
Van energieverkoper naar  
dienstverlener
35 energieke innovaties



Van energieverkoper 
naar dienstverlener
De energiesector is volop in beweging. 
Door marktwerking en stevige concur-
rentie dingen steeds meer spelers om 
de gunst van consumenten en bedrijven. 
En met succes; klanten zijn in toene-
mende mate tevreden over de keuze-
vrijheid en het gemak waarmee ze kun-
nen overstappen naar een leverancier 
van voorkeur. Vaak gaat het daarbij om 
een goedkoper energiecontract, maar 
ook ontwikkelen de energiebedrijven 
in Nederland steeds meer innovatieve 
diensten die bijdragen aan een beter 
inzicht in het energieverbruik en dus 
helpen energie te besparen. Doel van de 
branche is om door slimme oplossingen, 
energiebesparing en meer opwekking en 
levering van schone, duurzame energie 

te komen tot een elektriciteitsvoorzie-
ning waarbij geen CO2 meer wordt uit-
gestoten. In dit overzicht staan ruim 30 
uiteenlopende diensten en producten  
die de afgelopen tijd door de energie-
ondernemingen in Nederland zijn ont-
wikkeld en in de markt gezet. Dit is nog 
maar het begin. Branchevereniging 
Energie-Nederland verwacht dat de 
aangesloten bedrijven de komende jaren 
een veelvoud aan nieuwe diensten zul-
len gaan aanbieden aan hun klanten. Zo 
transformeren zij van producenten en 
verkopers van kilowatturen en kubieke 
meters naar dienstverleners die met 
slimme technologieën hun klanten ont-
zorgen, bewust maken en op weg helpen 
naar een duurzame energievoorziening.



Bewustwording  
en besparing

HOOFSTUK 1

De groenste energie is bespaarde energie. Die boodschap dragen vrijwel 
alle energieleveranciers actief uit. Ze bieden klanten talloze producten aan 
om energiebesparing zo makkelijk mogelijk te maken. Steeds meer diensten 
maken slim gebruik van digitale technologie. 



Warmetruiendag & Warmehuizendag  
van Greenchoice
Elk jaar houdt Greenchoice, samen met het Klimaat-
verbond, de Warmetruiendag. Deelnemers hieraan 
zetten de verwarming 1 graad lager.  Ze besparen 
hierdoor 6% energie. Ook wordt er 6 procent CO2 
minder uitgestoot. Uit onderzoek blijkt dat één op 
de vijf deelnemers na de Warmetruiendag bewus-
ter omgaat met energie. Dit jaar werd de tiende 
Warmetruiendag gehouden. In tien jaar tijd hebben 
meer dan 1,5 miljoen Nederlanders een warme trui 
aangetrokken en hun verwarming lager gedraaid om 
energie te besparen. Als Nederlandse huishoudens 
het hele jaar 1 graad minder zouden stoken, zou dat 

volgens MilieuCentraal jaarlijks 560 miljoen m3 gas 
en 1 megaton CO² besparen: 350 miljoen euro. Daar-
naast organiseert Greenchoice samen met Natuur & 
Milieu de Warmehuizendagen. Dit is een driedaagse 
webshop, waarbij apparatuur voor energiebespa-
ringsmaatregelen kan worden gekocht. Zo kunnen 
mensen kiezen uit simpele zaken als een warme trui 
of led-lampjes, maar ook uit grotere investeringen 
als een warmtepomp, spouwmuur- of bodemisola-
tie. In 2015 ging de warmtepomp het meest over de 
toonbank. 

Bewustwording en besparing

Grip op kosten en 
verbruik van 
NieuweStroom
NieuweStroom rekent per uur het elektriciteitsver-
bruik met klanten af. Klanten kunnen daardoor de 
dure uren mijden. Via een slimme meter kan Nieu-
weStroom dagelijks de uurstanden van haar gebrui-
kers uitlezen. Zij hebben daardoor de mogelijkheid te 
profiteren van de werkelijke markttarieven en daar-
mee 10 tot 30% per jaar te besparen. Klanten betalen 
voor de energie die ze werkelijk verbruiken, tegen de 
prijs die elektriciteit op dat moment kost. Volgens 
NieuweStroom kan men hierdoor veel bewuster met 

energie omgaan en heeft men meer grip op uw eigen 
verbruik en kosten. NieuweStroom heeft veel klan-
ten in de voedingsindustrie, waar de energiekosten, 
onder meer voor de koeling van producten, vrij hoog 
zijn. Via het systeem van NieuweStroom kunnen 
deze ondernemers hun energieverbruik terugdrin-
gen. Op een persoonlijke webpagina van Nieuwe 
Stroom kunnen ze het verbruik en de kosten dage-
lijks inzien.



Energiebesparings- 
campagne  
Energie-Nederland 

Bewustwording en besparing

Energie-Nederland heeft in maart van dit jaar 
namens alle energieleveranciers een landelijke 
energiebesparingscampagne gevoerd. De bran-
cheorganisatie organiseerde deze campagne 
omdat energiebesparing een heel belangrijke 
bijdrage levert aan de duurzame opgave waar we 
als samenleving voor staan. Elke consument kan 
iedere dag weer keuzes maken om minder energie 
te gebruiken. De energieleveranciers kunnen de 
consument met hun aanbod van producten en 
diensten daarbij helpen. Centraal in de campagne 
stond een tv-commercial die twee weken veel-
vuldig te zien was. De commercial toonde wat er 
op het gebied van energiebesparing allemaal al te 
koop is. En hoe eenvoudig het is om via je energie-
leverancier in actie te komen: sta op uit je stoel, 
een lagere energierekening begint bij jezelf. De 
campagnesite staopuitjestoel.nl werd tijdens de 
campagneperiode bijna 50.000 keer bezocht.



Bespaaradvies met tool ENGIE

EnergieFitScan van Essent

ENGIE bespaaradvies is een adviestool 
met een 3D-model van een huis. Ook 
krijgt men een overzicht van de eigen-
schappen van het huis en de mogelijk-
heden die er nog zijn. Klanten krijgen in 
één overzicht een geïntegreerd advies, 

waardoor ze de verschillende bespaar-
opties met betrekking tot kosten en 
terugverdientijd kunnen afwegen. In 
twee stappen weet men welke maat-
regelen het best bij de woonsituatie 
passen én wat ze de klant opleveren. 

