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gen van de sensor op een unieke manier, 
met als uitkomst dat elk apparaat – letterlijk 
van LED-lampje tot airconditioning – wordt 
gevonden. Op deze manier is het mogelijk 
om een complete weergave van alle stroom- 
verbruik te maken, in kilowatturen,  
euro’s of CO2-uitstoot.” De sensor stuurt 
de metingen door naar de Ipsum-server.  
Die maakt een analyse op apparaatniveau. 
Vanuit deze server worden vervolgens de 
resultaten (gedetailleerde informatie) naar 
de klant gestuurd. Dat is in het kort de  
essentie van het systeem, zegt De Bie.

Complexe situaties
Door de fijnmazige controle is het sys-
teem bij uitstek geschikt voor complexe 
situaties, zoals kantoren, winkels of 
scholen. Het gedetailleerde inzicht in  
energieverbruik op apparaatniveau leidt  
tot bewustwording en daardoor tot 
besparing, vertelt hij. “Mensen hebben 
doorgaans geen idee hoeveel energie  
verlichting, kantoorapparatuur, compu-
ters en bijvoorbeeld een airconditioning 
vraagt. Dat inzicht wordt hen nu geboden. 
De klant krijgt via internet en app op zijn 
mobiele telefoon of laptop direct inzicht  
in wat hij aan elektriciteit verbruikt.” 

De Bie studeerde aan de Universiteit Twente 
en ging na zijn studie werken bij Philips. 
Na een internationale carrière was hij 
tot 2011 general manager Smart Energy 
voor Philips Lighting. De Bie: “Op zeker 
ogenblik vertrok ik bij Philips omdat ik mij 
op andere zaken wilde richten. Ik liep al 
lange tijd rond met plannen om een meter 
te ontwikkelen die een gedetailleerd inzicht 
geeft in energieverbruik van gebouwen. Ik 
ging naar de Verenigde Staten en Engeland, 
bezocht daar onderzoeksinstellingen en 
universiteiten die mij daarbij mogelijk kon-
den helpen. Ondanks deze lange zoektocht 
bleek de oplossing dichtbij te liggen, name-
lijk in Nederland.” De Bie klopte aan bij de 
Universiteit Twente. Daar vond hij gehoor 
voor zijn plannen en trof hij de benodigde 
kennis aan om een slimme sensor/meter te 
ontwikkelen. De Bie: “Professor Smit van 
de faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en 
Informatica was zeer geïnteresseerd. Samen 
met hem en een aantal naaste medewerkers 
is er drie jaar intensief aan de ontwikkeling 
van de algoritmes gewerkt. En met succes.” 

Algoritme
Hij legt uit dat het algoritme het hart vormt 
van het systeem. “Dat analyseert de metin-

Terugverdientijd
De Bie vertelt dat tot 40% van het energie-
verbruik buiten kantoortijd plaatsvindt 
en 70% van het gebruik is gekoppeld aan 
menselijk gedrag. “De slimme sensor laat 
mensen direct en per apparaat het resultaat 
zien van hun handelen. Dergelijke directe 
feedback stimuleert continu bewuster 
zuiniger gedrag. Gemiddeld bespaart een 
klant daarmee zo 10 tot 30% op zijn energie- 
kosten. De investeringskosten kunnen 
daardoor in een half jaar worden  
terugverdiend.”

Balanceren
De meetgegevens van het systeem  
zijn real time beschikbaar, zegt De Bie.  
Daardoor heeft het de mogelijkheid  
om vraag en aanbod van stroom binnen 
het gebouwnet te balanceren, maar ook  
de vraag aan het elektriciteitsnet. Door 
communicatie tussen de sensor, de 
Ipsum-server en apparaten kunnen die 
automatisch worden aangestuurd. Zo  
kan actief het energieverbruik worden  
gemanaged. De meter moet ook in staat 
zijn om de energietoevoer van andere 
bronnen (zonnepanelen) te kunnen 
meten en sturen. 

