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HET AUTONOME HUIS
VOOR MEER ZELFVOORZIENING
NIEUWSBRIEF NR 7 - MAART- jaargang 2013

VISIE 2020 : EEN ANDERE WERELD
Binnen de 5 jaar à 10 jaar worden we wakker in een andere wereld:
NIEUWE TECHNIEKEN
1.. Nieuwe generatie zonnepanelen op komst
2.. Nieuw: hybride zonnepanelen
3.. Dakpannen als energiestockage
4.. De duurzame productie van waterstof
5.. Goedkope en veilige opslag van waterstof: een doorbraak
6.. De nieuwe brandstofcel: efficiënt en betaalbaar
7.. In de file met waterstofauto's?
8.. Zijn er nog grootschalige elektrische centrales nodig in de toekomst?
9.. De nieuwe fiets
ACTUA
10.. De twijfel rondom elektrische wagens
11.. Zonne-energie nu goedkoper dan diesel
12.. De veerkracht van New York getest, de lessen van orkaan Sandy.
13.. Het meest duurzame kantoorgebouw
14.. Veel gestelde vraag: is autonomie nu al betaalbaar?
15.. Misbruik van houtpellets?

BINNEN DE 5 JAAR À 10 JAAR WORDEN WE WAKKER IN
EEN ANDERE WERELD
De nieuwe technische ontwikkelingen op vlak van computers en multimedia hebben ons
leven drastisch gewijzigd de laatste 20 jaar.
De nieuwe uitvindingen op vlak van energieproductie en -verbruik zullen een even groot
effect hebben op onze samenleving de volgende 10 à 20 jaar en de evolutie gaat nu zeer
snel.
Dankzij de nieuwe communicatiemedia kan de nieuwe kennis zich snel verspreiden en zo
het consumptiegedrag gunstig beïnvloeden.

Een paar vaststellingen:
Duurzame energieproducie zal meer ingang vinden dankzij de veilige een goedkope
opslag in waterstof en betere zonnepanelen.
De zonnepanelen met 4 x hoger rendement dan deze van vandaag (zie verder in deze
nieuwsbrief) zullen de decentrale energievoorziening versnellen en het autonome huis
wordt standaard.
De voedselvoorziening zal wegens de steeds duurder wordende olie meer en meer ter
plaatse worden geproduceerd en de groengordels rond de steden zullen terug hun rol
vervullen van lokale voedselbevoorrading voor de stad.
De transitie naar een meer vegetarisch dieet is onvermijdelijk.
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De architectuur zal groener worden en ook onze steden. Hierdoor wordt wonen en
leven in de stad aantrekkelijker.
De neo-modernistische architectuur loopt op zijn laatste benen en zal vervangen worden
door een groene architectuur met een meer regionaal karakter waarbij de omgevende
natuur en de plaatselijke cultuur de basis vormen.
Naar een nieuw sociale weefsel met cohousing:
De huisvesting in tijden van vergrijzing zal niet opgelost worden met meer
bejaardentehuizen, maar met geïntegreerde cohousingprojecten waarbij de bejaarden
door de plaatselijke gemeenschap geïntegreerd blijven en een volwaardig leven kunnen
leiden.
De vereenzaming van alleenstaanden zal eveneens opgelost worden met cohousingprojecten, die zullen zorgen voor een nieuw sociaal weefsel
Kinderopvang zal eveneens door de cohousing-groepen intern opgevangen
worden.
Eco-housing zal een unieke oplossing bieden voor de sociale en ecologische problemen:
betaalbaar wonen, het herstel van het sociale weefsel en de duurzame
energievoorziening. Dit wordt haalbaar en betaalbaar in gemeenschappelijke projecten.
De nieuwe lokale economie
vervangt de onstabiele mondiale handel voor de basisbehoeften zoals voeding en
energie.
De stijgende energieprijzen zullen een doortastend effect hebben op de internationale
handel: deze zal voor een deel plaats moeten maken voor een meer lokale economie van
zelfvoorziening.
Hierdoor kunnen mistoestanden in de lage loonlanden zoals: milieuonvriendelijke en
ongezonde productiemethoden, kinderarbeid , onderbetaalde jobs enz.. tot het verleden
behoren.
Transport:
Wat we het meest zullen merken en wat het meest op onze leefwijze zal inwerken, zijn
de veranderende vervoersgewoonten: lange afstanden per auto worden vervangen door
korte aftanden met kleine elektrische en comfortabele voertuigjes in combinatie met een
fijnmazig openbaar vervoersnet. De files zullen stilaan wegebben en de megaweginfrastructuren zullen plaats maken voor meer groen.
Hopelijk zullen de politiekers op tijd merken dat de huidige investeringen in grootschalig
transport volledig fout is.
Immers: vervoer zal steeds duurder worden waardoor de mensen korter bij hun werk
zullen gaan wonen: walk to work.
Zelfs alternatieve 'zuivere' brandstoffen zoals
waterstof zijn niet oneindig voorradig omdat de
elektriciteitsproductie nu eenmaal beperkt is en
duur zal blijven.
De kleine (elektrische) vervoersmiddelen zullen
steeds meer en meer de auto vervangen.
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1..NIEUWE GENERATIE ZONNEPANELEN OP KOMST
IN DE TOEKOMST VIER KEER MEER ENERGIE UIT ZONNEPANELEN

http://www.eenvandaag.nl/binnenland/39826/doorbraak_bij_zonnepanelen
Onderzoeksinstituut Amolf in Amsterdam heeft de eerste stappen gezet op weg naar een
belangrijke ontdekking, die ervoor moet zorgen dat zonnepanelen veel efficiënter
worden.
In de toekomst gaan zonnepanelen vier keer zoveel energie opleveren dan nu het geval
is. Directeur Polman van het instituut verwacht dat deze vorm van duurzame energie
steeds belangrijker wordt. De uitvinding wordt nu gepubliceerd in het gerenommeerde
wetenschapstijdschrift Nature Materials.
Directeur Verhoef van Energieker, een bedrijf dat zorg draagt voor de levering en
plaatsing van panelen, is eveneens enthousiast. Het is volgens hem een nieuwe stap op
weg naar een duurzame samenleving.
Zonnecellen die zeventig procent van het invallende zonlicht omzetten in elektriciteit.
Niets minder dan dat, en nog binnen afzienbare tijd ook, voorzien wetenschappers uit
Nederland en de VS.
Deze opbrengst is revolutionair groter dan bij de gangbare zonnepanelen, die hooguit
een rendement van zestien procent halen. Directeur Polman van het instituut verwacht
dat de cellen binnen enkele jaren te koop zijn.
Reflectie is een natuurlijk verschijnsel dat zich voordoet wanneer licht invalt op het
grensvlak tussen twee materialen. Zo weerspiegelt de zon in een glazen raam omdat zo’n
vijf tot tien procent van het licht aan het grensvlak tussen glas en lucht wordt
teruggekaatst. Een silicium plak reflecteert zelfs veertig procent van het licht.
Voor zonnecellen is dat niet handig, want al dat licht kan niet omgezet worden in
elektriciteit. Een ideale zonnecel reflecteert niets en is helemaal zwart. Dat de meeste
zonnepanelen een blauwe kleur hebben betekent dus dat ze niet optimaal functioneren.
Licht vangen door verstrooiing
Er is nu een oplossing voor dit probleem, die op het eerste gezicht heel tegennatuurlijk
lijkt. De onderzoekers ontdekten dat als ze de zonnecel bedekken met verstrooiende
nanodeeltjes, de silicium plak helemaal zwart wordt. De verrassing is dat het verstrooide
licht voor 99 procent de silicium plak in verdwijnt. Slechts één procent van het licht
kaatst terug.
Prof. Albert Polman, de leider van het onderzoeksteam: “Deze nieuwe methode maakt
het mogelijk om perfect absorberende zonnecellen te maken. En het werkt niet alleen
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voor silicium, maar voor alle sterk reflecterende materialen. De stempeltechniek kan
eenvoudig als een roll-to-roll proces in een standaard productieproces worden ingepast.
"Wat ik vooral interessant vind is de totale verrassing; wie had nou gedacht dat je juist
door licht te verstrooien het goed kunt controleren. Verstrooien brengen we meestal in
verband met wanorde, maar nu leidt het juist tot uitzonderlijke controle over licht.”.
In het wetenschappelijk tijdschrift 'Nature' maken Amolf-directeur Albert Polman en zijn
Amerikaanse collega bij 'Caltech Harry Atwater' duidelijk hoe je met een aantal slimme
technieken het rendement van zonnecellen kunt opschroeven naar maar liefst 70
procent.
Eén van de verbeteringen heeft Polman samen met onderzoekers van 'Philips Research'
ontwikkeld. Met behulp van nanodeeltjes weten zij de hoeveelheid licht die zonnepanelen
weerkaatsen terug te brengen van 40 naar 1 procent. Een ander deel van de
efficiencyverbetering moet komen van het benutten van meer kleuren in het zonlicht.
De kostprijs van deze nieuwe generatie PV-cellen is nog niet gekend...deze factor kan de
definitieve doorbraak eventueel tijdelijk hypothekeren.
De effecten van deze uitvinding zullen ingrijpend zijn .
Indien men in de winter autonoom wil zijn met de huidige gangbare panelen, heeft men
tijdens de winter en opbrengst van slechts 0,15 kWh/m²/dag.
De gemiddelde elektriciteitsbehoefte bedraagt per gezin 3.500 kWh per jaar = 9,58 kWh
per dag.
De oppervlakte van PV -cellen (de huidig gangbare) nodig voor een autonome woning
tijdens de winter: minstens 9,85 kWh x 0,15 kWh/m²/dag = 63,8 m² nodig.
Met een rendement dat 4 maal hoger is kunnen we toekomen met slechts 16 m²
Voor het opladen van een elektrische mini-auto kan je met 5 m² PV panelen reeds de
batterij opladen (batterijcapaciteit van 3 kWh)
0,15 kWh/m²/dag x 4 = 0,6 kWh/m²/dag x 5 m² : 3 kWh opbrengst/winterdag
Conclusie:
met de gangbare oppervlakte van 25 m² per woning kan men met de nieuwe
generatie PV cellen
én de woning volledig autonoom laten functioneren in de winter!
én een mini-elektrische auto opladen!