Energiebedrijf Essent introduceerde 
dit jaar de EnergieFitScan. De dienst, 
ontwikkeld door Essent Zakelijk en 
haar servicepartners, helpt mkb-on-
dernemers actief op hun energiever-
bruik te besparen en de energiecon-
ditie van hun bedrijf te verbeteren. De 
dienst voldoet volgens Essent in een 
grote behoefte van mkb-bedrijven, zo 
blijkt uit eigen onderzoek. Vier op de 
vijf mkb-ondernemers in Nederland is 
bewust bezig met energiebesparing, en 
driekwart van de ondernemers ver-
wacht op dit vlak een actieve rol van 
hun energieleverancier. 
Essent Zakelijk verwacht met de Ener-

gieFitScan haar klanten maximaal en 
op maat te bedienen en zo te helpen 
hun bedrijfsdoelen te realiseren. 
Essent stelt zich op als dienstverlener 
en kennispartner en helpt daarmee 
de energiekosten zo laag mogelijk 
te houden en het energieverbruik te 
minimaliseren. Essent Zakelijk en haar 
servicepartners bieden met de Ener-
gieFitScan ondernemers een adviseur 
op locatie aan. Deze stelt een rapport 
met bespaarmaatregelen en terug-
verdientijd op en biedt een jaar lang 
ondersteuning bij de uitvoering van de 
voorgestelde maatregelen.

Bewustwording en besparing



Real time 
inzicht
Veel energiebedrijven bieden een slimme thermostaat en/of 
app aan waarmee hun klanten inzicht krijgen in hun dagelijk-
se energieverbruik. Het zijn gadgets die energie fun maken. 
Naast het bieden van real time inzicht in het verbruik, zorgen 
deze apparaten voor bewustwording en daarmee tot ener-
giebesparing en geven ze een boost aan de verduurzaming 
van het energieverbruik. Behalve de beschreven projecten 
bieden ook Nuon (Mijn Nuon) en Essent (Essent Verbruiks-
meter) deze slimme producten aan.
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“ Een ‘geheime  
energieslurper’,  
zoals een oude  
koelkast in de  
bijkeuken, wordt  
door het systeem  
ontmaskerd”

EnergieFlex biedt klanten het concept van Prepaid Ener-
gie aan. Dit concept is uit Engeland overgenomen en 
EnergieFlex is het enige bedrijf dat dit in Nederland aan-
biedt. Met behulp van een slimme meter kan de klant van 
EnergieFlex voortdurend in de gaten houden hoeveel hij 
aan energie verbruikt. Klanten krijgen dagelijks een terug-
koppeling over hun energieverbruik en worden zo meer 
bewust hiervan. In de slimme meter bevindt zich een sim-
kaart die het energieverbruik per kwartier aan EnergieFlex 
doorgeeft. Een ‘geheime energieslurper’, zoals een oude 

koelkast in de bijkeuken, wordt door dit systeem ontmas-
kerd. Klanten van EnergieFlex kopen met Prepaid Energie 
iedere maand een energietegoed voor een zelf gekozen 
bedrag. Is dat tegoed voor 80% op, dan stuurt EnergieFlex 
dagelijks een e-mail en wekelijks een sms. Gebruikers kun-
nen dan het tegoed opwaarderen met een nieuwe betaling. 
Zodra de betaling is ontvangen, wordt het energietegoed 
diezelfde dag opgewaardeerd. Klanten krijgen geen afre-
kening, omdat ze voor het daadwerkelijke verbruik worden 
afgerekend.

De Nederlandse Energie Maatschappij (NLE) heeft de app 
Anna-inzicht ontwikkeld, hiermee  krijgen consumenten 
inzicht in hun energieverbruik. Via hun slimme meter kun-
nen energiegebruikers zich registreren, waarna ze de in-
zicht-app kunnen gebruiken. Zowel het verbruik als de te-
ruglevering wordt door Anna-inzicht inzichtelijk gemaakt. 
De app maakt het ook mogelijk om het energieverbruik te 
vergelijken met  andere huishoudens. De app is gratis en 
voor iedereen beschikbaar. Met ca. 150.000 actieve gebrui-
kers is Anna-inzicht het meest gebruikte P4-platform van 
Nederland. Tevens voert NLE op dit moment verscheidenen 
pilots uit op basis van de P1-poort, die uit vertrouwelijk-

heidsoverwegingen nog niet nader kunnen worden toege-
licht. Ook ontwikkelde NLE, in co-creatie, de slimme ther-
mostaat Anna. Deze thermostaat wordt door NLE exclusief 
aan haar klanten aangeboden, maar via een partner ook via 
installateurs en retailkanalen. Gebruikers kunnen via dit 
‘smart home’-product een dagelijks schema opstellen. Aan 
de hand van dit schema stelt Anna de temperatuur in het 
huis in. Bovendien ‘leert’ deze thermostaat van de levens-
stijl van de gebruiker, kan een besparingsmodus worden 
ingesteld en programmeert zij zichzelf. Hierdoor wordt tot 
10% bespaard op gasverbruik.

Prepaid energie van Energieflex

Anna-inzicht en Anna van NLE 

Real time inzicht



Eneco biedt klanten de intelligente thermostaat 
Toon® aan. Met Toon® hebben verbruikers diverse 
mogelijkheden. Zo kunnen ze met hun smart- 
phone vanaf hun vakantieadres de lampen aan en 
uit zetten. Daarnaast geeft Toon® inzicht in het 
energieverbruik. Op ieder moment, maar ook per 
dag, week, maand en jaar. Via de Toon®-app op 
de smartphone kan onderweg naar huis alvast de 
verwarming worden aangezet. Slimme appara-
ten kunnen aan Toon® worden gekoppeld en het 
wooncomfort vergroten. Zoals een slimme rook-

melder. Er komt een melding op de smartphone 
binnen als de rookmelder afgaat. Dat gebeurt ook 
als de batterijen van de rookmelder vervangen 
moeten worden. Om het energieverbruik te ver-
minderen, spoort Toon® de grootste energieslur-
pers in het huis op. Wie meer of minder verbruikt 
dan ingeschat, krijgt van Toon® een waarschu-
wing. De thermostaat laat ook het verbruik en de 
opwekking van stroom van zonnepanelen zien in 
kWh’s en euro’s

De intelligente Thermostaat Toon®

Met de Greenchoice-app kunnen 
klanten hun meterstanden doorge-
ven. Hiermee krijgen ze ook inzicht in 
hun verbruik. In een jaar tijd is de app 
gedownload door zo’n 100.000 klanten. 
Greenchoice vraagt klanten om mee 
te denken over de ontwikkeling van de 
app, zodat die aansluit bij hun wensen. 
Ook bij de verdere ontwikkeling van 
nieuwe functionaliteiten zijn klanten 
nauw betrokken. De meest gebruikte 
functionaliteit is ‘inzicht in verbruik’. 

