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VERANTWOORDING 

Het voor u liggende boekje bevat een weergave van het lopende onderzoek 
in Nederland naar het gebruik van duurzame energiebronnen voor de 
Derde Wereld, zoals dat op 30 november 1978 werd gepresenteerd in het 
auditorium van de Technische Hogeschool Eindhoven. De opgenomen gegevens 
zijn door de deelnemende instituten en groepen verstrekt in de vorm van 
antwoorden op een vragenlijst. In enkele gevallen zijn de gegeven ant
woorden i.v.m. hun lengte enigszins ingekort. Ter oriëntatie is aan het 
einde tevens een literatuurlijst opgenomen. 

De voorbereidingskommissie van deze presentatie bestond uit: 

C. Daey Ouwens, B. Kooyman, E. Lysen, L. Manche, J. Oosterloo, 
mej. E. Sonnemans, P. Verhaart. 

Financiële steun werd met name verleend door de Technische Hogeschool 
Eindhoven en het Ministerie van Buitenlandse Zaken (Ontwikkelingssamen
werking). 

Parallel aan deze presentatie werden de volgende voordrachten gehouden: 

dr. W.M. Floor Overheidsbeleid 

ir. C. Daey Ouwens 

ir. E.H. Lysen 

dr. ir. E.T. Ferguson 

prof. dr. K. Prasad 

ir. P. Smulders 

Toekomstige energievoorziening van de 
Derde Wereld 

Overzicht systemen duurzame energiebronnen 

Mogelijkheden van duurzame energiebronnen 
in de Sahel 

Possibilities of renewable energy systems 
in India 

Ervaringen Nederlands windenergieprogramma 
voor de Derde Wereld 

De konferentie werd afgesloten met een forumdiskussie. 
In het forum hadden zitting: 

prof. ir. C.W.J. van Koppen, prof. dr. D. Feil, dr. W.M. Floor, 
prof. dr. K. Prasad, ir. G. Prast, ir. T. Thalhammer. 

De organisatie van de konferentie was in handen van de Vereniging van 
Zonne-energie (ISES-Nederland) en het Energieonderzoek Centrum Nederland 
met medewerking van het Koninklijk Insituut van Ingenieurs en de 
Stichting Toekomstbeeld der Techniek. 

DANKBETUIGING 

Speciale dank gaat uit naar Els Sonnemans en Jan Oosterloo die het 
leeuwendeel van het voorbereidende werk voor de presentatie hebben verricht. 
Dank ook aan Riet Bedet die het typewerk zo goed en snel verzorgde. 
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INLEIDING 

De huidige energieproblematiek heeft geleid tot een hernieuwde belang
stelling voor de groep duurzame of alternatieve energiebronnen. Vooral 
voor de Derde Wereldlanden bieden deze bronnen ongekende mogelijkheden. 

In Nederland lopen diverse projekten om te komen tot systemen die in de 
Derde Wereld kunnen worden geÏntroduceerd. Deze landen worden zoveel 
mogelijk bij de opzet en uitvoering van een projekt betrokken. Uitgangs
punt is veelal dat getracht wordt de keuze van materialen en zoveel moge
lijk technologieën aan te passen aan de lokale omstandigheden. 

Bij de uitvoering van de projekten spelen de overheid, instituten (TH, 
TNO) en de industrie een belangrijke rol. Nederland neemt t.o.v. het 
buitenland een enigszins bijzondere positie in. Hoewel er elders ook 
steeds meer initiatieven worden ontplooid heeft Nederland toch wel een 
voorsprong opgebouwd. Verder vinden de projekten daar meestal op een 
zuiver kommerciële basis plaats, waarbij het er alleen om gaat de syste
men aan de Derde Wereld te verkopen. 

Een presentatie van het lopende werk in Nederland, zoals het dit keer 
plaatsvindt aan de T.H. te Eindhoven, heeft diverse redenen. 