NOTA

De zware elektrische wagen heeft geen (duurzame) toekomst:
een batterij van 50 kWh vergt 83 m² zonnepanelen van de nieuwe generatie, dat is niet
doenbaar voor een gewoon huis. De gemiddelde oppervlakte aan zonnepanelen bedraagt
in midden Europa 25 m².
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VOORBEELD VAN EEN AUTONOOM PASSIEFHUIS ANNO 2020
De gemiddelde oppervlakte van PV-cellen bedraagt 25 m² panelen per huis.
Warmtevraag winter
De max. warmtevraag voor verwarming van een passiefhuis = 15 kWh/m²/jaar
De max. warmtevraag voor Sanitair Warm Water (SWW): 15 kWh/m²/jaar voor een
woning van 4 personen (waarvan de helft voor zonneboiler)
Totale warmtevraag thermisch = 30 kWh/m²/jaar x 170 m² = 5100 kWh/jaar
De zonneboiler levert 50 % van het sanitaire ww: 1275 kWh/jaar
Totaal warmtevraag: 5.100 – 1.275 = 3.825 kWh/jaar = tijdens 6 wintermaanden
Warmtevraag per dag: 21 kWh.
Dag / nacht overbrugging
De zonnestroom van overdag kunnen we ook 's nachts benutten.
Gemiddelde dagopbrengst zomer= 0,44 x 4 = 2,56 kWh/m²/dag x 25 m²= 64 kWh/dag
Gemiddelde dagopbrengst winter= 0,15 x 4 = 0,60 kWh/m²/dag x 25 m²= 15 kWh/dag
Het verbruik per woning per dag is gemiddeld 9,5 kWh/dag.
Dit geeft een overschot van 5,5 kWh/dag in de winter = voldoende voor een
warmtepomp!
Het tekort van thermische energie tijdens
de winter bedraagt 3.825 kWh en kan
gecompenseerd worden met een
luchtwarmtepomp (C O P =4) 1
Verbruik elektriciteit warmtepomp voor
3.825 kWh warmte bedraagt: 956,25
kWh/winter, ofwel 5,28 kWh/dag.
Het te veel aan energie kan men in het
micro-net of local grid injecteren.
Energiebalans:
Elektriciteitsproductie met de nieuwe
panelen:
Gemiddelde dagopbrengst zomer= 64
kWh/dag x 365/2: 11.680 kWh
Gemiddelde dagopbrengst winter= 15
kWh/dag X 365/2: 2.737 kWh
Totaal opbrengst: 14.417 kWh/jaar
Elektriciteitsverbruik: 3.500 + 956 = 4.456 kWh
Overschot: 14.417 - 4.456 = 9.961 kWh/jaar.
Actief huis: financieel zeer gunstig
Injecteren in local grid: 9.961 kWh x 0,2 euro/kWh = 1.992,2 euro per jaar (theoretische
opbrengst)
daarnaast is er nog het feit dat men geen energie verbruikt
Besparing elektriciteitsverbruik, gem.: 3500 kWh x 0,2 euro/kWh= 700 euro per jaar
Besparing gasverbruik, gem.: 3.825 x 0,075 euro/kWh = 287 euro per jaar
Theoretische return per jaar: 1.992,2 + 700 + 287 = 2.979,2 euro
Op 10 jaar tijd: 29.792 euro.
AANDACHTSPUNT:
Dit systeem geeft een overproductie en dus een grote overbelasting voor het net in de
zomermaanden
Deze extra zonnestroom gaat ofwel verloren ofwel wordt deze gestockeerd voor de
winterperiode . Deze stockage (met waterstof) geeft een groot rendementsverlies (63
%), maar het is de enige juiste oplossing.

1

COP = de verhouding output warmte-energie / input elektrische energie
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2..NIEUW: HYBRIDE ZONNEPANELEN
Wat zijn hybride zonnepanelen?
Photovoltaïsche Thermischecollectoren, kortom PVT-collectoren,
ook wel hybride zonnepanelen
genaamd, wekken door
zonnestraling tegelijkertijd
elektrische stroom en warm water
op. Een hybride zonnepaneel is dus
tegelijkertijd een PV-zonnepaneel en
een zonnecollector met zonneboiler.
Deze nieuwe soort PV-panelen zijn
grondig getest door TNO Nederland.
FOTO: Codifroi Projects NV
Welke zijn de voordelen?
o Plaatsbesparing op het dak door één enkel type paneel dat zowel elektriciteit als
warm water produceert.
o Hoger rendement: Een éénmalige installatie zorgt voor een langdurige productie
van elektriciteit en warm water. Bovendien verhoogt de elektriciteitsproductie van de
zonnecellen met bij warm weer, dankzij de productie van warm water. Bij zonnig en
warm weer zorgt het primaire thermische circuit voor afkoeling in de panelen. Deze
afkoeling verhoogt de geleidbaarheid van de photovoltaïsche zonnecellen, en
bijgevolg de elektriciteitsproductie. In de zomerperiode wordt tot 20% meer
rendement gehaald, dan door een vergelijkbare PV-installatie.
Het hoogste rendement is haalbaar bij een oriëntatie op het zuiden en onder een
hoek van 35 à 36 graden. Bij plaatsing tussen zuidoost en zuidwest en een hoek
tussen de 25 en 50 graden daalt de opbrengst heel beperkt. Daarbuiten neemt de
opbrengst snel af.
PVT-panelen zijn nog erg nieuw. Verdere verbetering van deze panelen is dus te
verwachten.
o De totale investering is 25 % lager dan voor beide afzonderlijke panelen samen.
Hoe gaat het in zijn werk?
o Elektrisch
Eenmaal de hybride zonnepanelen vakkundig geïnstalleerd, wordt de opgewekte
elektriciteit aangesloten op het elektriciteitsnet via een omvormer (inverter).
o Thermisch
Een primair en gesloten circuit, bestaande uit een glycoloplossing, haalt de warmte
op uit de collectoren. De thermische warmte wordt via een wisselaar afgegeven aan
het warm water buffervat. Het buffervat is het hart van elk systeem op basis van
hybride zonnepanelen. Het warm water kan gebruikt worden voor sanitair warm
water, voor de ondersteuning van een bestaand verwarmingssysteem.
TIP VOOR DE ARCHITECTEN:
Maak van de zonnearchitectuur iets moois.
Doe iets creatiefs met die zonnepanelen en ontwerp het gebouw in functie van deze
nieuwe en onmisbare toepassingen. Laat het zonnepaneel een geïntegreerd
ontwerpelement zijn dat van in het begin van uw ontwerpconcept meespeelt.
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3.. DAKPAN FUNGEERT ALS ZONNEPANEEL ÉN BATTERIJ
Dakpannen met geïntegreerde
zonnepanelen (zoals die op de
foto van SRS Energy) bestaan
al langer, maar het Amrita
Centre for Nanosciences in
India heeft een dakpan
gepresenteerd die zonneenergie opwekt én kan
opslaan. Dat meldt The Times
of India. Het gepatenteerde
concept maakt gebruik van
speciale technologie die de
energie kan opslaan.

Daardoor zijn er voor opslag
van zonne-energie geen extra kostbare batterijen nodig zoals nu het geval is.
Solar onderzoekers uit Kerala, een zuidelijke deelstaat van India, ontwierpen een van de
's werelds eerste geïntegreerde zonne-energie-opslag dakpan. Met behulp van speciale
elektronica, zijn de onderzoekers erin geslaagd om zonne-tegels te ontwikkelen met
geïntegreerde batterij om de gegenereerde energie op te slaan. Veertig onderzoekers
van de Amrita Centrum voor Nanowetenschappen, onder leiding van Shanti Nair en Vinod
Gopal, hebben meegewerkt aan de begeerde project.