Hiermee kan het eigen verbruik worden 
vergeleken met andere huishoudens: 
een bruikbaar startpunt om energie te 
besparen. Wie een slimme meter heeft, 
ziet op dagniveau het verbruik en kan 
een vergelijking maken met andere 
huishoudens. Ook geeft de app tips en 
spelvormige uitdagingen om energie te 
besparen en krijgen klanten met zon-
nepanelen inzicht in hoeveel stroom ze 
hebben opgewekt.

Met Greenchoice vergelijk  
je je verbruik

“ Wie meer of minder 
verbruikt dan  
ingeschat krijgt  
van Toon® een  
waarschuwing”

Real time inzicht



De nieuwe online tool EnSights van 
ENGIE geeft inzicht in het energiever-
bruik. De tool geeft het verbruik weer 
per jaar, maand, week, dag, uur en 
zelfs tot ieder kwartier. Ook kan men 
eenvoudig locaties vergelijken. Met 
EnSights kan de verbruiker bijsturen 
waar nodig om zo de energiekosten te 
beheersen. Dagelijks worden in En-
Sights meetdata toegevoegd aan de 

verbruikshistorie. Deze data worden 
omgezet naar inzicht in het elektri-
citeit- en gasverbruik. De verbruiker 
weet zo precies wat er wanneer en op 
welke locatie wordt verbruikt. Daar is 
sinds afgelopen maand een app bijge-
komen om het voor klanten makkelijker 
te maken om hun gebruik te monitoren.

De Slimme Energiemanager is een 
online applicatie van Huismerk Energie, 
die inzicht geeft in het verbruik. Het 
laat de gebruiker bewuster omgaan 
met energie. De Slimme Energiema-
nager communiceert met de slimme 
meter van de gebruiker. De Slimme 
Energiemanager is een vervanger voor 
de huidige meter en stuurt meterstan-

den automatisch door. De applicatie 
vertaalt deze meterstanden naar een 
verbruiksoverzicht, waarbinnen men 
tot op het kwartier nauwkeurig kan 
navigeren. Via Mijn Huismerkenergie is 
de Slimme Energiemanager overal en 
altijd te bekijken. 

Op de hoogte met EnSights

Online applicatie van Huismerk  
Energie

Real time inzicht



Optimaal afstemmen 
van vraag en aanbod 

HOOFSTUK 3

Demand side management is het optimaal afstemmen van vraag en aanbod van 
elektriciteit bij de consument. Bijvoorbeeld om pieken in het verbruik te vermin-
deren of dalen in het aanbod, als het weinig waait of de zon niet schijnt, beter 
op te vangen. Energieleveranciers zijn volop bezig met – soms experimentele – 
projecten om vraag en aanbod zo goed mogelijk in balans te brengen.



Batterijopslag bij windpark 
van Nuon

Onderzoek Nuon opslag  
in superbatterij 

Het Prinses Alexia Windpark van Nuon in Zeewolde wordt voorzien 
van ‘batterijen’ die energie uit windmolens opslaan. Op deze manier 
kan het windpark ook bij relatieve windstilte – en als er zeer veel 
vraag is naar elektriciteit – windenergie leveren. Dit is een primeur 
voor windmolens, want nog nergens is er sprake van batterijen 
gekoppeld aan windmolens. De batterijen in het Prinses Alexiapark 
hebben een totale capaciteit van 3 MW. Dat is voldoende om 1.800 tot 
2.200 huishoudens van stroom te voorzien. Op termijn breidt Nuon de 
capaciteit uit naar 12 MW in 8 batterijen. 
De batterijen zullen begin 2017 worden geplaatst. De bedoeling is 
dat de accu’s vijftien tot twintig jaar meekunnen. Nuon zegt te willen 
investeren in technologie die op korte termijn het rendement van 
windenergie vergroot én bijdraagt aan een lange termijn oplossing 
voor de transitie naar duurzame energie in Nederland.

Nuon onderzoekt hoe zij haar Magnum-elektriciteitscentrale in de 
Eemshaven in de toekomst zonder CO2-uitstoot kan inzetten. Nuon 
ziet toekomst voor gascentrales. Wind- en zonne-energie kunnen nu 
nog niet grootschalig worden opgeslagen. Dat betekent dat duurza-
me energie niet gebruikt kan worden als er sprake is van veel wind 
of zon. Samen met de TU Delft onderzoekt Nuon daarom de moge-
lijkheden om deze zogeheten seizoenoverschotten bij Magnum op 
te slaan in de vorm van ammoniak. Die kan als brandstof, zonder 
CO2-uitstoot, worden gebruikt in de gascentrale. Het eindresultaat 
is dat er van de gascentrale een nieuw soort superbatterij wordt 
gemaakt. Met het onderzoek ziet Nuon definitief af van haar oor-
spronkelijke plannen voor het gebruik van steenkool in deze centra-
le. Nu wordt juist gezocht naar een toekomst voor Magnum zonder 
CO2-uitstoot. Het onderzoek van Nuon en TU Delft is onderdeel van 
het project ‘Power to Ammonia’, waarvoor het Institute for Sustai-
nable Process Technology (ISPT) een groot aantal partijen heeft 
samengebracht om kennis te delen en onderzoek te doen. 

“ De batterijen kunnen 1.800 tot 
2.200 huishoudens van stroom 
voorzien”

“ Nuon zoekt naar een toekomst voor de  
Magnum-centrale zonder CO2-uitstoot.”