Om te beginnen willen we dit werk onder de aandacht brengen van een bre
der publiek en kunnen de diverse groepen op deze wijze meer kennis nemen 
van elkaars werk. Er zijn echter nog andere aspekten die om aandacht 
vragen. De systemen (windmolens, zonnekollektoren, methaànvergisters) 
worden apart ontwikkelü. Wat vrijwel nooit gebeurt, is een evaluatie van 
de keuze van een systeem (b.v. pompen of koelen met wind- of zonne-ener
gie) of een vergelijking met andere mogelijkheden (b.v. dieselaggregaten). 
Verder lijkt het zinvol na te gaan in hoeverre de systemen elkaar kunnen 
aanvullen (b.v. een zonnekollektor in kombinatie met een methaanvergis
ter). Gedetailleerde studies wat betreft kosten, materiaalgebruik, be
trouwbaarheid en onderhoud aan de ene kant en lokale mogelijkheden aan 
de andere kant zijn eveneens noodzakelijk. Tevens zullen we moeten nagaan 
waar de grenzen van de diverse bronnen liggen. Een bron zal de mogelijk
heid in zich moeten hebben om uiteindelijk een redelijk percentage van 
het totale energiegebruik te dekken; slechts dan zal de mogelijkheid be
staan om een industrie op te zetten, Om op al dit soort vragen een ant
woord te vinden is het haast onvermijdelijk om een overkoepelend of 
coÖrdinerend orgaan op te zetten. 

Samenvattend kunnen we stellen dat het i.v.m. het belang van de energie
voorziening in de Derde Wereld nodig is om het onderzoek in Nederland 
uit te breiden. Verder zal het werk beter gecoÖrdineerd moeten worden en 
zijn er meer studies in de breedte nodig. Om versnippering tegen te gaan 
is een binding van een overkoepelend orgaan met een instituut, dat al 
veel ervaring heeft opgebouwd met het leggen van kontakten met Derde 
Wereldlanden en tevens intensief op het onderhavige gebied werkzaam is, 
onvermijdelijk. 
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VRAGENLIJST 

De onderstaande vragen zijn aan de deelnemers toegezonden. 
Op de navolgende blz. vindt u de antwoorden van de deelnemers. 

I. Wat is de titel van het projekt of onderzoek? 

2. Wat is de naam van de projektverantwoordelijke of het instituutp 
benevens adres? 

3. De omschrijving van de probleemstelling. 

4. Wat zijn bij praktische toepassing de mogelijke voordelen, nadelen, 
maatschappelijke implikaties en ekonomische gevolgen? 

5. Zijn er voorbeelden van het gebruik in de Derde Wereld? 
Zo ja, waar en hoe is de werking? 

6. Beschrijf in het kort het principe of de werking. 

7. Welke soorten materiaal (kunnen) worden toegepast en wat is het 
nivo van de gebruikte technieken? 

8. Met welke instituten, bedrijven of organisaties wordt voor de 
realisatie van het projekt samengewerkt? 

9. Wie zorgt voor de financiering van het projekt/onderzoek? 

JO. Maak een schets van de follow-up. 
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I. Family Cooker. 

2. J.C. Overhaart, 
Afdeling Bedrijfskunde, 
Vakgroep Aangepaste Techniek, 
T.H. Eindhoven. 

3. Het verbranden van hout, oogstafvallen etc. met behulp van een 
"open vuur" heeft een erg laag rendement. Door middel van een een
voudig zelf te maken "fornuisje" wordt het rendement groter, men 
kan tot 75% van de houtbrandstof besparen. 

4. Voordelen 

Maatschappelijke 
implikaties 

- geen rook of stank in de kookruimte 
- praktisch geen as-overblijfselen door de 

totale verbranding 
- een m1n1mum aan brandstofverbruik 
- gemakkelijk verplaatsbaar en licht in 

gewicht 
- kan geheel uitneembaar gemaakt worden 
- gemakkelijk schoon te houden 
- kan gemaakt worden van beschikbare 

materialen in ontwikkelingslanden 
- goedkoop m.b.t. de vervaardiging en de 

gebruikte materialen 
- kooktemperatuur snel bereikbaar 
- gunstig voor de gezondheid t.o.v. de 

traditionele stookmethode. 