Opslagcapaciteit
Met 4 uur zonne-energie die de dakpan overdag opslaat kan een laptop of een telefoon ‘s
nachts in 2 uur worden opgeladen. De dakpannen hebben een opslagcapaciteit van 7
dagen. Naar verwachting komt het 200 gram wegende product genaamd de Amrita Smart
binnen 1 of 2 jaar op de markt
Het vermogen kan worden gebruikt om laptops, mobiele telefoons op te laden of voor het
licht van het huis 's nachts.
Toepassingen
"Amrita Smart" is uniek. De uitvinding is interessant omdat ze goedkoop en efficiënt is.
Bovendien is het een geïntegreerd product en eenvoudig te installeren.
Vooral in de ontwikkelingslanden is deze eenvoudige techniek zeer goed toepasbaar:
deze zonne-dakpannen kunnen de elektriciteitsvoorziening introduceren in de afgelegen
gebieden. Op deze wijze kunnen de bewoners met een 'low tech. installatie' en een lage
kostprijs s'avonds hun huis verlichten met hun dakpannen.
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4.. DE DUURZAME PRODUCTIE VAN WATERSTOF
TER INLEIDING

De voordelen van WATERSTOF
o Het grote voordeel van de waterstof als energiedrager is dat er geen
luchtverontreiniging ontstaat. Bij de verbranding van waterstofgas ontstaat
uitsluitend waterdamp.
Bij de productie van grote hoeveelheden waterstof via elektrolyse komen eveneens
grote hoeveelheden zuurstof vrij.
o Tweede voordeel: waterstof is quasi onuitputtelijk. Er kan altijd nieuwe waterstof
gemaakt worden uit water en biogas.
o Derde voordeel: bij gebruik van brandstofcellen, de stille aandrijving, als gevolg van
het ontbreken van mechanische delen in de brandstofcel, die waterstof omzet in
elektrische energie.
De huidige hinderpalen
o Gevaar
Het gebruik van waterstof als brandstof brengt een aantal gevaren met zich mee.
Deze worden veroorzaakt door de lage ontstekingsenergie en het breed
explosieconcentratiegebied van waterstof.
Waterstof is geur- en kleurloos, waardoor lekken en vlammen onzichtbaar
zijn. Bovendien heeft waterstof een laag ontstekingspunt, 20 keer lager dan benzine.
Waterstof maakt metalen broos, waardoor lekken kunnen ontstaan.
o Ecologisch
De groene productie van stroom zoals met zonnepanelen of windturbines is nog
onvoldoende.
o De kosten
De kosten voor de productie, opslag en toepassingen (bv.brandstofcel) van waterstof
zijn nog steeds zeer hoog. De prijs van brandstofcellen reduceren is één van de
belangrijkste uitdagingen. De technologie moet met een factor 10 goedkoper worden,
wil men competitief worden met bijvoorbeeld diesel- en benzinevoertuigen.
o De opslag
De opslag was tot nu toe het grootste obstakel: het vereiste tot nu toe ofwel hoge
druk opslagcilinders op tot 700 keer de atmosferische druk ofwel super-gekoelde
vloeistoffen bij -253 ° C. Dit is niet praktisch op grote schaal toe te passen omdat
deze methoden veel energie vereisen en significante veiligheidsrisico's inhouden.

DE DUURZAME PRODUCTIE VAN WATERSTOF

Voor de groene productie van waterstof heb je vooral elektriciteit nodig. De massale
productie van groene stroom is een grote uitdaging nu de opslag van waterstof lijkt
opgelost te zijn. (zie verder)
Actueel wordt waterstof hoofdzakelijk via de volgende processen geproduceerd:
o elektrolyse van water, rendement: 82 % (nog zeer weinig toegepast, vanwege de
dure kostpijs)
o reforming uit aardgas of biogas, rendement: 76 %

1.Waterstofproductie via elektrolyse

Elektrolyse is de splitsing van water. Dit gebeurt door een elektrische
stroom doorheen een geleidend elektrolyt te sturen. De waterstof
molecule wordt dan gesplitst in waterstof en zuurstof volgens
onderstaande reactie:
2 H2O + elektrische energie <=> 2 H2 + O2
Het is een eenvoudig en goed gekend proces dat gebruik maakt van
gelijkstroom (wisselstroom moet worden gelijkgericht met 10 %
energieverlies). De geproduceerde waterstof en zuurstof hebben een
zeer hoge zuiverheid.
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Als we hernieuwbare energie (bv. windenergie, zonne-energie) aanwenden, is de
productie van de waterstof zeer milieuvriendelijk.
Het rendement van de huidige elektrolyse bedraagt 82% (en in de toekomst bedraagt de
bovengrens van het rendement tot 90%).
Nieuwe ontwikkeling in de electrolyse:
MIT wetenschapper Daniel Nocera ontwikkelde een katalysator gemaakt van kobalt en
fosfor die met kleine stroompjes van bijvoorbeeld zonnepanelen efficiënt water kan
splitten in waterstof en zuurstof op kamertemperatuur. De materialen voor de
katalysator komen veelvuldig voor in de natuur en zijn goedkoop. Hoewel het onderzoek
in de kinderschoenen staat noemen sommige wetenschappers deze ontwikkeling een
enorme stap voorwaarts in het toekomstige betaalbare productie van waterstof.

2. Waterstof uit biogas

Reforming
Reforming is een chemisch proces waarbij een brandstof in aanwezigheid van stoom
en/of zuurstof en een katalysator wordt omgezet in een waterstofrijk gasmengsel
De meest toegepaste reformingtechniek is stoomreforming van aardgas, maar men kan
ook biogas gebruiken. Hierbij wordt gas samengevoegd met stoom bij een temperatuur
van 850 °C en een druk van 25 bar. Via enkele bijkomende chemische processtappen
(water-gas-shift-reactie) wordt de CO verwijderd zodat het waterstofgehalte verhoogt.

3. Waterstof uit zonlicht
Waterstof rechtstreeks produceren uit zonlicht kon tot nu toe alleen met het schaarse
platina. Onderzoekers kunnen nu met een nieuw materiaal, bestaande uit het veel
voorkomende molybdeen en zwavel, even hoge rendementen boeken.
Tot nu toe was daar maar één effectieve methode voor het splitsen van water in
waterstof en zuurstof met name met het zeldzame edelmetaal platina dat als katalysator
wordt gebruikt. Hierbij wordt meer dan 10% van alle zonlicht gebruikt om waterstof mee
te produceren: het rendement van een goedkope
zonnecel.
Molybdeensulfide als zonnecel
Nu is een nieuwe methode ontwikkeld, waarbij
molybdeensulfide wordt gebruikt. Chemische
zonnecellen bestaan uit kleine staafjes, waarvan het
bovenste deel blauw licht absorbeert en met behulp
hiervan water splitst in H+-deeltjes (protonen) en zuurstof. In het onderste deel worden
onder invloed van rood licht elektronen aan de H+-deeltjes toegevoegd en geoxideerd tot
waterstofgas. Voor die tweede reactie werd tot nu toe platina gebruikt. De onderzoekers
hebben nu ontdekt dat molybdeensulfide (Mo3S4) dit laatste proces even efficiënt
uitvoert. Hierbij absorbeert een silicium P-halfgeleider (waaruit de staafjes bestaan) het
rode licht en draagt de energie (en elektronen) over aan molybdeensulfide, dat de
protonen met de elektronen samenvoegt en zo waterstofgas produceert.
De onderzoekers keken de kunst af van bacteriën. Ze stelden vast hoe bacteriën
protonen in waterstofgas omzetten en wat deze reactie zo efficiënt maakte. Ze ontdekten
toen dat dit effect met molybdeensulfide uitstekend te repliceren is.
Helaas is er nog steeds geen materiaal dat de eerste stap, het omzetten van water in
protonen en zuurstof, efficiënt kan verrichten. De onderzoekers willen ook dit probleem
op soortgelijke wijze aanpakken en op deze manier een even effectief materiaal
ontdekken.
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4. Waterstof uit "Microbial fuel cells" - "biologische brandstofcellen"
Onderzoekers aan de Amerikaanse Pennsylvania State University hebben, onder leiding
van professor Bruce Logan, een tafelmodel waterstofreactor ontwikkeld. In deze reactor
worden, met behulp van bacteriën en een kleine dosis stroom, de biologisch afbreekbare
componenten uit restafval en voedingsmiddelen omgezet in waterstof, aldus Technology
Review. Volgens Logan is de nieuwe methodiek efficiënter en langer houdbaar dan de
gangbare manieren om waterstof te produceren.

Vandaar dat wetenschappers - in dit kader - al langer onderzoek doen naar ‘microbial
fuel cells‘, ook wel biologische brandstofcellen genoemd. In dit soort reactoren worden
stoffen als cellulose, ethanol en azijnzuur door bacteriën afgebroken tot koolstofdioxide
en - afhankelijk van de aanwezigheid van zuurstof - water of waterstof (zie illustratie).
Bij de afbraak van deze stoffen komt echter ook energie vrij, die men eventueel ook voor
verdere elektrolyse kan gebruiken.
De reactor die Logan gebruikte, de BEAMR, is zo’n biologische brandstofcel, maar dan
met enige verbeteringen ten opzichte van de huidige generatie cellen. Dit uit zich dan
ook in de resultaten, want gedurende het hele proces werd namelijk 288 procent meer
energie gegenereerd dan de elektriciteit die nodig is om de reactie tot stand te brengen.
In vergelijking met de effectiviteit van de conventionele elektrolyse, haalde de BEAMR
een efficiëntie van 82 %.
bron: http://sync.nl/amerikanen-maken-waterstof-van-kliekjes

11

5.. DE OPSLAG VAN WATERSTOF: EEN DOORBRAAK
GOEDKOPE EN VEILIGE OPSLAG VAN WATERSTOF IS NU MOGELIJK
Calciumdruiven aan koolstofranken

Onderzoekers van Rice University, een universiteit in de Texaanse stad Houston
ontdekten dat een netwerk van met calcium ‘gedecoreerd’ carbyn in staat is zoveel
waterstof op te slaan dat het ruim voldoet aan Amerikaanse normen om als “groene”
alternatieve energiebron voor voertuigen te dienen.
Carbyn is een koolstofketen die als
het ware van grafeen af is getrokken,
als een wollen draad uit een trui.
Dunner dan een draad van één atoom
dik kan niet, aldus Yakobson.Vandaar
dat het nieuwe materiaal
opmerkelijke eigenschappen heeft.
Clusters calciumatomen met zes
waterstofatomen hangen als
druiventrossen aan een traliewerk
van koolstofatomen, het carbyn.