Vraag en aanbod



Proeftuin EnergieKoplopers van Essent

Tesla Powerwall via Eneco

In Heerhugowaard speelt de wijk Stad van de 
Zon met 200 duurzame woningen de hoofd-
rol in het proefproject EnergieKoplopers van 
Essent en partners. Door flexibel om te gaan 
met hun energie zorgen de bewoners van deze 
wijk ervoor dat het elektriciteitsnet niet wordt 
overbelast. In Stad van de Zon wordt veel 
elektriciteit opgewekt door zonnepanelen. De 
200 woningen zijn aangesloten op een ener-
giesysteem dat met een slim apparaat in huis, 
zoals een elektrische boiler of warmtepomp, 
communiceert. Dit systeem voorspelt de vraag 
en aanbod van elektriciteit; nuttig omdat zon 
een energiebron is die soms veel en soms niet 
aanwezig is. Dit schommelende aanbod kan 
tot files op het stroomnet leiden. Om die reden 
voorspelt het energiesysteem in de wijk hoe-

veel flexibiliteit nodig is om vraag en aanbod 
op elkaar af te stemmen en zo energiefiles 
te voorkomen. De deelnemers kunnen deze 
flexibiliteit met het slimme apparaat aanbie-
den, bijvoorbeeld door overdag zonne-energie 
te gebruiken om water in hun boiler te verwar-
men en dit opgeslagen warme water ’s avonds 
te gebruiken om mee te douchen. Ze hoeven 
daar niets voor te doen: het slimme systeem 
regelt automatisch dat het apparaat op het 
juiste moment energie opslaat of verbruikt. De 
uitkomsten van deze pilot worden gebruikt om 
inzicht te krijgen hoe met flexibiliteit duurza-
me energie kan groeien, het elektriciteitsnet 
tegen zo laag mogelijke kosten betrouwbaar 
kan blijven en hoeveel dit kan opleveren voor 
huishoudens.

De Tesla Powerwall is een thuisbatterij die 
gebruik maakt van elektriciteit afkomstig van 
zonnepanelen of, bijvoorbeeld tijdens het dal-
tarief, uit het elektriciteitsnet om een woning 
in de avond van stroom te voorzien. De Power-
wall, leverbaar via Eneco, geeft de mogelijk-
heid om de zelfconsumptie van zonne-energie 
te maximaliseren. 
De batterijen bieden ook verschillende oplos-
singen voor reservevoeding, waardoor gebrui-
kers niet meer afhankelijk zijn van het elektri-
citeitsnet. Powerwall slaat de elektriciteit op 

die overdag door zonnepanelen is opgewekt. 
Deze elektriciteit is dan later, als het donker is, 
thuis beschikbaar. Mocht de stroom uitvallen, 
dan kan men met Powerwall het gehele huis 
of bepaalde toestellen van continue stroom 
voorzien. Toon®, de thermostaat van Eneco, 
biedt vooralsnog de mogelijkheid om inzicht 
te krijgen in de werking van Powerwall. In een 
later stadium zullen de gezamenlijke mogelijk-
heden van Toon en Powerwall worden uitge-
breid. 

“ Het slimme systeem regelt automatisch dat het apparaat 
op het juiste moment energie opslaat of verbruikt”

Vraag en aanbod



Powerhouse van Essent
Essent is al sinds de liberalisering van de 
energiemarkt actief op de decentrale ener-
giemarkt via dochterbedrijf Powerhouse. 
Powerhouse richt zich sinds 2005 op groot-
verbruikers met een flexibele energiebehoefte. 
Daaronder zijn veel tuinders in de glastuin-
bouwsector, die met een warmtekrachtkoppe-
ling (WKK) hun eigen energie opwekken en ook 
terugleveren aan het elektriciteitsnet. Via een 
online handelsplatform stelt Powerhouse zijn 
klanten in staat actief deel te nemen aan de 
energiemarkt. Zij kunnen hierdoor hun ener-
giehuishouding optimaliseren en hun flexibi-
liteit (zowel vraag als aanbod) effectief in de 

markt brengen. Het platform geeft de deelne-
mende afnemers toegang tot de belangrijkste 
energiehandelsmarkten voor de in- en verkoop 
van gas en elektriciteit. Voorbeelden zijn de 
OTC (Over The Counter) markt voor lange ter-
mijncontracten, de Day Ahead markt voor leve-
ring op de volgende dag, en de onbalansmarkt 
die wordt gebruikt om vraag en aanbod op 
kwartierbasis in evenwicht te brengen. Po-
werhouse biedt haar klanten daarbij volledige 
transparantie via haar online platform en een 
eigen app, en zorgt voor de automatische aan-
sturing van de installatie bij de klant. 

“  Powerhouse richt zich op  
grootverbruikers met een  
flexibele energiebehoefte,  
waaronder veel tuinders.”

Vraag en aanbod



Elektrisch vervoer
HOOFSTUK 4

Naar verwachting rijden er in 2030 zo’n 2 miljoen elektrische auto’s 
in Nederland. Steeds meer autofabrikanten stappen in deze markt. 
Energieleveranciers zien bij uitstek kansen in deze groeimarkt en 
verleiden hun klanten om elektrisch te gaan rijden. Het aantal (snel)
laadpunten neemt hiermee snel toe.



Tesla Model 3 via NLE
Leasemaatschappij MisterGreen en NLE 
hebben de handen ineen geslagen om zo snel 
mogelijk duizend Tesla’s van het type Model 3 
voor Nederland veilig te stellen. Zij hopen hier-
mee elektrisch rijden in Nederland een enorme 
stimulans te geven. MisterGreen en de NLE 
hebben een inkoopcombinatie gevormd, waar-
mee de gewilde Tesla Model 3 tijdig gereser-
veerd kan worden bij fabrikant Tesla Motors. 
Na de succesvolle introductie van de Model S 
en Model X komt de autoproducent eind 2017 
met de Model 3. In tegenstelling tot de eerdere 

modellen uit de hogere prijscategorie, komt dit 
nieuwste model voor een prijs van naar schat-
ting 35.000 euro op de markt. De bijtelling 
wordt 4%. Hierdoor komt elektrisch rijden naar 
verwachting in één klap binnen het bereik van 
een veel grotere groep mensen. De bestelde 
Tesla’s zijn nagenoeg uitverkocht. Tegen de tijd 
dat deze elektrische auto’s geleverd worden, 
heeft NLE een ‘trusted relationship’ met ‘1.000 
rondrijdende batterijen’ die kunnen worden 
ingezet om lokale congestie te voorkomen.