- werkplaatsjes kunnen deze cookers 
gaan fabriceren. 

5. Gerichte verspreiding en introduktie moet nog plaatsvinden. 

6. Trekkast-principe 
Omdat het niet mogelijk is een vuur brandende te houden zonder 
luchttoevoer en ook de FC niet kan werken zonder schoorsteentrek 
(dit is de natuurlijke trek in een pijp of rookkanaal welke meest
al boven de nok van het dak uitsteekt), wordt met behulp van een 
horizontale verbinding tussen schoorsteen en verbrandingaeenheid 
- de trekkast - deze trek in de FC verkregen. 
Ook de opstijgende warmte tijdens de verbranding draagt in belang
rijke mate bij aan die schoorsteentrek. 
De trekkast moet worden voorgesteld als een gesloten doos - geeft 
niet van welke vormgeving - waarop de verbrandingaeenheid wordt 
geplaatst. Als aan die doos een pijpaansluiting wordt gemaakt 
(rookkanaal) zal de trek ook in die doos aanwezig zijn. 
Maak in de bovenzijde van de doos een rond gat met een diameter 
van 170 à 180 mm zodat de buitenmantel van de verbrandingseenheid 
daar ruim overheen past. Als nu de verbrandingaeenheid aan de 
bovenzijde wordt afgesloten - door pan of ketel - ontstaat er 
eveneens een trek in de verbrandingseenheid.· 



De oppervlakte van de trekkast-doorsnede moet in enige verhouding 
staan tot de oppervlakte-doorsnede van de te gebruiken pijp of 
rookkanaal. Met andere woorden, het is gewenst in een trekkast de 
doorlaat niet kleiner te maken dan de diameter van het rookkanaal. 

7. Materialen: metaal. 

8. Stichting TOOL zal de uitgifte van de instruktiemap verzorgen als
mede een engelse vertaling ervan. 

9. Niemand. 

10 . Door veelvuldige publiciteit en beschrijvingen in technische bladen 
alsmede periodieken welke de ontwikkelingslanden bereiken, zal 
speciaal in houtarme gebieden interesse voor vervaardiging van de 
Family Cooker kunnen ontstaan. 
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1. Processen en apparatuur voor kleinschalige verwerking van olie
zaden met minder energieverbruik. 

2. Koninklijk Instituut voor de Tropen, 
Afdeling Agrarisch Onderzoek, 
Sektie Agro Technologie, 
Mauritskade 63, 
Amsterdam. 

3. Moderne processen en apparatuur hebben een minimum kapaciteit van 
- 200 kg zaadverwerking per uur, vragen veel mechanische energie 
en een grote investering. Traditionele processen hebben een lage 
arbeidsproduktiviteit (enkele kilo's zaadverwerking per dag), 
vragen relatief veel thermische energie en hebben een laag olie
rendement. 
Er ontbreekt een intermediaire techniek met een redelijke arbeids
produktiviteit, een minimum aan benodigde investering, een laag 
verbruik van mechanische- en thermische energie en met een behoor
lijk olierendement. 

4. Voordelen 

Nadelen 

Maatschappelijke 
implikaties 

Ekonomische 
gevolgen 

5. Nog niet. 

- gedecentraliseerde verwerking wordt moge
lijk met benutting van bijprodukt in het 
produktiegebied 

- besparing op transportkosten bij verkoop 
van de olie i.p.v. de grondstof 

- besparing op mechanische- en/of ther
mische energie. 

- risico's voor de oliekwaliteit door de 
decentralisatie 

- olierendement wat lager dan bij moderne 
systemen. 

- produktieve werkgelegenheid op het platte
land wordt gerealiseerd, waardoor minder 
trek naar de stad 

- traditionele struktuur kan intakt blijven 
- een organisatie is vereist voor bevorde-

ring van de toepassing (faciliteiten voor 
opleiding, voorlichting en krediet). 

