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Notulen Werkgroep Gas & Elektra II 
Nederland CO2 Neutraal 

Datum/tijdstip/plaats: 2-6-2016, 10.30-12.00 uur, Landgoed De Horst, Driebergen. 

 

 

 Aanwezig: Margriet de Jong (MJO/NLCO2Neutraal), Lars (NLCO2Neutraal), Sonja 

Hommels (SHO/Reinten Infra), Coby Degen (CDE/Hexta), Carolien Degen 

(CDE/Pannekoek GWW), Wesley Arends (WAR/Schuitemaker), Jan Dubbeldam 

(JDU/M.U.C.), Wendy van Giesen (WGI/IDDS-groep), Rob ten Hove (RHO/gAvilar), 

Martijn Diemèl (MDI/Protinus), Roger van den Boorn (RBO/Mecurity), Kirsten 

Veltmeijer (KVE/Epsilon), Kurt Vanhemel (KHE/Epsilon). Gastspreker: Mark van der 

Heijden (MHE/Optivolt). 

 Afgemeld: Willem Betlem (WBE/Cofely), Annet van Dijk (ADI/M.U.C.). 

 Voorzitter: Wesley Arends.  

 Notulist: Martijn Diemèl. 

 

 

Scope: op 17 maart 2016 vond de 2de bijeenkomst plaats van de Werkgroep Gas & Elektra 

II waar de werkgroep leden de door RHO opgestelde en door de leden van tevoren 

ingevulde Excel sheet m.b.t. CO2 emissie hebben toegelicht.  

 

In deze 3de bijeenkomst op 2 juni 2016 is er een presentatie van Mark van der Heijden van 

Optivolt t.b.v. reductie gas- en elektraverbruik. 

 

 

Agenda: niet verstrekt. 

 

 
WAR 
Schuitemaker 

Opent de vergadering om 10.40 uur. Korte voorstelronde van alle 

aanwezigen. Nieuw aangeschoven is het bedrijf Mecurity, bezig met CO2-

PL Niveau 5 (?), en het Niveau 5 gecertificeerde EPSiLON uit België. 

 
RHO 
gAvilar 

Werkgroep lid Robe ten Hove van gAvilar introduceert accountmanager 

Mark van der Heijden die op zijn uitnodiging een presentatie komt geven 

over Optivolt. 

 
MHE 
Optivolt 

Presentatie Optivolt: ter reductie van gas- en elektraverbruik en 

vermindering piekgebruik. Inventarisatie van het huidige verbruik gebeurt 

aan de hand van een monitoringssysteem en historische data. Op basis 

van deze gegevens wordt een gegarandeerd besparingsvoorstel gedaan. 

 

Besparingen liggen tussen de 8-40% van het totale energieverbruik. 

OptiVolt behaalt deze besparingen door via een vast stappenplan te 

inventariseren waar besparingsmogelijkheden liggen om deze vervolgens 

ook uit te voeren. Een investering is gegarandeerd binnen 2 tot 4 jaar 

terug verdiend.  

 

Het MKB behoort niet tot Optivolt’s doelgroep maar met name 

grootzakelijke klanten in de Benelux met een verbruik vanaf 30.000 kuub 

gas en 400.000 kWh energie. Optivolt heeft momenteel 500 klanten. 
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“Power Quality” is een verzamelnaam voor de kwaliteit van elektriciteit 

(stroom en spanning). Een slechte Power Quality kan o.a. ontstaan door 

aanpassingen aan bestaande installaties, vervanging van apparatuur, 

mutatie naar Ledverlichting en elektromotoren op “deellast”. Dit kenmerkt 

zich door de aanwezigheid van hoge harmonische- en blindstromen, 

asymmetrie en een onnodig hoge spanning. Het gevolg is onnodig hoog 

verbruik, storingen/schade en levensduurverkorting aan apparatuur. De 

Power Quality kan worden verbeterd door de spanning terg te brengen 

naar het oorspronkelijke niveau van 220V. 

 

“Optivolt”, realiseert 15 tot 40% minder gasverbruik door vervangen van 

het water in Cv-installaties door een betere substantie, namelijk een 

warmtegeleidende, duurzame en biologisch afbreekbare vloeistof op basis 

van polyglycol: OptiFlow®. Deze vervanging resulteert in een langere 

levensduur van de Cv-installatie met een terugverdientijd tussen de 2 en 

4 jaar. Vervuiling en corrosie blijven voorgoed weg. Het OptiFlow® team 

inventariseert de huidige cv- installatie(s) en brengt een kosteloos 

energie- besparingsvoorstel uit. Na acceptatie van het voorstel worden 

alle radiatoren en leidingen geleegd en indien nodig doorgespoeld, net zo 

lang tot het water helemaal helder is. 

 

“Nilvis”, zorgt voor energiebesparing bij koeling en verwarming. Nilvis® 

houdt de temperatuur dicht rond de 20°C via Phase Change Materials 

(PCM), materiaal dat warmte absorbeert en deze afstaat bij een 

“faseverandering” (thermische energie). Als een stof verandert van vast 

in vloeibaar, blijft de temperatuur constant. Als ijs smelt, blijft de 

temperatuur constant. Dat komt doordat alle energie nodig is voor het 

smelten van het ijs. Bij het tegengestelde proces, stollen of bevriezen, 

gaat de energiestroom de andere kant uit, maar blijft de temperatuur ook 

constant. Warme lucht stijgt en koude lucht daalt. Als lucht beneden 

wordt opgewarmd en boven wordt afgekoeld, ontstaat er vanzelf een 

circulatie. Nilvis® maakt optimaal gebruik van deze natuurlijke circulatie, 

want het wordt verwerkt in een plafond. Zo werkt het systeem zonder 

mechanische aandrijving. Nilvis verbruikt geen energie, is zelfregulerend, 

slijt niet en is volkomen geluidloos. Nilvis bestaat in twee uitvoeringen: 

als plafondplaat en als onderdeel van een luchtcirculatiesysteem. 

Toepassingsgebieden zijn Met Nilvis kunnen besparingen worden 

gerealiseerd van 30-70% op koeling/airco en 10-25% op verwarming. 

 
WVTTK Werkgroepleden geven aan dat de bijeenkomst qua tijdsduur wat aan de 

korte kant is. 1,5 uur is echt te weinig, te meer daar er iedere keer een 

voorstelronde plaatsvindt omdat er nieuwe bedrijven aan de werkgroep 

worden toegevoegd. Vanwege de (weliswaar interessante) presentatie 

van Optivolt is er helaas geen gelegenheid meer geweest om onderling 

zaken te bespreken. 

 
WAR 
Schuitemaker 

Sluit de vergadering om 12.00 uur. 

 