Snellaadstation voor elektrische  
auto’s door NLE
NLE heeft langs de A13 bij Delft het eerste 
NLE-snellaadstation voor elektrische auto’s 
geopend. Het bedrijf is daarmee op dit moment 
de enige energieleverancier die eigen laadsta-
tions opent langs de Nederlandse snelwegen. 
Het station is eind juni operationeel gewor-
den en is ontwikkeld samen met MisterGreen 
Electric Lease, waar NLE al eerder mee samen-
werkte. Op het laadstation bij Delft kunnen 
twee auto’s tegelijk laden. In 30 minuten 

wordt de accu voor 80% opgeladen, maar in de 
praktijk leggen automobilisten hun wagen zo’n 
15 minuten aan de lader en laden ze de accu 
‘s nachts thuis volledig op. Op het dak van het 
snellaadstation zijn 39 zonnepanelen aange-
bracht die duurzame energie leveren. De NLE 
kijkt momenteel ook naar andere plekken om 
in de toekomst nog meer snellaadstations te 
openen.

“ Op het dak van het snellaadstation zijn 39 zonnepanelen  
aangebracht die duurzame energie leveren”

Electrisch vervoer

Konstantin Tronin / Shutterstock.com



Laadstations voor elektrisch  
rijden van ENGIE

Gratis Eneco-app voor duurzaam  
opladen elektrische auto

Voor elektrisch rijden heeft een bedrijf één 
of meerdere laadstations nodig. De stroom-
voorziening van het bedrijf moet daarvoor 
wel geschikt zijn of geschikt worden gemaakt. 
Hierbij werkt ENGIE samen met het Nederland-
se bedrijf EV-Box, dat met 30.000 laadstations 
marktleider in Europa is. 
Verrekening van de laadkosten, de lichtsterk-

te van de LED-ring en meer voorkeuren zijn 
instelbaar vanaf de smartphone, tablet en lap-
top. De keuze van de laadpaal hangt af van de 
mogelijkheden en het budget. Dienstverlener 
ENGIE Services kan adviseren bij de (techni-
sche) mogelijkheden. Met bijvoorbeeld leve-
ring en installatie, en na plaatsing met service 
en onderhoud.

Eneco-dochter Jedlix is een gratis app die het 
opladen van de elektrische auto koppelt aan 
het beschikbare aanbod van duurzame ener-
gie. De auto wordt geladen als er veel stroom 
uit hernieuwbare bronnen als zon en wind be-
schikbaar is. De app werkt als volgt: de gebrui-
ker stelt zijn gewenste vertrektijd in en de app 
zorgt ervoor dat de auto op dat tijdstip volledig 
geladen is, waarbij zoveel mogelijk duurzame 
energie geladen wordt. De gebruiker profiteert 
van de lagere marktprijs op momenten dat 
er veel duurzame energie opgewekt wordt. 
Bijvoorbeeld ’s nachts, als er veel aanbod is 
van windenergie. Het afrekenen van de laad-
transactie gaat via de bestaande laadpas. De 
Jedlix-app houdt de besparingen bij en keert 
deze uit aan de gebruiker. 
Iedereen met een volledige elektrische auto of 
plugin-hybride kan de app gebruiken bij een 
van de ruim 400 geschikte laadpunten van 
EVnetNL in Nederland. 

“ Verrekening van de laadkosten, de lichtsterkte van de  
LED-ring en meer voorkeuren zijn instelbaar vanaf de  
smartphone, tablet en laptop”

Greenchoice levert groene stroom aan de 
tientallen Fastned-snellaadstations door het 
hele land. Bestuurders van elektrische auto’s 
kunnen hier hun auto van stroom voorzien. 
De groene stroom voor de snellaadstations 
komt uit het windmolenpark Sternweg in Fle-
voland. Greenchoice is de enige stroomleve-
rancier van Fastned. Halverwege 2016 rijden 
er zo’n 95.000 elektrische voertuigen en dat 
aantal groeit hard. Veel mensen willen graag 
op openbare plekken snel kunnen tanken. De 
Fastned-stations wekken zelf ook stroom op: 
op het dak liggen zonnepanelen. Betalen gaat 
via een app en binnen 20 minuten is de accu 
weer vol. 

Groen elektrisch  
rijden van  
Greenchoice

Electrisch vervoer



Lokale initiatieven  
Steeds meer duurzame energieprojecten ontstaan lokaal, van onderop, 
vanuit burgers en bedrijven zelf. Zij willen hun eigen energie opwek-
ken. Energieleveranciers spelen hierop in door dergelijke projecten op 
allerlei manieren te ondersteunen. Ook zijn er steeds meer contracten 
waarmee klanten de herkomst van hun energie zelf kunnen bepalen.

HOOFSTUK 5



ENGIE heeft het concept ‘Opgewekt 
Voor Elkaar’ geïntroduceerd. Dat is 
energie die is opgewekt door de men-
sen rond de gebruikers heen. Fami-
lie, vrienden, buren en wijkgenoten. 
Zij wekken zonne-energie op en via 
Opgewekt voor Elkaar neemt de klant 
die weer af. Zo kan iemand die geen 
middelen heeft voor eigen zonnepa-
nelen toch gebruik maken van lokaal 
opgewekte duurzame energie. Via een 
kaartje kan men klikken op de plaats 

waar men de zonne-energie vandaan 
wil hebben. Vervolgens kan men de 
bron kiezen.
Met het concept ‘Opgewekt’ kan de 
klant zelf kiezen welke vorm van 
duurzame energie hij wil ondersteu-
nen. Vindt hij honderd procent schone 
energie van de wind belangrijk? Of 
kiest hij voor de zon? Of wil hij toch 
een duurzame en efficiënte energie-
bron zoals waterkracht? Hij kan zelf de 
keuze maken.