Markt
De Bie richt zich met zijn slimme oplossing 
vooralsnog op de Nederlandse en Britse 
business-to-business en business-to-consu-
mermarkt. Zijn bedrijf telt inmiddels acht 
medewerkers, van wie meer dan de helft 
afkomstig van de Universiteit Twente. Om 
zo snel mogelijk een zo groot mogelijke 
bijdrage voor de planeet te realiseren, werkt 
Ipsum intensief samen met veel verschil-
lende partijen, zegt hij. Bijvoorbeeld met 
BAS Nederland. Op de Britse markt ziet 

hij samenwerkingsmogelijkheden met de 
Yellow Pages, de Engelse Gouden Gids. 
De Bie wil met zijn sensor een zinvolle 
bijdrage leveren aan de energietransitie. 
“Dat vind ik essentieel. Minder energie  
gebruiken, minder CO2-uitstoot. Ik wil 
het bewustzijn van mensen met betrek- 
king tot hun energiegebruik graag helpen  
vergroten. Kortom, inzicht en bewustzijn, 
en zo helpen bouwen aan een duurzame 
energievoorziening.” 

Kolen meest vervuilend 
en meest gesteund

Slimme sensor geeft gedetailleerd 
inzicht in energieverbruik

Enkele weken geleden verscheen een 
prachtige studie van Ecofys, CE Delft 
en andere organisaties waarin voor 
het eerst een poging wordt gedaan alle 
financiële overheidsinterventies inzake 
elektriciteits- en warmte-opwekking in 
kaart te brengen en te vergelijken met de 
ongeprijsde kosten. Dit monnikenwerk 
vond plaats voor het jaar 2012, voor 
de Europese Unie als geheel en apart 
per land. De uitkomsten zijn vaak 
opzienbarend.

De studie onderscheidt verschillende 
soorten overheidsinterventies: directie 
subsidies zoals feed-in tarieven voor 
hernieuwbare energie, financiële onder-
steuning van kolenmijnbouw of verlaagde 
energietarieven voor specifieke verbrui-
kers; en historische interventies die nu 
nog effect hebben, zoals publieke uitgaven 
voor onderzoek en ontwikkeling, of over-
heidsgaranties bij de bouw van nu nog in 
bedrijf zijnde centrales. Schattingen over 
dit soort cijfers kennen natuurlijk onze-
kerheden en zijn onvolledig. Voorzichtig-
heidshalve heet de studie daarom interim 
rapport en worden de lezers uitgenodigd  
te reageren en aan te vullen.

Overheidsinterventies
In 2012 hadden aldus omschreven  
overheidsinterventies een omvang van  
122 miljard euro en bedroegen de nega-

tieve externe effecten ongeveer 200 miljard 
euro – wat we kunnen vergelijken met 
groothandelsprijzen van ordegrootte  
500 miljard voor dit energieverbruik (dus 
exclusief de transportsector). Cruciaal 
daarbij is wat al of niet is meegenomen. 
Overheidsinterventies worden omschreven 
als alle ingrepen die ervoor zorgen dat 
consumenten minder dan de marktprijs 
betalen, of producenten meer dan die ont-
vangen. Daarbij is steeds vergeleken met 
de situatie ten opzichte van een eenzelfde 
‘standaardgroep’. Dus als een huishouden 
meer voor elektriciteit betaalt dan een 
grootverbruiker hoeft dat niet steun te 
zijn wanneer de grootverbruiker door zijn 
vraagpatroon voor lagere kosten zorgt. 
Wanneer de laagste inkomens minder per 
brandstofeenheid betalen dan hun rijkere 
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buren is dat wel een overheidsinterventie. 
Dit bevat natuurlijk arbitraire elementen. 
Als bepaalde verbruikers veel belasting 
betalen is er al gauw sprake van een over-
heidsinterventie, omdat anderen worden 
vrijgesteld, terwijl als niemand belasting 
betaalt dat niet zo is. 

