijd en overal aanwezig wat inhoudt dat deze altijd werkt. Ik hoor uw 
denken radiofrequenties, is dat niet voor de radio in mijn auto? Nee, u moet zicht voorstellen dat 
alles wat er op aarde is energie is en energie bevat (moleculen) deze moleculen zorgen voor trilling. 
Een molecuul beweegt namelijk altijd en resoneert waardoor er (radio)golven in gang worden gezet.   
Hierbij heb ik het niet over radiomasten en de radio die uit de speakers komt. Radiozendmasten 
hebben hier namelijk niks mee te maken, verschillende meetapparatuur laat zien dat de energie in 
deze generator hier niet vandaan komt.  
 
Wanneer we deze generator zullen gaan gebruiken betekent dit dat er op elk moment van de dag of 
het nou regent, sneeuwt of waait energie kan worden opgewekt. Het apparaat levert namelijk 
constant 0,5 Megawatt tot maar liefst 1,5 Megawatt afhangend van de grote van het apparaat. Dit 
zou betekenen dat er een overvloed van energie zou vrijkomen over de gehele wereld, iedereen kan 
er gebruik van maken zonder hier hoge energiekosten voor te betalen. We zijn niet afhankelijk van 
het weer, of afhankelijk van andere landen (Rusland/Duitsland) als Nederland.  
Auto’s kunnen ook gebruik maken van dit systeem, dit houdt in dat je in een auto stapt die nooit 
hoeft te stoppen voor een tankstop. De actieradius is zo groot als je zelf maar verzint, zonder enige 
uitstoot, opladers of benzine. Daarom zal het ook de volledige olie-industrie vernietigen en nutteloos 
maken. Met als voordeel 0 kg uitstoot co2.  
 
U snapt dat dit grote gevolgen zal hebben voor alle bedrijven en overheden (belanghebbenden), 
daarom zal u ook nog nooit van deze uitvindingen gehoord hebben. De twee grootste 
investeringsmaatschappijen van de wereld: Vanguard en Blackrock doen daar namelijk ook 
ongelofelijk hard hun best voor, maar dat is ook niet zo moeilijk als je bijna de gehele wereld bezit.  
 

 
 
 
 
 
 
 



RAPPORTAGE  
HORIZON SMART CIRCULAIR 

30 | P a g i n a  
Auteurs:  Bas Alberts, Gijs de Melker & Daan van der Velden 
Titel:   Energie ‘Slim op de meter of beter’ 
Datum:  25 mei 2022 

 

11.7 Energieopbrengst Green Power machine 
De green power machine levert een vermogen tussen de 0,5 Megawatt/ 1,5 Megawatt. De 
generatoren zijn ook in kleinere groottes te verkrijgen, maar in deze berekening gaan we uit van een 
generator met 1,5 megawatt tot zijn beschikking. Op deze manier kunnen we de energie op een 
centraal punt regelen (Hoofdstuk 10.8).  
 
Berekening: 
Verbruik huishouden (inclusief warmtepomp) 5kw 
1500kw Per generator - €1.500.000  
1500kw/ 5kw= 300 huishoudens  
 
Investering per huishouden: 
€1.500.000/ 300= €5.000 per huishouden  
 
Huidige energiekosten per jaar:  
5000 kWh x 0,67 (Huidige prijs) = €3.350 
5000 kWh x 0,22 (september 2021) = €1.100  
 
Terugverdientijd: 
€5.000/ €3350 = 1,5 jaar  
€5.000/ €1.100 = 4,5 jaar 
 
De terugverdientijd zal steeds verder toenemen wanneer de energieprijs stijgt.  
Wanneer de machine is terugverdiend zullen de energiekosten per huishouden €0 zijn. Met als 
mooiste uitkomst dat de opgewekte energie 100% duurzaam is gewonnen.  
 

11.8 Toekomstvisie transport energie – Energie centraal regelen 
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12 Bronvermelding 
12.1 Zelfvoorzienend ontwerp 
https://solarge.com/ 
https://theoptimist.nl/daily/steeds-meer-mensen-wonen-off-grid/ 
https://radar.avrotros.nl/nieuws/item/zonnepanelen-verdienen-minder-geld-terug-door-overbelast-
stroomnetwerk/ 
 

12.2 Energieopslag/bi-directioneel laden 
https://www.kaseco.plus/nl/blog/zoutwaterbatterij 
https://alius.nl/oplossingen/batterijopslag-en-thuisaccus/zoutwater-accu-greenrock 
https://www.deingenieur.nl/artikel/thuisbatterij-op-
waterstof#:~:text=Het%20Australische%20bedrijf%20Lavo%20ontwikkelde,ook%20drie%20keer%20z
o%20duur. 
 
 

12.3 Gebouwfysica om energiebehoefte te minimaliseren 
https://www.quatt.io/ 
Brochure-Blue-series-NL.pdf (hamwells.com) 
2021-Blue-Prijslijst.pdf (hamwells.com) 
https://hamwells.com/nl/blue/werking-blue/ 
 
 

12.4 SLIM: gebouwbeheersysteem, internet of things, domotica 
https://www.digitalstrom.com/nl/ 
 

12.5 Vrije energie 
https://www.saithgroup.com/gpm/ 
https://infinitysav.com/ 
https://www.youtube.com/watch?v=f6OLpT59kE0&ab_channel=THRIVEMovement 
https://energyabundance.nl/ 
https://www.knack.be/factcheck/factcheck-ja-windmolenwieken-worden-begraven-en-zijn-niet-
recycleerbaar/ 
https://www.youtube.com/watch?v=BK0PUGhYtpc&ab_channel=EnergyAbundance 
 
 