Huismerk Energie werkt bij de duur-
zame energievoorziening samen met 
lokale partners, zoals Windpark Nijme-
gen-Betuwe en de Coöperatie Dom-
melstroom. Door de kennis en krachten 
te bundelen, worden meer innovaties 
en initiatieven gerealiseerd. Hierdoor 
wordt bijgedragen aan de maatschap-
pelijk verankerde transitie naar een 
duurzame samenleving. 
Windpark Nijmegen-Betuwe realiseert 
op dit moment een windpark met vier 
windmolens langs de snelweg A15. 
Naar verwachting gaat het windpark 
voor 8.900 huishoudens energie ople-

veren. Huismerk Energie werkt samen 
met Windpower Nijmegen om ervoor te 
zorgen dat de opgewekte stroom bij de 
burgers terecht komt. 
Energiecoöperatie Dommelstroom ont-
wikkelde de plannen voor een water-
krachtcentrale in de Dommel. Die zijn 
inmiddels werkelijkheid geworden: de 
financiering is rond, alle noodzakelijke 
vergunningen zijn binnen en de bouw 
is gestart. Huismerk Energie werkt sa-
men met Dommelstroom om er voor te 
zorgen dat de opgewekte stroom hier 
ook bij de burgers terecht komt.

‘Opgewekt voor elkaar’ van ENGIE

Samenwerking met windpark en  
energiecoöperatie

“ Met het concept ‘Opgewekt’ kan de klant zelf  
kiezen welke vorm van duurzame energie hij wil  
ondersteunen”

Lokale initiatieven 



Powerpeers is de eerste digitale, 
interactieve marktplaats waar vraag 
en aanbod voor zelf opgewekte energie 
samenkomen. Gebruikers kunnen de 
energie die zij hebben opgewekt aan 
anderen leveren en kiezen van wie zij 
energie willen afnemen. Er kan elektri-
citeit worden afgenomen bij vrienden, 
familie of buren, of bij een of meer 
Nederlandse aanbieders van wind-
, zon- en waterenergie. Zo kunnen 
klanten hun eigen community creëren. 
Online kan worden gekeken hoeveel 

energie de gekozen opties leveren. Elk 
verhandeld kilowattuur is ‘gelabeld’ en 
kan altijd worden getraceerd.
Deze manier van dienstverlening heeft 
effect op hoe mensen hun geld willen 
besteden. Steeds meer klanten willen 
meer betrokken zijn: ze willen meer 
controle over hoe hun energie is ge-
produceerd en zoeken nieuwe manie-
ren van interactie. Powerpeers is één 
van de manieren waarop Vattenfall, 
het moederbedrijf van Nuon, invulling 
geeft aan deze nieuwe behoeften.

PVNED faciliteert elektriciteitspro-
ducenten, elektriciteitsleveranciers 
en industriële grootverbruikers. Het 
bedrijf levert software en diensten 
daaromheen. Die diensten verlagen de 
drempel voor startende ondernemers 
om toegang tot de markt te krijgen. Zo 
zijn er verschillende (startende) par-
tijen in de portefeuille van PVNED die 
innovatieve producten op het gebied 
van zonne- en windenergie en batterij-
technologie vermarkten. PVNED heeft 
deze producten niet zelf ontwikkeld, 
maar de services en diensten van PV-
NED zijn een belangrijke succesfactor 
in de slagingskans van deze projecten.

De groene stroom van ENGIE kan op 
twee manieren geleverd worden. Ten 
eerste door Garanties van Oorsprong 
(GvO’s) die de herkomst van groe-
ne stroom garanderen. Deze worden 
gekocht van energieproducenten in 
binnen- of buitenland die in duurzame 
energie investeren. Ten tweede heeft 
ENGIE het concept ‘Opgewekt’ waar-
bij ENGIE stroom rechtstreeks van de 
bron aanbiedt. ENGIE heeft een aantal 
wind- en zonneparken in Nederland, 
België en Italië en waterkrachtcentrales 
in Frankrijk. Zo kan men nu kiezen voor 
zon uit Nijmegen, wind uit Eemshaven 
of waterkracht uit de Franse Alpen. 
Er komen voortdurend nieuwe lokale 
bronnen bij.

Duurzame energie voor iedereen
met Powerpeers

Software en 
diensten  
van PVNED 

Stroom ENGIE 
uit binnen- of
buitenland 

Lokale initiatieven



Gebiedsoplossingen
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Energieprojecten – klein of groot – hebben bijna altijd een impact op de om-
geving. Energiebedrijven zoeken bij de ontwikkeling van nieuwe projecten 
daarom altijd naar optimale afstemming met het gebied waarin ze opereren. 
Soms creëert dat belangrijke meerwaarde, door samenwerking met afne-
mers en hergebruik van reststoffen.



Duurzame ontwikkeling terrein  
kolen-centrale door ENGIE
De kolencentrale Gelderland bij Nijmegen is 
per 1 januari 2016 gesloten. Dat is een gevolg 
van de gemaakte afspraken in het Nationaal 
Energieakkoord. De centrale zal worden ge-
sloopt en plaats maken voor duurzame ener-
gieopties. ENGIE wil het terrein ontwikkelen 
door ruimte te bieden voor duurzame techno-
logieën.  In 2015 is al een zonneveld van  4.000 
panelen gerealiseerd. Maar ook levering van 

energie uit biomassa aan het warmtenet is een 
van de initiatieven waar aan wordt gewerkt. 
De initiatieven zijn veelal decentraal en zullen 
direct aan de stad of omliggende industrie 
energie leveren of hiervan energie ontvangen. 
ENGIE is daarnaast betrokken bij diverse lokale 
warmtenetten zoals Zaandam warmtenet, 
projecten in Amsterdam Zuid-Oost, Amster-
dam Noord en rondom de Zuidas.