Opslag bij omgevingstemperatuur en normale atmosferische druk
Carbyn is een exotisch materiaal, zo heeft elk koolstofatoom in carbyn meerdere vrije
elektronen wat het extreem reactief maakt. Recente experimenten laten zien dat het kan
worden vervaardigd en gestabiliseerd bij kamertemperatuur, de temperatuur waarbij
opslag het interessantst is.
Het calcium dient als ‘lokaas’ voor de waterstofmoleculen en maakt opslag bij
kamertemperatuur mogelijk voor carbyn. Elk calciumatoom kan tot zes waterstofatomen
binden. Dit zou het netwerk rond de acht procent van zijn gewicht in waterstof op
kunnen laten staan. Dit kan door de luchtige structuur van carbyn, waardoor er meer
ruimte is voor waterstofatomen in de lege ruimte tussen de ketens.
Bron:
Carbon ‘grapevine’ may store hydrogen, Physorg (2011)
Calcium-Decorated Carbyne Networks as Hydrogen Storage Media, Nano Lett., 2011
Carbon ‘grapevine’ may store hydrogen -Rice University lab shows potential of
calcium/carbyne lattice to power vehicles, Rice University (2011)

Cella Technologie heeft dit principe uitgewerkt in de praktijk
Cella Energy is een bedrijf gespecialiseerd in veilige, goedkope opslag van waterstof
technologie. Cella's doel is het produceren van een nieuwe bron van transportbrandstof
die commerciële, concurrerende, beschikbaar op schaal - en vereist geen een geheel
nieuwe infrastructuur.
http://www.cellaenergy.com/
http://www.cellaenergy.com/index.php?page=videos
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Cella technologie is gebaseerd op de
inkapseling en nano-structurering
chemische hydriden in plastic. Dit
betekent dat de waterstof snel en
schoon vrijgegeven kan worden na
verwarming tot 100 °C. Men maakt
deze inkapseling in de vorm van
pellets: de verwarming van één
gram "Cella-pellets" produceert een
liter waterstof bij normale druk en
temperatuur.
Deze opslag van waterstof is veilig,
eenvoudig te gebruiken en goedkoop
omdat het veilig kan worden
opgeslagen bij normale
omgevingstemperatuur en druk.
Hetgeen betekent dat de waterstof
kan gestockeerd worden in een normale brandstoftank. Ze vereisen geen grote, zware
cilinders die ontworpen zijn voor hoge druk.
Low-cost
De synthetische brandstof bedraagt ongeveer 1,50 US dollar per gallon . Huidige prijs
benzine : 3,3 US dollar per gallon.
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6.. DE NIEUWE BRANDSTOFCEL : EFFICIENT EN
BETAALBAAR
VERBRANDINGSMOTOR OP WATERSTOF OFWEL ELEKTROMOTOR MET
BRANDSTOFCEL?

Mits enkele aanpassingen kan een klassieke verbrandingsmotor met waterstof als
brandstof perfect functioneren. De verbranding van waterstof geeft een emissie van
zuivere waterdamp: 2 H2 + O2 ==> 2H2O.
Een brandstofcel heeft bijkomende voordelen:
o Hoger rendement (45 %)
o Enkel water als emissie
o Geluidsarm
o compact
o Snelle reactie op belastingsvariaties
o Zeer grote ontwerpvrijheid (door eenvoudige vormgeving)
o Nog grote technologische vooruitgang mogelijk
o Minder bewegende onderdelen (==> minder slijtage)
o Makkelijke opstart bij lage temperaturen
o In de toekomst zullen steeds meer onderdelen elektronisch gestuurd worden.
Hiervoor zijn grote hoeveelheden elektrische energie vereist, welke door middel van
de brandstofcel reeds voorradig zijn
Een brandstofcel is een toestel waarin chemische energie zonder tussenstap wordt
omgezet in elektrische energie. Door de chemische omzetting is de uitstoot van
schadelijke gassen zeer gering tot nihil.
Zie schema: toepassing voor een woning-warmte en elektriciteit in een verhouding
die ideaal is voor een passiefhuis.

De brandstofcel werkt op basis van omgekeerde elektrolyse
Input: waterstof of methanol + zuurstof
o waterstof uit windenergie of zonnepanelen
o methanol uit biomassa
Output: warmte + water + elektriciteit
o 2/3 elektriciteit
o 1/3 deel warmte
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Deze technologie zal pas tegen 2015 op de markt komen.
Producenten o.a.
Vaillant, Baxi, Prasonic, Ceramic fuel Cells Limited Toyota.
Vaststelling
voor een passiefhuis-concept kan dit systeem interessant zijn omdat de outputverhouding omgekeerd is in vergelijking met een klassieke WKK: een gangbare WKK
levert dubbel zo veel warmte als elektriciteit en een brandstofcel levert dubbel zo veel
elektriciteit als warmte.
ACCU VERSUS BRANDSTOFCEL
Rendement ACCU,
laadcyclus en ontlaadcyclus van een accu is telkens 75%.
Het totaal rendement van een passage door een accu : 56 %.
Rendement waterstofcyclus:
eletrolyse: 82 %
stockage : onbekend
brandstofcel: 45 %
Passage doorheen de omzetting van waterstof geeft een totaal rendement van 37 %
bron:
http://telescript.denayer.wenk.be/2007-08/m2b/public_html/accu.shtml
http://www.samenlevingentechnologie.be/ists/nl/pdf/dossiers/doss17_waterstofeconomi
e.pdf
Waarom dan geen accu gebruiken en verder ontwikkelen?
We nemen als voorbeeld een elektrische personenauto met de meest efficiënte lithiumion batterij.
o energie-inhoud: 64 kilowattuur ( equivalent met 7 liter benzine).
o nodig voor actieradius van 200 km: 128 kilowattuur.
o een lithium-ion batterij levert per kilogram: 150 wattuur
o voor 200 km is een batterij nodig van 850 kg, dit is een (te) groot gewicht.
o oplaadtijd: 8 uur voor 128 kWh op 230 V en 70 A, dit is een zeer grote stroom die
zwaar belastend is voor het net.
Stel dat door nieuwe ontwikkelingen batterijen en accu’s kleiner en lichter worden met
korte laadtijden, dan blijft nog steeds het probleem van de beperkte opslagcapaciteit.
Batterijen en accu’s zijn (voorlopig) dus niet erg geschikt voor het opslaan van grote
hoeveelheden elektrische energie.
Conclusie:
Voor het autoverkeer
De accu blijkt (op dit ogenblik) geen goed alternatief voor zware auto's wegens zijn grote
massa, lange laadtijden, grote laadstromen en beperkte opslagcapaciteit. (Voor kleine
voertuigen is de accu het meest rendabele).
Waterstof daarentegen kan je in voldoende hoeveelheid snel "tanken", weegt bijna niets
en betekent geen extra piekbelasting op het elektriciteitsnet.
Voor de gebouwen
Voor gebouwen heeft de oplaadtijd en het gewicht minder belang en kunnen batterijen
best gebruikt worden om de zonloze periodes op te vangen.
Voor de stockage van de zomerenergie naar de winter zijn accu's niet interessant omdat
ze een te beperkte opslagcapaciteit hebben.
Daarom is waterstof, niettegenstaande het groter rendementsverlies wel interessant.
De opgevangen zonnestroom gaat anders toch verloren..
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DE BETERE BRANDSTOFCEL KOMT ER AAN
De
o
o
o
o

brandstofcel heeft (had) een aantal nadelen:
Hoge kostprijs = voornaamste probleem
De beperkte levensduur
Productie van de cel vergt veel energie
Corrosiegevaar van dure katalysator