- toename van de inkomsten op het platte
land door verkoop van een produkt met 
toegevoegde waarde 

- toename van de produktie van de grondstof 
zal volgen 

- het resultaat zal zijn een toename in 
konsumptie van olie en bijprodukt. 
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- Voorslag: 
hele gepelde noten worden gekonditioneerd 
door verhitten en vervolgens geperst, 
waarbij 60% van de olie wordt gewonnen. 

- Naslag: 
de voorgeperste noten worden gemalen en 
gekonditioneerd door te mengen met 10% 
vocht, te verhitten en te drogen. Door 
vervolgens te persen wordt nog eens 30% 
van de olie gewonnen. 

De dagproduktie in voorslag is: 
14 kg olie uit 48 kg noten. 

De dagproduktie in naslag is: 
7 kg olie uit 34 kg voorgeperste noten. 

- decorticeren ter verwijdering van de 
zaadschil 

- voorslag (nog in ontwikkeling maar verge
lijkbaar met aardnoten) 

- naslag (nog in ontwikkeling maar verge
' lijkbaar met aardnoten) 

7. De produktie van de apparaten geschiedt door enkele, te importeren, 
in massa vervaardigde onderdelen samen te bouwen met lokaal ver
krijgbare konstruktiematerialen als: profiel- en plaatstaal, auto
band-rubber, multiplex e.d. 
Een lokale werkplaats dient te beschikken over: handgereedschap, 
lasapparaat en eventueel een lichte zaagmachine. 
Om ijzergieten en het gebruik van een draaibank te voorkomen c.q. 
te beperken is voor het vervaardigen van machine onderdelen ge
zocht naar kombinaties van beton en staal. 
De monteur dient te beschikken over een degelijke scholing en een 
goed timmermansoog. 

8. Er wordt samengewerkt met Ing. Hetzier te Rotterdam, machinefabriek 
Hero de Groot te Bodegraven en het Tropical Products Institute te 
London voor de zonnebloemdecorticator. 
De tentoongestelde pers is bestemd voor Rwanda 
(ir. Peters te Gisenyi). 

9. Koninklijk Instituut voor de Tropen. 

10. a. Test van proces en apparatuur in het veld. 

- toelevering van apparatuur vervaardigd in Nederland 
- opbouw van de installatie 
- kennisoverdracht en test van de installatie in de praktijk 



b. Lokale fabrikage van de apparatuur 

- beschikbaar stellen van een aanloop krediet 
- import van de benodigde werkplaatsuitrusting en de basis-

onderdelen 
- kennisoverdracht en begeleiding bij de bouw van de eerste 

exemplaren. 

c. Bevordering van het opzetten van dorpsinstallaties 

- verzorgen van een opleiding 
- beschikbaar stellen van krediet 
- geven van voorlichting en ondersteunen bij opdoemende 

problemen. 
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I. Biogasbereiding uit organisch afval. 

2. De Rijks Agrarische Afvalwaterdienst (R.A.A.D.), 
Kemperbergerweg 67, 
Arnhem. 

3. De R.A.A.D. houdt zich bezig met het toepassen van afvalvergisting 
in Nederland. Met name vergisters voor grote mestbedrijven. De 
redenen om hier in Nederland tot vergisting over te gaan zijn de 
volgende: energieproduktie, stankreduktie en het is een deel van 
het zuiveringsproces. 
In Nederland is er naar ons weten, niemand bezig met ontwikkeling 
van of projekten over biogasbereiding voor de Derde Wereld. Op de 
tentoonstelling vindt u enige voorbeelden van vergisters in ont
wikkelingslanden. 
Bieronder volgen enkele antwoorden die betrekking hebben op biogas 
in ontwikkelingslanden in het algemeen. 