Gebiedsoplossingen



Energy Hub West van Uniper
Rond de nieuwe elektriciteitscentrale Maas-
vlakte Power Plant 3 (MPP3) van Uniper 
ontstaat een regionale energiebiotoop: Energy 
Hub West. Deze hub fungeert als een circu-
lair systeem waarbinnen (bij)producten van 
de centrale zelf en van de omliggende be-
drijven zoveel mogelijk hergebruikt worden. 
Grondstoffen houden daardoor hun waarde: 
de ultieme ketensamenwerking, met ruimte 
voor innovatie, minder grondstoffenverbruik, 
uitstoot en afval. Hier zetten lokale overhe-
den, de Rotterdamse haven, het bedrijfsleven 
en de energiesector bovendien stappen in het 
terugdringen van broeikasgasuitstoot door 
middel van de opvang en opslag van CO2, de 
bijstook van biomassa, warmtelevering aan 
de gebouwde omgeving en co-siting. Co-si-
ting houdt in dat het ene bedrijf het afval van 
het andere bedrijf als waardevolle grondstof 
benut.
CO2 uit de MPP3-centrale  kan worden opge-
slagen in uitgeproduceerde gasvelden dicht bij 
de Maasvlakte. In de nieuwe kolengestookte 

biomassa-elektriciteitscentrale zal Carbon 
Capture and Storage (CCS) de uitstoot van CO2 
met 25% verlagen. Een deel daarvan kan wor-
den hergebruikt voor levering aan de glastuin-
bouw in de directe omgeving. Tuinders hebben 
naast warmte namelijk CO2 nodig om planten 
sneller te laten groeien. 
In samenwerking met Engie wil Uniper met 
het Rotterdam Opslag en Afvang Demonstra-
tieproject (ROAD) een impuls geven aan de 
ontwikkeling van CCS. ROAD is vooruitstrevend 
door de keten van afvang, transport en opslag 
in één project te vatten. Wat het project ook 
innovatief maakt, zijn de grote hoeveelheden 
CO2 die zullen worden opgeslagen. De ambi-
tie van het ROAD-project is om ongeveer 25% 
van de rookgassen af te vangen en daaruit de 
CO2 te verwijderen en nuttig toe te passen en/
of op te slaan. Uiteindelijk moet dit navolging 
krijgen bij andere industriële processen die 
CO2 uitstoten en aangesloten kunnen worden 
op een CO2-net. ROAD is een belangrijke stap 
naar afvang van alle CO2 uit de MPP3. 

“ Co-siting houdt in dat het ene bedrijf het afval van 
het andere bedrijf als waardevolle grondstof benut.”

Gebiedsoplossingen

“ Het is de bedoe-
ling dat ook de 
omwonenden 
kunnen meepro-
fiteren van de op-
brengsten uit het 
zonnepark.”

Zonnepanelen naast windmolens  
van Nuon
Nuon heeft plannen om bij de windmolens 
van windpark Wieringermeer zonnepanelen te 
plaatsen. Het gaat om 30 MW aan zonnepane-
len. Dat zijn zo’n 120.000 panelen die energie 
kunnen leveren voor 10.000 huishoudens. Via 
een pilot in het gebied zal bestudeerd worden 
wat mogelijk is om zonne-energie te combine-
ren met windenergie. De gemeente Hollands 
Kroon heeft aangegeven hieraan mee te willen 
werken. Met de pilot in Wieringermeer wil 
Nuon onderzoeken wat de mogelijkheden zijn 
om zonne-energie op een landschapsvriende-
lijke manier in te passen. 
Door een zonnepark naast een windpark te 

bouwen bereikt Nuon een aantal synergiën. 
Het maakt allereerst gebruik van twee duur-
zame bronnen: wind en zon. Verder gebruikt 
Nuon de wegen van het windpark voor vervoer. 
De bestaande netaansluiting wordt gebruikt 
om daar zowel zon- als windenergie op in te 
voeren. De panelen worden geplaatst bij 50 
windmolens. Tegelijkertijd kijkt Nuon naar een 
aantal andere plekken in het gebied waar ze 
de resterende panelen kunnen plaatsen om 
de opbrengst van 30 MW te bereiken. Het is 
de bedoeling dat ook de omwonenden kunnen 
meeprofiteren van de opbrengsten uit het 
zonnepark.



Duurzame opwek
HOOFSTUK 7

De mogelijkheden van energieopwekking in en rond huizen en gebouwen 
zijn legio. Energieleveranciers ondersteunen hun klanten steeds meer bij 
het opzetten van duurzame installaties, variërend van zonnepanelen tot 
warmtepompen en slimme verlichting.



WarmteWinner van Eneco om  
gasverbruik te verminderen Energiedak van Nuon
Eneco heeft in januari de WarmteWinner 
geïntroduceerd, waarmee een gemiddeld 
huishouden met een cv-ketel tot 60% op het 
gasverbruik kan besparen. De WarmteWinner 
is een compacte warmtepomp die het huis 
verwarmt met warmte uit de ventilatielucht 
van de cv-ketel. De installatie is ongeveer zo 
groot als een verhuisdoos en wordt naast een 
bestaande cv-ketel geplaatst. De WarmteWin-
ner neemt vervolgens het grootste deel van de 
warmtelevering van de ketel over, waardoor 
deze gemiddeld tussen de 40 en 60% minder 

gas verbruikt. De cv-ketel springt dan alleen 
bij in pieksituaties, bijvoorbeeld op de koud-
ste winterdagen. De forse besparing op het 
gasverbruik compenseert het stroomverbruik 
van de WarmteWinner ruimschoots. Daardoor 
kan een gemiddeld huishouden naar ver-
wachting jaarlijks ongeveer 250 euro op haar 
energierekening besparen. Eneco’s intelligen-
te thermostaat Toon® kan de prestaties van 
de WarmteWinner uitlezen. Eneco heeft de 
WarmteWinner samen met Inventum ontwik-
keld.

Het Nuon Energiedak bespaart en wekt duur-
zame energie op. Het dak is geïsoleerd en is 
voorzien van in het dak aangebrachte zonne-
panelen. Dat leidt tot een lager gasverbruik, 
opwek van duurzame elektriciteit, een vermin-
dering in de uitstoot van broeikasgassen en 
uiteindelijk tot een beter milieu.
Met het Nuon Energiedak kan de consument 
twee sprongen in het energielabel maken. Het 
dak is daarnaast voorbereid op andere duurza-

me middelen, zoals warmtepompen. Maar ook 
is het dak klaar voor de opslag van energie.
Voor de realisatie van het Nuon Energiedak 
wordt gebruik gemaakt van hoogwaardige 
materialen en wordt samengewerkt met lokale 
of regionale bouwpartners. Zo krijgt de klant 
de kwaliteit die hij van Nuon mag verwachten, 
gecombineerd met een vertrouwde lokale 
installateur. 