De traditionele brandstofcel heeft een kathode die heel dure platina nanodeeltjes bevat.
Deze nanodeeltjes kunnen hun effectiviteit verliezen zowel door samenklonteren of
"vergiftigd" worden door koolmonoxide. Deze nanodeeltjes worden daardoor na een tijdje
inactief.
Het gebruik van waterstof in brandstofcellen is zeer duur. De hoeveelheid platina die
nodig is voor een personenauto kost ongeveer 2600 tot 3000 euro en dit maakt de
belangrijkste kosten uit van een brandstofcel.
De wetenschappers van Melbourne's Monash Universiteit een
ontwikkelden prototype waterstof brandstofcel die dankzij een
alternatieve kathode aanzienlijk goedkoper is.
Forsyth en team ontwikkelde een nieuwe kathode van een geleidend
polymeer genaamd poly (3,4-ethlenedioxythiphene) of PEDOT.
Geleidende polymeren zijn speciale kunststoffen die elektriciteit
geleiden.
Dit materiaal is net zo efficiënt maar vooral stabieler dan platina. Ze
berekenden eveneens dat een waterstof brandstofcel met deze
technologie geen duizenden maar slechts honderden euro's kost.
De nieuwe kathode gemaakt van geleidend polymeer zou de dure platina kathode
vervangen. (Bron: Julie Fraser / Monash University)
De nieuwe kathodematerialen kosten slechts een
paar honderd euro's en produceren dezelfde
hoeveelheid stroom per oppervlakte-eenheid als
de platina kathode.
Deze nieuwe kathode kan ook gebruikt worden in
zink-lucht batterijen die in ontwikkeling zijn voor
energieopslag in auto's.
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TOEPASSINGEN van deze nieuwe waterstoftechnologie met de efficiënte elektrolyse, de
opslag in waterstofpellets en de betaalbare brandstofcel zijn quasi onbeperkt.
Auto's met brandstofcel
Met de huidige batterijen kan men maar een derde van de energie stockeren in
vergelijking met dit nieuwe systeem van opslag.
De pellets geven hun waterstof af op een temperatuur van 100 °C en wordt dan naar een
brandstofcel geleid dat de stroom produceert. De output van een brandstofcel bestaat uit
elektriciteit, warmte en water.
Passiefhuizen met brandstofcel
De brandstofcel levert ongeveer dubbel zo veel elektrische energie als warmte en is
daarmee zeer geschikt voor passiefhuizen die een zeer lage warmtevraag hebben.
Men denkt ook aan waterstofopslag voor de kleinschalige toepassingen zoals labtop, ,
kleine elektrische toestellen elektrische fietsen, enz..

VOORBEELD VAN EEN AUTONOOM PASSIEFHUIS MET WATERSTOFOPSLAG
Warmtevraag winter

De max. warmtevraag voor verwarming van een passiefhuis = 15 kWh/m²/jaar
De max. warmtevraag voor Sanitair Warm Water (SWW): 15 kWh/m²/jaar voor een
woning van 4 personen (waarvan de helft voor zonneboiler)
Totale warmtevraag thermisch = 30 kWh/m²/jaar x 170 m² = 5100 kWh/jaar
De zonneboiler levert 50 % van het sanitaire ww: 1275 kWh/jaar
Totaal warmtevraag tijdens de 6 wintermaanden: 5.100 – 1.275 = 3.825 kWh/jaar.

De brandstofcel geeft nieuwe perspectieven

Vaststelling: voor een passiefhuis-concept kan een brandstofcel interessant zijn omdat de
output-verhouding omgekeerd is aan een klassieke WKK: een WKK levert dubbel zo veel
warmte als elektriciteit en een brandstofcel levert dubbel zo veel elektriciteit als warmte.
Deze brandstofcel biedt niet genoeg warmte, maar hier kan een luchtwarmtepomp voor
de nodige extra warmte zorgen.
Winter / zomer overbrugging
Tijdens de 6 zomermaanden is er een te veel aan zonnestroom die we kunnen stockeren
voor de winter.
Met de nieuwe generatie zonnepanelen geeft de zomer een zeer grote opbrengst:
64 kWh/dag x 182 zomerdagen = 11.648 kWh opbrengst.
Verbruik tijdens de 6 zomermaanden: 3.500 / 2 = 1.250 kWh
Stockage van de zomer PV-energie: 11.648 - 1.250 = 10.398 kWh.
In de winter hebben we geen warmte van de zon (geen warmte van zonneboiler) en
kunnen we met een brandstofcel de nodige warmte genereren.
Het rendementsverlies van omzetting naar waterstof en de omzetting met de
brandstofcel bedraagt ongeveer: 100 % - 37 % = 63 %, dit geeft op 10.398 kWh en
verlies van 6550,74 kWh.
We hebben dus nog over: 4.848 kWh voor de winterperiode. Deze energie kunnen we
voor verwarming gebruiken.
Met een brandstofcel:
1/3 warmte geeft een opbrengst van
1.616 kWh thermisch.
2/3 elektriciteit geeft een opbrengst van 3.232 kWh elektrisch
Totaal warmtevraag van een passiefhuis= 3.825 kWh/jaar.
Het tekort van thermische energie ( 3.825 - 1.616 = 2.209 kWh) kan gecompenseerd
worden met een luchtwaterwarmtepomp (rendement C.O.P.:4)
Verbruik warmtepomp voor 2.209 kWh warmte bedraagt: 2.209/4 = 552 kWh/J.
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Het te veel aan energie kan men in het micro-net of local grid injecteren. (=3.232 -552 =
2.680 kWh winst)
PASSIEFHUIS 2020, TOEPASSING VAN
o de nieuwste PV-cellen
o de nieuwste omzetting via electrolyse
o de betaalbare brandstofcel
o de veilige energiestockage in waterstof
Elektriciteitsverbruik per jaar: 3.500 + 525 = 4.025 kWh

Is deze installatie betaalbaar?
Kunnen we de stockage niet beter organiseren met een groep van woningen?
Inderdaad
met eco-housing projecten is dit technisch veel beter realiseerbaar en betaalbaar.
We kunnen niet vooruitlopen om deze kosten te kunnen inschatten.
We weten wel dat, eens de massaproductie op gang komt, de productie snel evolueert
naar een hogere kwaliteit en de kostprijs daalt.
Het beleid kan hier de nodige innovatieve steun geven om dit proces te versnellen.
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7.. IN DE FILE MET WATERSTOFAUTO'S ?
BEPERKINGEN VAN HET WATERSTOFSYSTEEM
Het gigantisch olieverbruik door het verkeer op dit ogenblik vervangen door waterstof dat
met duurzame elektriciteit is geproduceerd is problematisch. Dat is zo o.m. vanwege het
lage rendement van waterstof: 63 % verlies bij omzetting van elektriciteit naar watersof
en terug naar elektriciteit voor de brandstofcel.
In het telescript van Denayer

http://telescript.denayer.wenk.be/2007-08/m2b/public_html/index.shtml
heeft men uitgerekend hoeveel elektriciteit dat je moet opwekken indien alle Belgen met
waterstof zouden rijden met de klassieke "zware" personen auto:
1 kg waterstof heeft een energie-inhoud van 33,3 kWh en hiermee kan men 120 km
rijden. Dus met 1 kWh rijdt men 3,6 km.
Op basis van het aantal gereden km bekomt men een extra elektriciteitsproductie van
3.660 MW ofwel zo'n 7 klassieke centrales van 500 MW.
Met de toekomstige PV panelen heb je een minimale dagopbrengst in de winter van 0,15
x 4 = 0,60 kWh/m²/dag
Gemiddeld aantal gereden km per dag = 15.649 km/365= 23 km/dag vergt 6,39 kWh.
Aantal nodige m² PV panelen: 6,39 kWh/0,6 = 10,65 m² per auto. De auto moet dan wel
de ganse dag opgeladen worden, wat niet realistisch is.
Met 'zonneparken' zou dit theoretisch wel haalbaar zijn indien we er de ruimte voor
zouden hebben.
Voor 6,3 miljoen auto's geeft dit minimaal 10,65 m² x 6,3 milj.= 67,095 milj. m² = 67
km² zonnepanelen van de nieuwe generatie.
Het volledig autonoom opladen van een elektrische mini-auto bij jou thuis kan reeds met
met 2,5 m² PV panelen, hiermee rij je de gemiddelde 25 km.
Met 5 m² panelen kan je, zelfs in de winter, de nodige verplaatsingen doen: 50 km per
dag (0,15 kWh/m²/dag x 4 = 0,6 kWh/m²/dag x 5 m²: 3 kWh opbrengst/winterdag)
Het komt er op aan om op de plaats van de bestemming (bijvoorbeeld een treinstation of
de werkplek) een klein zonnepaneel ter beschikking te hebben op de parking.
Zo rij je gratis met zonne-energie.
Voor het vrachtverkeer zou men kunnen opteren voor een combinatie van biogas,
aardgas en waterstof.

Conclusie:

voor het verkeer en de files is er maar één relevante oplossing :
walk to work: minder verkeer dank zij meer leefbare woonsteden en een betere
ruimtelijke ordening
Complementair:
kleine elektrische voertuigen (die met zonne-energie geladen worden) als voortransport
van het openbaar vervoer.
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8.. ZIJN GROOTSCHALIGE ELEKTRICITEITSCENTRALES NOG
NODIG IN DE TOEKOMST ?
Het huidig gebruik van elektriciteit per sector.
o de huishoudens verbruiken slechts 23 % van de opgewekte elektrische stroom
o de industrie: 38 %
o de dienstensector:35 %
o transport en landbouw: 4 %
De woningbouw op het platteland kan tamelijk snel (binnen de 5 à 10 jaar) autonoom
worden qua energievoorziening.
Voor de steden, de industrie, de kantoren en het verkeer is dit niet zo eenvoudig.
Hiervoor zijn grootschalige energiecentrales nog nodig.

