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28 januari 2020 - Barneveld



Programma - 3 x 20 minuten
● Wie is Lars
● Inzichten in de energietransitie
● Hoe maak je zelf plannen met 80-60-40



Wie is Lars?



Geboren op 323 ppm CO2



Dingen die onze ouders fixten:
- Fosfaatsloten
- Zure regen
- Gat in de ozonlaag
- Lekkerkerk

Onze generatie moet dit wel even fixen…..





Service Level Agreement: 
99,999% beschikbaarheid of anders
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No-Regret tool om te rekenen aan energie!



Nog meer rekenen ….. daar ga je Joep!





Maar het plannen 
schrijven wordt best wel 

een dingetje zo 
langzamerhand, ze 
moeten compacter!







MAAK EEN PLAN!
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9 januari 2019





Site - verkeer in de eerste week



"Lars, jij moet op de zeepkist!"





OK…. tot zover mijn reis, nu de inzichten



Maar hoe dan?



Motto van de no-regret tool:

 “het gaat niet om slimme tools, 
maar om mensen slimmer 

maken!”





Kleur bekennen



Visie?





plaatje woning merel





1979
2019

Kieren, kieren, kieren



geen plan meer zonder nulmeting, blowerdoortest en kierdichting 

Moderne Kieren
Dit type  bestond nog niet in de jaren '70









“calculo ergo sum”





1986

Ingenieurs zeiden : Onder de 5 graden NIET vliegen
De energiestransitie is GEEN managmentvraagstuk



Eventueel Radar uitzending 2x
(mogelijk ook blog Lars?)



Transmissieverlies (W/K)

Afgiftevermogen (W)

Ingaande en uitgaande 
temperatuur CV (K)

Rendement 
warmteopwekker 
(dimensieloos)

Afgiftesysteem (liters, joules, 
graden, meters, seconden)

Samenhang der dingen



Zelfde 2 kW_Elw warmtepomp, verschillende thermische output! 





Grip op prestaties - inzicht voor adviseurs



Amsterdamse All-Electric Oplossing

















https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/waarom-het-zo-lastig-is-je-
huis-te-verduurzamen~b8c5a1af/





“Makkelijker kunnen we het niet maken, wel leuker!”



Deel 3: Zelf aan de slag

En ook een stukje stadsverwarming…..









Demo







IJskoude lucht die over de vloer stroomt



Stadsverwarming …. mijn mening



€1385 €865

1 GJ = 278 kWh

COP 3,5 WP = 1200 kWh = €250 aan stroom

Incentive om te besparen 
wordt weggenomen!  



Transitieopgave 
- Gemeente
- Provincie
- Rijk
- Netbeheerder



Tot 15 MW is biomassa vergunning vrij
- Dus … Google 14,9 MegaWatt biomassa
- Geen MER nodig

Hoe helpt het de transitie?
- Geen koeling
- Fijnstof, Stikstof
- Duur
- Bomen nodig voor zuurstof en schaduw
- Straten moeten serieus open

- doe dan dikke stroomkabel
- …..



Dit is de toekomst!

Of echte restwarmte
 (lauw water)

Buurtwarmtepomp












