Opmerkelijk beeld
Aldus omschreven gaat de grootste directe 
interventie naar hernieuwbare energie  
(41 miljard euro in 2012), prijsverlaging  
(27 miljard), vrijstelling van de aankoop 
van emissierechten (13 miljard) en bevor-
dering van energie-efficiency (9 miljard 
euro). Die prijsverlaging komt merendeels 
bij fossiele brandstoffen terecht omdat deze 
immers het grootste deel van de brand-
stofmix uitmaken. Als we dit en ook de 

historische interventies meerekenen, ver-
krijgen we per brandstof een opmerkelijk 
beeld, dat de studie zelf niet zo expliciet 
verschaft. De meeste steun gaat dan bij 
verre naar kolen: meer dan 20 miljard  
euro in 2012, mede veroorzaakt door het 
gratis weggeven van emissierechten. Dan 
volgen zonne-energie (15 miljard) en  
kernenergie (ongeveer 14 miljard, mede 
door allerlei ondersteuning bij de bouw  
van centrales). Windenergie ontving in 
2012 11 miljard, andere productievor-
men veel minder. Opmerkelijk is ook 
welke energieopwekking het meest van 
publieke onderzoeksgelden heeft geprofi-
teerd. Maar liefst twee derde daarvan ging 
de afgelopen decennia naar kernenergie. 
Alleen kernfusie al heeft in Europa meer 
overheidsonderzoeksgeld ontvangen dan 
zonne- en windenergie bij elkaar.

Klimaatschade
Dan de externe effecten, de niet beprijsde 
invloed van het energieverbruik. Hier gaat 
het nog meer om de ordegroottes. De stu-
die onderscheidt drie soorten. Het belang-
rijkst is de invloed op klimaatverandering. 
Dan volgt luchtvervuiling. Ten derde  
komen een aantal kleinere effecten, zoals 
die door toxische stoffen bij mijnbouw, 
invloed op water, of ongeprijsd ruimte-
gebruik. Een beetje theoretisch vind ik 
het effect van de ‘te snelle brandstofwin-
ning’: omdat producenten van fossiele 
brandstoffen een te hoge discontovoet 
hanteren, letten ze te weinig op toekom-
stige behoeften en wordt te veel gewonnen. 
De prijs zou dus eigenlijk hoger moeten 
zijn. Ik weet niet of je de Arabische olie-
sjeiks nu net hiervan moet beschuldigen. 
Maar goed, omdat de klimaatschade het 
zwaarst weegt, is extra belangrijk welke 
CO2-prijs is gebruikt: 50 euro per ton CO2 
minus de emissiehandelsprijs van 6,3 euro. 
Andere studies, zoals deze zomer door 

PBL, werken met een iets lager getal, maar 
weer hogere voor de luchtvervuiling. Bij el- 
kaar kom je dan op dezelfde ordegrootten. 
Kolen heeft per productie-eenheid 2,5 tot 
driemaal zulke negatieve externe effecten 
als gasverbruik; kernenergie is schoner dan 
biomassa en te vergelijken met zonne-energie; 
wind- en waterkracht zijn het schoonst.

Mijn winnaar
Met deze cijfers is te berekenen welke  
Europese landen de meest vervuilende 
brandstofmix hebben. De studie geeft al-
leen de totale externe kosten, ik heb die 
vergeleken met de bevolkingsomvang per 
land. Van de tien landen met de grootste 
absolute negatieve effecten is per hoofd van 
de bevolking Tsjechië de meest vervuilende, 
gevolgd door Duitsland. Dan komt het 
drietal Nederland, Griekenland en Polen. 
Roemenië en Frankrijk zijn van de grotere 
landen het minst vervuilend. Het aandeel 
kolenstook plus het energieverbruik per 
inwoner wegen hierin zwaar mee. Kortom, 
kolen zijn het meest vervuilend en ontvan-
gen de meeste steun. Kernenergie heeft niet 
zoveel negatieve externe effecten als velen 
denken, maar veel onderzoeksteun ontvan-
gen. En mijn winnaar is: windenergie. 

Pieter Boot is verbonden aan het 
Planbureau voor de Leefomgeving.

Een slimme sensor die het elektriciteitsverbruik in gebouwen meet, zodat je kunt zien wat het verbruik is van elk apparaat 
afzonderlijk. Het zorgt voor een besparing van gemiddeld 20% op de energiekosten, zegt Peter de Bie, bedenker van het 
systeem en oprichter van Ipsum Energy, een spin-off van de Universiteit Twente. In 2013 won Ipsum met dit concept de 
hoofdprijs in de Smart Grid competitie van de Nederlandse overheid. Onlangs ontving De Bie uit handen van Jan Terlouw  
de Jan Terlouw Innovatie Publieksprijs voor zijn uitvinding.
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