4. Voordelen 

Nadelen 

Maatschappelijke 
implikaties 

Ekonomische 
gevolgen 

- door mest te vergisten verkrijgt men zo
wel een gas dat brandbaar is als slib dat 
een goede bemestingwaarde heeft, veelal 
hoger dan mest zo op het land 

- hygiene: 

- ook menselijke uitwerpselen kunnen ver-
gist worden 

- de meeste soorten ziekteverwekkende bak
teriën overleven de vergistingaperiode 
niet 

- met het gas kan elektriciteit geproduceerd 
worden. 

- men moet leren koken op gas 
- lampen, branders etc. dienen aangepast te 

worden 
- zonder vee is de opbrengst veelal te laag 
- in koude klimaten moet de vergister ver-

warmd worden. 

- t.g.v. de investeringen kan het zijn dat 
alleen de minder arme mensen een vergister 
kunnen aanschaffen, waardoor het welvaarts
verschil nog groter wordt 

- een vergister voor meerdere families is 
rendabeler maar houdt wel in dat het gas 
eerlijk verdeeld moet worden. 

men hoeft minder dure fossiele brandstof te 
kopen of in so~ge gevallen geen dure 
kunstmest meer. 
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5. In Azië (China, India) staan zeer veel goed werkende vergisters. 
In Afrika minder, maar ook daar is het in opkomst. 

6. Organisch afval wordt (soms met water) in een bak gedaan, afge
sloten van de lucht. Bakteriën breken het materiaal af wanneer de 
omstandigheden (temperatuur, zuurgraad, vochtgehalte, geen giftige 
stoffen) gunstig zijn. Er worden dan CH4 (methaan), co2 , H2s, Hz 
en nog wat andere gassen geproduceerd. Dit gasmengsel noemt men 
biogas en is als brandstof te gebruiken. Het overblijvende materi
aal en water bevat nog veel organische stoffen, waardoor het een 
goed bemestings/irrigatie middel is. 

7. Toevoermateriaal 

Materiaalvergister 

Gashouder 

bijna alle organische stoffen zoals uit
werpselen, oogstafvallen in beperkte mate 
lompen, papier. 

beton, stenen, staal of polyester. 

gasdicht materiaal zoals staal, polyester, 
rubber of beton indien gasdicht gemaakt 
en niet te zwaar. 

De gebruikte technieken zijn geheel afhankelijk van de materiaal
keuze. 
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l. Vergassing van landbouwafval. 

2. Miehiel Groeneveld, 
T.H. Twente, 
Afd. Chemische Technologie, 
F.O.B. 217, 
Enschede. 

3. De ontwikkeling van het platteland is in sterke mate afhankelijk 
van gedecentraliseerde mechanische en/of elektrische energieopwek
king. De meeste energie wordt opgewekt m.b.v. explosiemotors van 
1-50 pk. Met behulp van vergassing van organisch materiaal is het 
mogelijk de schaarse, dure benzine als brandstof te vervangen door 
landbouwafval. 

4. Voordelen 

Nadelen 

Maatschappelijke 
imp likaties 

Ekonomische 
gevolgen 

goedkope energieproduktie op basis van 
lokale grondstoffen b.v. maisspillen. 

in sommige gevallen: 

- transport van landbouwafval, 
- veel afval heeft reeds een bestemming. 

op dorpanivo: 

op landsnivo: 

onafhankelijk van benzine
distributie 

minder benzine import. 

- goedkope energie 
- werkgelegenheid voor de konstruktie, 

het onderhoud en de bediening van vergas
singseenheden. 

5. Pilot plants in Zaeria (Nigeria) en Bandung (Indonesië) aan univer
siteiten. 
Binnenkort in Tanzania (vergassing van maïsspillen t.b.v. pellen en 
malen van mais. 

6. Vergassing is een thermisch proces waarbij de verbrandingswarmte 
van de vaste brandstof (afval) door gedeeltelijke verbranding wordt 
overgedragen aan een schoon, brandbaar gas. Dit gas kan gebruikt 
worden in motoren, ketels, etc. 