“ Een gemiddeld 
huishouden kan 
naar verwachting 
jaarlijks ongeveer 
250 euro op haar 
energierekening 
besparen.”

Duurzame opwek



Duurzame exploitatie warmte- 
installaties door Greenspread

Warmtepompen van Greenchoice

Greenspread Warmte heeft recent de warm-
te- 
levering overgenomen van 14 collectieve 
warmte-installaties van woningcorporatie 
QuaWonen in Bergambacht. Het bedrijf gaat de 
installaties verduurzamen, onder meer door de 
inzet van warmtepompen. Het gaat hier om de 
warmtelevering aan klanten in de gemeenten 
Krimpenerwaard en Krimpen aan den IJssel. 
QuaWonen heeft een klein jaar geleden een 
aanbesteding uitgeschreven voor het over-
nemen van hun blokverwarmingsinstalla-

ties. Zij wilde onder meer in het kader van de 
Warmtewet niet langer energie leveren aan 
haar huurders. Greenspread concludeerde dat 
door een investering van een half miljoen euro 
in warmte-absorptiepompen de exploitatie 
van de installaties in plaats van verlieslatend 
winstgevend zou kunnen worden. Ondanks dat 
duurzaamheid voor QuaWonen bij dit project 
geen ambitie was en de flinke investering, 
heeft Greenspread toch de aanbesteding ge-
wonnen. Twee zeer grote flats en vijf middel-
grote flats zijn inmiddels met de absorptie-

Greenchoice ziet de interesse voor warmte-
pompen snel toenemen, sinds die met subsidie 
verkrijgbaar zijn. De warmtepomp was het 
meest gewild bij de Warmehuizendagen eind 
2015. Daarmee wordt volgens Greenchoice de 
warmtepomp, na zonnepanelen en isolatie, 
de volgende logische stap op weg naar een 
energiezuinige woning. Een warmtepomp kan 
een huishouden per direct zo’n 25% energie 
besparen. Deze besparing kan oplopen tot 

honderden euro’s per jaar. Greenchoice helpt 
klanten bij het maken van deze stap via de site 
www.kieseigenwarmte.nl. In samenwerking 
met leverancier Techneco kunnen klanten van 
Greenchoice een warmtepomp aanschaffen. 
Het ministerie van Economische Zaken ver-
strekt subsidie bij de aanschaf van warmte-
pompen. De koper kan tot 1.000 euro van de 
aanschaf terugkrijgen.

“ Een gemiddeld huishouden kan 
naar verwachting jaarlijks onge-
veer 250 euro op haar energie- 
rekening besparen.”

“ Een warmtepomp kan een huis-
houden per direct zo’n 25% ener-
gie besparen.”

Duurzame opwek



Interne klimaatinstallatie  
museum door Greenspread

Verduurzaming vastgoed met  
een ESCo van Eneco

In samenwerking met Duurzaam Opgewekt 
heeft Greenspread een interne klimaatinstal-
latie gerealiseerd voor het De Pont Museum 
in Tilburg, op basis van WKO’s (warmte/
koude-opslag), in combinatie met decentrale 
luchtbehandeling en koelsystemen. Dit muse-
um voor hedendaagse kunst is de afgelopen 
jaren druk bezig geweest met de optimalisatie 
van alle interne klimaatinstallaties, zoals het 
upgraden van de isolatieschil en de zonwering. 
Om te zorgen dat het binnenklimaat in zowel 
het oudbouw- als het nieuwbouwdeel aan de 
kwaliteitsnormen voldoet, voor zowel de be-
zoekers als voor de kunst zelf, is het museum 
met Greenspread en Duurzaam Opgewekt in 
zee gegaan. Greenspread is de komende 15 jaar 
verantwoordelijk voor het onderhoud van deze 
installatie. Dit zorgt voor continuïteit en het 
museum krijgt zo één aanspreekpunt voor de 
prestaties van de installatie.

Een Eneco ESCo (Energy Service Company) 
helpt een eigenaar of beheerder van vastgoed 
met het onderhoud, beheer en financiering van 
zijn klimaat- en verlichtingsinstallaties. Zo kan 
men vastgoed verduurzamen en besparen op 
energiekosten. Het nog verder verlagen van 
de CO2-uitstoot van een gebouw kan worden 
gerealiseerd met bijvoorbeeld warmteterug-
winning van ventilatie, warmte-koude opslag 
(WKO), led-verlichting of zonnepanelen. Daar-
mee wordt ook invulling aan maatschappelijk 
verantwoord ondernemen (MVO) gegeven en 
bovendien de duurzame uitstraling van het 
vastgoed versterkt. Een Eneco ESCo com-
bineert de exploitatie van verduurzamende 
maatregelen met meerjarig onderhoud, beheer 
en verbetering van de energieprestatie. Ook 
regelt Eneco de financiering hiervan. De inves-
teringen in energiebesparende maatregelen 
worden vervolgens terugverdiend, zodat het 
betreffende pand budgetneutraal verduur-
zaamd wordt.

“ Dit museum voor 
hedendaagse 
kunst is de afge-
lopen jaren druk 
bezig geweest 
met de optimali-
satie van alle in-
terne klimaat- 
installaties.”

“ Exploitatie van ver-
duurzamende maat-
regelen met meer-
jarig onderhoud, 
beheer en verbete-
ring van de energie-
prestatie.”

Kunsthal vlot vernieuwd met Esco-constructie

Duurzame opwek



Energie-Nederland staat voor de belangrijke opgave  
om, namens de energiebranche, bij te dragen aan een  
toekomstgericht energiebeleid.  

Energie-Nederland werkt aan een (internationaal)  
energiebeleid dat tegemoet komt aan de prioriteiten  
en verwachtingen ten aanzien van de zekerheid, betaal-
baarheid en verduurzaming van onze energievoorziening.

Energie-Nederland
Lange Houtstraat 2
2511 CW Den Haag

T 070 311 4350

www.energie-nederland.nl
info@energie-nederland.nl
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