EEN MIX VAN
PLAATSELIJKE, KLEINSCHALIGE ZONNEPARKEN
THERMISCHE ZONNECENTRALES IN ZUID EUROPA
OFF SHORE WINDMOLENPARKEN
ZULLEN DE NIET-DUURZAME CENTRALES MOETEN VERVANGEN
Zie ook nieuwsbrief nr 1 'Zonneparken'

http://www.hetautonomehuis.be/nieuwsbrief_HAH_2012-nr1_ZONNEPARKEN.pdf
De opbrengst per ha zal met de nieuwe zonnepanelen heel wat
meer zijn:
31/4 = 7,8 m² panelen nodig per woning.
Tegen die tijd moet men in staat zijn om de extra stroom van de
zomer op te slaan.
Het ruimtebeslag wordt hierdoor heel wat interessanter:
In dat geval kan je met één ha ongeveer 452 woningen bedienen
met 1 ha zonnepark.

Grootschalige windparken in de Noordzee, met
opslag.
De off-shore windparken in de Noordzee zijn in
opbouw. De 'energie-eilanden' kunnen de periodes van
productie en verbruik van elektriciteit met mekaar in
evenwicht brengen. Als er te veel productie is, wordt
deze gebruikt om het water uit dit eiland te pompen
later kan deze energie gerecupereerd worden via
turbines.

Thermische zonnecentrales in Zuid Europa,
met opslag.
Thermische zonnecentrales halen energie uit zonnewarmte in plaats van zonlicht. De
productie van deze energiecentrales kost aanzienlijk minder energie dan de productie
van fotovoltaïsche zonnecellen.
Bovendien kan een deel van de overdag opgewekte zonnewarmte worden gebruikt om
olie, water of zout op te warmen, warmte die tijdens zon-arme perioden de
elektriciteitsproductie in stand kan houden.

20

9..DE NIEUWE FIETS
Hieronder de inzending van John Buhrsma uit Nieuw Zeeland voor een internationale
ontwerpprijsvraag. De opdracht was: ontwerp een lichtgewicht driewieler voor twee
personen die makkelijk ingeklapt kan worden om te parkeren.

De 'comfortabele en duurzame fiets' komt er aan.
Dit soort fiets zal men meer en meer zien in het straatbeeld omdat deze zo veel meer
comfort biedt in vergelijking met een"gewone" fiets: men zit uit de wind en de regen,
men is niet moe of bezweet als men op de bestemming aankomt, enz..
Voor stadsverkeer zal deze fiets zich mengen met het autoverkeer, in een zone 30 is dat
geen enkel probleem.
Voor het platteland is deze fiets ook ideaal voor het woon-werkverkeer en het
voortransport naar het openbaar vervoer.
Uiteraard past dit vervoermiddel perfect in de filosofie van het steeds duurder wordend
transport waarbij de klassieke auto meer en meer wordt geruild wordt voor kleine
elektrische voertuigen. Zie ook nieuwsbrief nr 2 : 'Het nieuwe rijden'
Hoe zit het met de fietspaden?
Het kruisen van deze driewielers is niet mogelijk op de klassieke fietspaden, deze zijn te
smal. Een gangbaar eenrichtingsfietspad is 150 cm breed en een tweerichtingsfietspad
200 cm.
Een cargotrike (bakfiets op 3 wielen) is 1 m breed. Een trikke is 70 cm breed.
Dus beter één breed fietspad langs één zijde van de rijweg dan twee te smalle langs elke
zijkant.
En de fietsparkeerplaatsen?
Deze fiets is ideaal voortransport naar het station en de sneltram, maar..
er bestaan nog geen aangepaste en goed beveiligde fietsenparkings met zonnepanelen
om ze op te laden en de problemen betreffende diefstal en vandalisme moeten een
oplossing krijgen via goed bewaakte parkings aan de stations.
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10..TWIJFELS RONDOM DE DOORBRAAK VAN ELEKTRISCHE
WAGENS
Na meer dan 100 jaar ontwikkeling is het grote moment voor de elektrische auto nog
steeds niet aangebroken. © Reuters
Het zijn de grote automakers zelf die nu moeten toegeven dat de elektrische auto de
concurrentie met de gangbare personenauto problematisch: te duur en nog te vele
technische problemen.
De twee grootste Japanse automakers Nissan en Toyota wijzen erop dat de elektrische
wagen, nog altijd niet klaar is voor een grote doorbraak. Sterker nog, ze twijfelen er aan
dat die doorbraak er ooit zal komen. Ondertussen is de aandacht van de
automobielindustrie aan het verschuiven naar een veelbelovende alternatieve
energiebron: waterstof.
Ondanks de belofte van "groen" transport en miljarden dollars aan investeringen worden
elektrische voertuigen (EV) nog steeds geplaagd door vele problemen. Vooral de hoge
kosten, het korte bereik van de wagen en een gebrek aan oplaadpunten blijven moeilijk
aan te pakken, aldus het bericht van persbureau Reuters.
Zelfs de meest fervente aanhangers van EV’s zijndubbelzinnig over hun investeringen.
"We hebben er geen spijt van", zegt Mitsuhiko Yamashita, onderdirecteur bij Nissan.
"Misschien lukt het wel over een paar jaar".
De lauwe reacties op EV’s dwongen Nissan eveneens tot een belangrijke strategische
verschuiving: meer hybride wagens. Nissan kondigde in december aan dat het van plan
is om wereldwijd 15 nieuwe hybride voertuigen in het begin van 2017 te introduceren.
Deze zouden veel van de tekortkomingen van de pure EV's overwinnen.

Prius meest succesvolle groene auto

De inzet op de ‘next Big Thing’ in de automobieltechnologie is enorm. Toyota gaf een
geschatte 10 miljard dollar uit in de afgelopen 16 jaar, zowel aan het ontwikkelen,
bouwen als het op de markt zetten van hybride voertuigen. De Prius is daarvan het
meest populaire en zelfs winstgevende model. Deze auto is één van de weinige
uitzonderingen op de publieke onverschilligheid voor groene voertuigen en technologie.
In Japan steeg de verkoop van hybride wagens, met de Prius als topverkoper, zelfs met
40 procent. In belangrijke markten als Europa en China zijn hybride auto’s echter veel
minder populair bij de consument, aldus Reuters.

‘We hebben iets nieuws nodig’

Hybride neemt dus de overhand op EV’s. Maar Nissan plant nu ook rivaal Toyota Motor
Co te volgen. Toyota staat op het punt om voor de volgende grote groene
technologiedoorbraak te gaan: brandstofcelauto’s, vrij van vervuiling en aardolie, die
waterstof omzetten in elektriciteit.
Vicevoorzitter van Toyota, Takeshi Uchiyamada, ook wel de "vader van de Prius"
genoemd, gelooft dat voertuigen met brandstofcellen veel meer potentieel hebben.
"Vanwege de tekortkomingen – bereik, kosten en oplaadtijd – is de elektrische auto geen
levensvatbare vervanging voor de meeste conventionele auto's" aldus Uchiyamada. "We
hebben iets nieuws nodig".
Beide Japanse automakers hebben ondertussen nieuwe allianties gesmeed om
waterstofauto's te ontwikkelen. Toyota met BMW, Nissan met Daimler AG en Ford Motor
Co. (REUTERS/CV)
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11..SOLAR POWER NU GOEDKOPER DAN DIESEL

Volgens een nieuw rapport door de Internationale Agentschap voor hernieuwbare energie
(IRENA) bij World Abu Dhabi Future Energy Summit, hebben hernieuwbare energie
eindelijk het stadium bereikt waarin zij in staat zijn te concurreren tegen conventionele
energiebronnen in termen van zowel de kosten en efficiëntie.
"De afgelopen twee jaar hebben we een opmerkelijke toename van het
concurrentievermogen van hernieuwbare energiebronnen gezien", zegt Irena directeurgeneraal Adnan Amin.
Renewable Power Irena's Generation: een overzicht van de kosten in 2012 toont aan dat
de hernieuwbare energie sector als geheel een soort "revolutie" ervaart met de snelle
evolutie van tarieven voor hernieuwbare energietechnologieën.
Solar kosten voor PV-modules en zonne-energie zijn nu al aanzienlijk goedkoper dan de
gangbare systemen op basis van dieselolie voor off-grid energieopwekking. Dit is vooral
het geval voor afgelegen gemeenschappen in de derde wereld, waar de gebrekkige
transportinfrastructuur de kosten van het transport van dieselgenerator verhogen van 10
tot 100 procent.
Duurzame energie wordt momenteel beschouwd als de standaard optie voor off-grid
opwekking als gevolg van de recente dalingen kosten, met biomassa, zonne-en
windenergie in opkomst als de goedkoopste en meest praktische middel om elektriciteit
naar afgelegen gebieden.
Irena's analyse beweert verder dat hernieuwbare energiebronnen nu de meest
concurrerende keuze voor nieuwe elektriciteitsnet levering en de snelle uitbreiding van de
bestaande netten, en zorgen voor een aanzienlijk goedkoper alternatief voor systemen
gedomineerd door olie-gestookte centrales.
Het nieuwe rapport, uitgebracht door Irena toont aan dat op basis van studies van
ongeveer 8.000 middelgrote tot grootschalige projecten in verschillende stadia van
ontwikkeling, de prestaties van hernieuwbare energie goedkoper uitkomen.
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12..DE VEERKRACHT VAN NEW YORK GETEST, DE LESSEN
VAN ORKAAN SANDY.
Door Andy Darrell - Gepubliceerd 18 januari 2013 - Bron: "Greenbiz"
Vaststelling: grootschalige structuren zijn super kwetsbaar.