7. De vergasser is gebouwd van plaatstaal, pijp, baksteen en vuur
vaste klei. 
De konstruktie vraagt aan technieken voornamelijk lassen. 
Onderhoud en bediening zijn zeer eenvoudig. 

8. Samenwerkende instituten. 
Ahmadu Bello University Zaeria, Nigeria 
Institut Technologi Bandung, Indonesië 
Department Internationale Technische Hulp, Nederland 
Small Industry Development Organisation, Tanzania. 



9. Technische Hogeschool Twente 
D.I. T.H. 

10. Vb. Tanzania Projekt: 
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I. Bezoek Tanzania voor de selectie van een toepassing m.b.t. 

a. geschikte brandstof i.v.m. landbouwkundige~, sociale
en ekonomische aspekten, 

b. eerste vestigingsplaats 
(zomer 1977, rapport in Nederland beschikbaar). 

2. Bouw demonstratie-eenheid voor de vergassing van maisspillen. 

3. Testen van de eenheid en versturen naar Tanzania. 

4. Opstarten in Tanzania. 

5. Lokale konstruktie van vergassingseenheden (5) evt. aanpassen 
aan ontwerp. 

6. Test van de vergassingseenheden in enige dorpen. 

7. Produktie van vergasser en implementatie in andere gebieden. 
Nieuwe projekten met vergassers voor andere toepassingen. 
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1. Windenergie voor ontwikkelingslanden. 

2. Stuurgroep Windenergie Ontwikkelingslanden (S.W.D.) 

Participanten~ T.H. Eindhoven 
T.H. Twente 
T.N.O. - I.W.E.C,O. 
Ingenieursbureau D.H.V. 

Adres: Postbus 85, Amersfoort. 

3. a. Het ontwikkelen van windenergiesystemen voor het oppompen van 
water of het opwekken van elektriciteit, 
De konstrukties dienen zoveel mogelijk lokaal gebouwd en onder
houden kunnen worden, wa~rbij tevens hoge eisen aan de kwali
teit worden gestel~. 

b. Het overdragen van de in Nederland verzamelde kennis aan geÏn
teresseerde instanties en personen in de derde wereld. 

c. Het opzetten, begeleiden en na enige tijd overdragen van zgn. 
landenprojek ten. 

4. Voordelen 

Nadelen 

Maatschappelijke 
implikaties 

Ekonomische 
gevolgen 

- besparen van brandstof 
- scheppen werkgelegenheid 
- gebruik van lokale materialen 
- besparen van deviezen 
- toeneming van de agrarische produktie 
- toeneming van de onafhankelijkheid 

(self-reliance), 

- onbekendheid met gebruik fluktuerende 
energiebronnen 

- mogelijke verstoring bestaande sociale- en 
ekonomische patronen. 

- bijdrage vermindering van trek naar de 
steden 
mogelijk noodzaak opzetten waterbeheers
organisatie 

- diskussie eigendom energiesystemen. 

- mogelijkheid verschuiving lokale markt
verhoudingen 

-bijdrage verbetering betalingsbalans. 

5. Voorbeelden van het gebruik van windmolens in de Derde Wereld: 

Thailand 

Philippijnen 

-honderden houten windmolens, bedoeld om 
zeewater op te pompen in zoutpannen voor 
zoutproduktie 

- produktie veelbladige metalen windmolens 
voor waterpompen 

- produktie veelbladige metalen windmolens 
voor waterpompen 



Tunesië 

Kenya 

Sri Lanka 
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-honderden geÏmporteerde windmolens, nu 
grotendeels in onbruik 

- enkele windmolens voor irrigatie, 
projekt L.H. Wageningen 

- enkele windmolens voor irrigatie, 
projekt s.w.D. 

6. In de meeste gevallen betreft het een rotor die via een krukdrijf
stang mechanisme een heen en weer gaande zuigerpomp rechtstreeks 
aandrijft. Zie verder de literatuurlijst. 

7. De gebruikte materialen zijn meestal: hoekijzer+ strippen, staal
plaat (of aluminiumplaat), assenstaal, beton, hout, leer en 
zeildoek. 
De vaardigheden kunnen voor houten molens met zeilen beperkt 
blijven tot houtdraaien en draadtappen. Voor de metalen windmolens 
moet men verder over een draaibank en een lasapparaat kunnen be
schikken. 

8. Samengewerkt wordt met: 

a. Participanten : T.H. Twente, T.N.O.- I.W.E.c.o., 
Bureau D.H.V. 

b. Anderen J:üüL, WOl', I.T.D.G. (Londen), 
Water Resources Board Sri Lanka, 
Mary Knoll Fathers (Tanzania), 
IDRC (Canada), 
Brace Research Institute (Canada), 
KaapVerdische Eilanden (UNDP-projekt), 
UN ESCAP (Bangkok). 

9. Het projekt wordt gefinancierd door het Ministerie van Ontwikke
lingssamenwerking, terwijl onderdak en faciliteiten worden verleend 
door de participerende Technische Hogescholen. 

10. Het is de bedoeling dat de research-aktiviteiten langzamerhand 
verminderd zullen worden om met de resultaten daarvan de nadruk te 
verleggen naar projekten in ontwikkelingslanden. 
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I. Windenergie voor ontwikkelingslanden. 

2. Windgroep van WOT 

Werkgroep Ontwikkelings Technieken, 
Vrijhof Kamer 152, 
T.H. Twente, 
Postbus 217, 
Enschede. 

3. Het geven van technische ondersteuning op het gebied van wind
energie aan ekonomisch kansarme groepen in ontwikkelingslanden 
met als doel hen minder afhankelijk te maken van hun omgeving. 

4. Het is gezien de algemene omschrijving van ons werk niet mogelijk 
deze vragen precies te beantwoorden. 
In het algemeen kan gesteld worden: 

Voordelen 

Nadelen 

Maatschappelijke 
implikaties 

Ekonomische 
gevolgen 

- verhoging van levenspeil door beschikbaar 
komen van een energiebron 

- in sommige gevallen eliminatie van mens
en dieronterend werk 

- ekonomische, financiële en technische 
nadelen en voordelen van windenergie boven 
andere energiebronnen zijn van plaats tot 
plaats verschillend. 

- een windmolen is een machine en het ge
bruik en onderhoud ervan vraagt een be
paalde houding van de gebruiker 

- een windmolen is niet te bouwen door een 
ongeoefend a-technisch persoon 

- voor de bouw is een vrij goed uitgeruste 
werkplaats zeer gewenst. In andere geval
len is het sukses vaak twijfelachtig. 

- nog weinig inzicht in de indirekte gevol
gen die voortvloeien uit bijv. levenspeil
verhoging van een individu. 

Direkte implikaties kunnen zijn: 
als de windmolen in gezamenlijk gebruik 
wordt genomen moeten de gebruikers 
coÖperatief gaan denken 

- de windmolen kan gezien worden als een 
statussymbool: hij steekt overal boven uit. 

- investering, aangaan van lening dus finan
ciële afhankelijkheid. Dit punt is zo be
langrijk dat de introduktie van een wind
molenprogramma altijd gepaard zou moeten 
gaan met een kredietsysteem (zachte voor
waarden) 



5. Ja. 
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- financiële risiko's: 
onzekerheden m.b.t. beschadiging, 
levensduur van de installatie, 
rendement van de investering. 

Schriftelijke adviezen z~Jn gegeven aan personen of instellingen 
in talloze landen. De aard van de kontakten maakt het lastig de 
resultaten van de systemen te beoordelen. 
Een voorbeeld van een samenwerkingsprojekt (TOOL, coÖperatie 
O.R.P. India) is het plaatsen van tot nu toe een zestal windmolens 
voor irrigatie in Ghazipur, India. Er zijn bevredigende technische 
resultaten behaald. De reakties van de betrokken boeren, samen
werkende organisaties en ministeries zijn enthousiast. 