Extreme weersomstandigheden en de verouderde infrastructuur van New York toonden
ons de kwetsbaarheid van de energievoorziening.
Ironisch genoeg waren de meeste zonnepanelen niet actief toen het net was uitgevallen,
juist omdat ze permanent zijn aangesloten op het net moesten ze worden stilgelegd, in
plaats van simpelweg los te haken op het moment dat het grotere systeem mislukt.
Het bestaande elektriciteitsnet is dus veel te kwetsbaar: veel gebouwen die uitgerust
waren met zonnepanelen, vielen zonder stroom vanwege een omslachtig, verouderde
wet-en regelgeving.
Een speciale commissie is nu in het leven geroepen om deze mistoestanden op te lossen
en een meer veerkrachtig elektriciteitsnet uit te bouwen met meer autonome eenheden.
Het blijkt dat er reeds een aantal goede oplossingen aanwezig waren.
Bijvoorbeeld, te midden van de duisternis en verwoesting, waren er tientallen huizen,
bedrijven, zelfs hele gemeenschappen waar de lichten bleven branden, omdat ze
ontworpen zijn om autonoom te functioneren.
Bijvoorbeeld:
o Het licht bleef branden voor zestigduizend inwoners van Co-op City in de Bronx
dankzij een WKK-centrale die onafhankelijk van het net kan werken. Bleven
gespaard: Ditto, de kantoortoren op One Penn Plaza, een flatgebouw op 11 Fifth
Avenue en grote delen van de campussen in Princeton en NYU.
o In Bayonne, NJ, de Midtown Community School gebruik gemaakt van een combinatie
van zonnepanelen en een generator, Dit gaf een veilige, warme plek om te verblijven
voor meer dan 50 inwoners tijdens de storm.
o Op Long Island, voor de Villani familie bleven lichten branden dankzij een 4,8 kw
zonnepaneel met een accubank. "We hadden vrienden en buren die hun telefoons en
batterijen kwamen op laden, aldus " Stephanie Villani.
o In Lower Manhattan, de gemeenschapgroep "Solar One" stelden hun zonnepanelen
ter beschikking voor de inwoners van Stuyvesant Town, een uitgestrekt
appartementencomplex, om hun telefoons en computers op te laden.
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EN WAT ZEGT OBAMA ?
Obama: “We will rebuild all
ravaged neighborhood to preSandy conditions"
Er is echter een slimmere aanpak
nodig dan het herstellen van de
oude toestand.
Men moet de oorzaak aanpakken,
en het vergroten van de verkracht,
het aanpassingsvermogen,
en het voorkomen dat soortgelijke
schade in de toekomst nog kan
plaats vinden.
In een blog van
http://design2sustain.eu/2013/02/03/1258/
lezen we (samengevat) het volgende:
"BIO DIVERSITEIT ALS SLEUTEL VOOR DE VEERKRACHT VAN STEDELIJKE
LANDSCHAPPEN"
Samengevat onderscheid men drie doelen:
(1) verzachten van de onderliggende oorzaken,
(2) verbeteren van de veerkracht systemen
(3) verbetering van het welzijn
1. Aanpakken v d de onderliggende oorzaken,
Onze huidige 'domineren en uitbuiten' -benadering van de natuur en de biosfeer creëert
een kunstmatige wereld.
We stellen vast dat de groene architectuur , die de biodiversiteit ondersteunt, nog
onvoldoende bekend is.
We moeten naar de natuur te kijken naar antwoorden.
Het harmoniemodel mens/natuur moet meer aandacht krijgen.
2. Veerkracht en autonoom herstel.
Een veerkrachtig (eco) systeem heeft de capaciteit om schokken en verrassingen te
absorberen en, indien beschadigd, om zichzelf weer op te bouwen.
Verstoringen en schokken zoals stormen, overstromingen en vervuiling het hoofd bieden
in samenwerking met de natuur en zonder te vergijden naar een artificiële wereld.
Simpel gezegd: een goede ecologie geeft goede economie en een goede sociaal-culturele
omstandigheden.
Bio- diversiteit van het systeem en het autonome karakter zijn een belangrijke motor van
de veerkracht.
3. Welzijn
Vaststelling: we zien thans dat een aantal diensten (grote en kleine bedrijven) weg
trekken uit New York omdat ze vrezen voor nog meer natuurrampen .
Welzijn veronderstelt een aantal maatschappelijke diensten.
o Ecosysteemdiensten bestaan uit ondersteunende primaire diensten, zoals voorziening
van voedsel, water en energie.
o Regulerende diensten, zoals koolstofvastlegging en waterzuivering en retentie, en
o Culturele diensten, zoals culturele en spirituele inspiratie en wetenschappelijke
ondersteuning.

25

13.. SEATTLE'S NEW BULLITT CENTER - HET GROENSTE
KANTOORGEBOUW OOIT

(foto : John Stamets)

Groene bouwtechnieken

De nieuwe Bullitt Center, (adviesbureau voor duurzame ontwikkeling) momenteel in
aanbouw in Seattle, combineert vrijwel alle mogelijke groene gebouw technieken. De zes
verdiepingen tellende gebouw is volledig autonoom dank zij zonnepanelen.
De verwarming gebeurt met geothermische putten, waarbij warm water uit de diepe
ondergrond wordt opgepompt. Het water dat in het gebouw gebruikt wordt is
gerecycleerd regenwater. Het is het eerste kantoorgebouw in de Verenigde Staten dat
alleen regenwater gebruikt. Een tank met een capaciteit van 56.000 liter regenwater zal
in staat zijn om water te leveren gedurende een 100-dagen droogte. (Het opvangen van
regenwater was eigenlijk illegaal in Seattle tot twee jaar geleden.)

De meest duurzame bouwmaterialen

Dit gebouw is ook gemaakt van de meest duurzame bouwmaterialen op de markt. Het
frame is gemaakt van FSC-gecertificeerd hout en andere natuurlijke en gezonde
bouwmaterialen zijn zorgvuldig geselecteerd.
Het ontwerp omvat ook composttoiletten, een groen dak en natuurlijke verlichting.
Kortom, dit gebouw heeft het allemaal. De bouwheer focust zich op de eisen van het
Living Building Challenge, een ongelooflijk ambitieus programma dat veel verder gaat
dan de bestaande normen. Om dat doel te bereiken, moest het gebouw niet alleen
gebruik van de beste materialen, maar zelfvoorzienend zijn voor energie en water
gedurende ten minste 12 maanden.
De Bullitt Foundation hoopt dat het gebouw een voorbeeld zal zijn in de hele regio.
Het doel van de Bullitt Center is het veranderen van de manier waarop gebouwen worden
ontworpen, gebouwd en geëxploiteerd op lange termijn in functie van het verbeteren van
de milieuprestaties en bredere implementatie van energie-efficiëntie, hernieuwbare
energie en andere groene gebouw technologieën.
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14..VEEL GESTELDE VRAAG:
IS EEN AUTONOOM HUIS NU AL BETAALBAAR?
MICRO WKK OF WARMTEPOMP?

De warmtepomp wordt veel toegepast in nulenergie woningen. Gezien een warmtepomp
toch nog veel elektriciteit verbruikt van het net : 2.000 tot 8.000 kWh/jaar, (voor de
gangbare woningen) gezien het net nog onvoldoende (groene) stroom kan aanbieden,
zeker in de winterperiode, kan dit bevoorradingsproblemen geven in de winter.
Eenvoudig gesteld:
de PV-cellen geven een overaanbod aan stroom in de zomer en de warmtepomp
resulteert in een te grote vraag naar elektriciteit in de winter.
De micro-WKK kan hier een perfect antwoord op geven: bij minder zon is er meer
warmte nodig en zal men ook automatisch meer stroom produceren.
Onderstaand schema maakt duidelijk dat we tegenwoordig in de winter afhankelijk zijn
van een zeer inefficiënte stroomproductie. (60 % verlies met koeltorens) Zeer
waarschijnlijk kunnen we binnen een 10-tal jaar beschikken over voldoende groene
stroom om de warmtepomp aan te drijven. Maar tegen die tijd zullen er waarschijnlijk
wel veel betere technieken zijn om aan de warmtebehoefte te voldoen.
Zoals bijvoorbeeld : betere zonnepanelen, warmtestockage zomer / winter, de
brandstofcel , de betere micro-WKK, enz..
De nieuwe generatie micro-WKK ’s op basis van de HR - gaswandketels (of micro WKK
met pellets)zijn een interessante tussenstap.
Naarmate de gasprijs blijft stijgen zal men meer en meer overschakelen op biogas. In
deze optie is een gaswandketel nog geen verwerpelijke optie.
Pellet micro WKK's zijn zeker economisch en ecologisch interessant als men hiervoor ook
voldoende ruimte heeft.
CONCLUSIE
Wegens gebrek aan voldoende groene stroom in de winter is een warmtepomp op dit
ogenblik niet aan te raden.
De micro-WKK komt tegemoet aan de actuele nood om productie van stroom in de winter
op te drijven. Indien men het juiste systeem kiest kan men volledig “off grid” gaan voor
de stroomproductie.
BEREKENING
De micro WKK meet aardgas (bvb Whispergen) : produceert 1kWe elektriciteit en 7kWth
warmte.
De energievraag voor een lage energie woning met gereduceerd elektrisch
energieverbruik:
Een zuinig gezin verbruikt 2.100 kWhel/jaar. In 6 wintermaanden (=stookseizoen) is
nodig: 60 % van 2.100 kWh.el = 1.260 kWh.el - zie ook pagina 76, HST 4 van het eboek "Het Autonome Huis"
Een zuinig gezin heeft een warmtevraag tijdens de 6 wintermaanden van 8.000 kWh
De warmtebehoefte van 8.000 kWh / 7 kW geeft 1.142 draaiuren.
Opbrengst elektrisch: 1.142 kWh.el.
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Dat tekort van 120 kWh is gemakkelijk te produceren met 25 m² PV-panelen, (25 m² is
de gemiddelde PV-oppervlakte die men in midden Europa toepast per woning).
Opbrengst in de winter is min. 0,15 kWh/m²/dag
Voor 25 m² : 0,15 x 25 =3,75 kWh/dag , voor een stookseizoen van 182 dagen geeft
dat: 684,375 kWh opbrengst van de PV-cellen.
Het is dus best mogelijk en financieel haalbaar, om vandaag de dag al autonoom
te zijn, ook in de winter, met een gecombineerd systeem van micro-WKK met
PV cellen.
Buiten het stookseizoen
o SWW uit zonneboiler in de zomer (aandachtspunt is de buffer = deze moet
verdubbeld worden tot 1.200 liter )
o Elektriciteit van de zon
Tijdens het stookseizoen
o Warmte en elektriciteit uit de micro WKK (en een beetje) van de zon
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15.. MISBRUIK VAN HOUTPELLETS ?
Kris De Decker pleegde een interessante bijdrage over pellets in zijn nieuwste editie van
het" Low Tech Magazine". Lees meer: http://www.lowtechmagazine.be/2013/01/hoeduurzaam-zijn-houtpellets.html
Samengevat komt het hier op neer dat pellets ecologisch zeer goed scoren op
voorwaarde dat men de energie ervan ten volle benut met bijvoorbeeld pelletkachels of
pelletbranders. Met de klassieke pelletgestookte centrales is dat echter niet zo.
Het verbranden van pellets (of andere biomassa) gemaakt uit levende bossen is
aanvaardbaar op voorwaarde dat er 100 % thermische energie wordt opgewekt. In dat
geval wordt de koolstofschuld (de nodige grijze energie die nodig is voor de productie) al
na vijf jaar wordt afgelost.
Houtpelletkachels zijn efficiënter en minder vervuilend dan houtkachels
De pelletkachel is met zijn rendement van om en bij de 90 procent ook een stuk
efficiënter dan een houtkachel. Er is dus minder hout nodig voor evenveel warmte.Met
hun optimale verbrandingstemperatuur zijn de computergestuurde
verwarmingstoestellen met pellets minder vervuilend dan houtkachels.
Nadeel pelletkachel: afhankelijkheid van industriële infrastructuur
In tegenstelling tot een houtkachel of tegelkachel heeft de pelletkachel elektriciteit nodig
om te kunnen werken. Als de elektriciteit uitvalt, is er ook geen verwarming meer. Een
tweede nadeel is dat er een bijkomende bewerking nodig is om de uniforme houtpellets
te produceren. De pelletkachel steunt dus op een industriële infrastructuur (elektriciteit +
pellets) terwijl de houtkachel of tegelkachel in principe onafhankelijk kan functioneren.
Waarom pelletgestookte energiecentrales geen CO2 besparen
Het verbruik van pellets in Europa steeg van 3,8 miljoen ton in 2005 naar 9,8 miljoen ton
in 2010. België en Nederland namen daarvan samen 2,7 miljoen ton voor hun rekening..
De meeste houtpellets komen echter in elektriciteitscentrales terecht. De kans dat zo'n
centrale meer CO2 uitstoot dan een steenkoolcentrale, is reëel.
Daar zijn drie redenen voor.
Ten eerste worden houtpellets over steeds grotere afstanden vervoerd
Ten tweede worden houtpellets ingezet voor elektriciteitsproductie waarbij veel
opgewekte warmte verloren gaat in de koeltorens, dit geeft samen met de
transportverliezen een energieverlies van 66 %!!!
Ten derde worden houtpellets steeds vaker uit verse, groene bossen gemaakt, en niet uit
houtafval.
"Vergeleken met zonnepanelen of windturbines, waar de geïnvesteerde energie minstens
5 keer sneller wordt teruggewonnen, is een energetische terugverdientijd van 38 jaar
voor pelletcentrales moeilijk verdedigbaar. De klimaatwetenschap roept op om sneller te
handelen"
De les uit deze bijdrage:
Gebruik ook de warmte van de biomassa met warmtekrachtkoppeling en doe dat op
kleine schaal zodat er minder transportverliezen zijn.
Voor het beleid:
Pellets als brandstof voor klassieke elektriciteitscentrales niet meer ondersteunen met
subsidies en de koeltorens afbouwen dank zij zware belastingen op deze verspillende
technieken.
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Website: www.hetautonomehuis.be
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lezen: het e-boek: “Het Autonome Huis”
volgende documenten zijn te downloaden:
De beleidsnota met de standpunten en concrete actiepunten
Het beleidsadvies certificaten
Thesis: Een grotere mobiliteit - een bedreiging voor stad en platteland.
De actuele nieuwsbrieven 2013:
Nr 8: (In voorbereiding) Architectuur in transitie - deel I
Nr 7: Visie 2020- een andere wereld
o De nieuwsbrieven van 2012:
Nr 6: De autovrije stad
Nr 5: Bio-klimatische architectuur: de architectuur van de natuur
Nr 4: Groene hoogbouw – volksbedrog?
Nr 3: Urban farming
Nr 2: Het nieuwe rijden: autonoom, gratis en groen
Nr 1: Zonneparken = de toekomst?
PRINCIPES VAN HET AUTONOME HUIS:
1. Zelfvoorziening per woning en/of per woningcluster.
2. Autonomie op vlak van de basis behoeften: huisvesting, watervoorziening, voeding, energie,
waarbij zo veel mogelijk de grondstoffen uit de onmiddellijke omgeving worden gebruikt.
3. Energiezekerheid via weersonafhankelijk energiesysteem en de local grid als back up
4. Active house = meer produceren dat nodig is ter ondersteuning van het lokaal netwerk.
5. Duurzaam: CO2 neutraal en met minimale ecologische voetafdruk.
6. Inpassend in de bestaande ruimtelijke ordening en plaatselijke architectuur en zo veel
mogelijk gebruik makend van het bestaande patrimonium.
7. Lowtech: met beheersbare, begrijpbare en zelf te onderhouden technieken.
8. Mobiliteit: hoe minder vervoer hoe beter: wonen waar men werkt, geen eco-slaapsteden.
9. Betaalbaar: De investering in autonomie moet zichzelf terug betalen binnen de 15 jaar
10. Bioklimatisch: De architectuur moet aangepast zijn aan het klimaat, zodat de architectuur
een maximaal energievoordeel biedt en de nood aan technieken minimaliseert.
11. Aanpasbaar aan nieuwe technieken: gezien de snelle technische ontwikkeling inzake de
elektriciteit- en de warmteproductie dient de autonome woning deze ontwikkelingen flexibel te
kunnen opvangen.
12. Compacte bouwsystemen: dit wil niet zeggen dat we moeten vervallen tot het zielloze
dozensysteem waarbij een uitsteeksel of een erker net meer mogelijk zouden zijn. Het heeft
vooral te maken met aaneengesloten bouwen zoals dat in onze steden en dorpen het geval is:
de rijwoning is de meest compacte en de meest energiezuinige woonvorm.
13. Het principe van de “Trias energetica”: de volgorde van belangrijkheid:
ten eerste: beperk de energievraag
ten tweede: duurzame (en CO2 neutrale) opwekken van de benodigde energie
ten derde: wek de resterende energiebehoefte zo efficiënt mogelijk op.
14. Het principe van de “Trias transportica“: de volgorde van belangrijkheid
ten eerste: beperkt de transportvraag, walk to work.
ten tweede: gebruik duurzame en C02 neutrale verplaatsingsmiddelen
ten derde: maak een zo efficiënt mogelijk gebruik van de ruimte
15. Het behoud van biomassa en biodiversiteit: na het oprichten van het gebouw dient de
oppervlakte aan humusgrond vermeerderd te zijn en de biodiversiteit verbeterd.

Contact:

Het Autonome Huis
Heerbaan 132 - 1840 Londerzeel – België.
Tel: 052 / 37 11 38
e-mail: info@hetautonomehuis.be
De inhoud van deze gratis nieuwsbrief mag gebruikt worden voor publicaties en onderricht, mits bronvermelding en de
vermelding van de auteur.
Auteur: Hugo Vanderstadt - eco-architect en stedenbouwkundig ontwerper