6. Omzetting bewegingsenergie van de wind in mechanische energie 
m.b.v. een wiekenstel. De energie wordt met name gebruikt voor het 
oppompen van water (Je prioriteit), het aandrijven van landbouw
werktuigen cze prioriteit) en het opwekken van elektriciteit 
(3e prioriteit). 

7. Materialen: hout, bamboe, metaal (keuze afhankelijk van plaatse
lijke omstandigheden). 

Technieken: ambachtelijk. 

8. Samenwerking: 

Groepen van TOOL 
SWD, Amersfoort 
ATOL (België) 
O.R.P. (Ghazipur) 

Verder talloze ontwikkelingswerkers in het veld. 

9. WOT: CICA (Twente) 

Projekten: Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking, 
NOVIB, U.N., NUFFIC, enz. 

10. Het breder opzetten en ontwikkelen van de mogelijkheden. 
Voorbeeld: het ontwikkelen van windmolens voor het aandrijven van 

landbouwwerktuigen en het opwekken van elektriciteit. 
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1 nylonkoord m/knopen 
2 PVC-buis tot in putwater 
3 rubber-poelie 
4 aandrijfas 
5 aandrijfwiel 
6 betonnen pompblok 

-- --~---- ------ ---

-voor open en gesloten 
putten 

-aandrijving met dier
kracht (os of ezel) 

-eff.vermogen +200-400 W 
-KOSTPRIJS ~ 400 gulden. 

De knopen in het koord passen niet-klemmend in de buis. 
Als het koord in de buis omhoog wordt getrokken wordt water 
meegevoerd. Bovengronds _stroomt het water zijdelings uit het 
pompblok in een cirkelvormig reservoir. Het koord wordt via 
de rubberpoelie in de put teruggevoerd. De poelie wordt aan
gedreven met de lange as. Aan het andere einde van de as is 
het zware aandrijfwiel gemonteerd. Als dit wiel door dieren 
wordt voortgetrokken~ rolt het over de grond en dwingt de 
aandrijfas om mee te draaien. (1 omwent.p.l_ à 2 sek).De die
ren lopen in een cirkel rond de put. De gehele pompkonstruk
tie draait langzaam mee. (1 OMJent.p. 20 à 30 sek.) 
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I. Pompen van beton. 

2. DEMOTECH-1 
Ontwerp en ontwikkeling van democratische technologie, 
Mauritskade 63, 
Amsterdam, 
Nederland. 

3. Technologie toepassen op een manier dat aan de basis van de samen
leving technologie beoordeeld en gebruikt kan worden zonder toe
name van afhankelijkheid . 

4. Voordelen 

Nadelen 

Maatschappelijke 
implikaties 

meer kans op selfreliance (zelfvoorziening) 

elke verandering verstoort een evenwicht 

versterking ekonomische weerbaarheid als er 
voor gezorgd wordt dat verbetering aan de 
gehele gemeenschap ten goede komt. 

5. In Opper Volta het projekt NOVIB/TOMA. 

Geplaatst zijn: 

1. Een touwpomp, dit is een variant van de kettingpomp, met ter 
plaatse zelf te maken onderdelen. 

2. Een waterram. 

6. Zie tekening. 

7. Materialen: cement, betonijzer, hout, plastic pijp, nylon touw. 
Met materialen uit de stad is op dorpsnivo te werken . 

8. NOVIB 
TOOL-groepen 
K.I.T . (Koninklijk Instituut voor de Tropen) 
Landbouw Hogeschool Wageningen. 

9. NOVIB 
K. I.T. 
D.T.H. 

JO. Na realisatie en testen van de prototypes wordt instruktiemateriaal 
gemaakt dat via TOOL en andere ontwikkelingsorganisaties verspreid 
kan worden. 
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l. Humphrey Pomp. 

2. Dr. P.R. Attwood, 

Ing. B.W.H. Kooyman, 

Afd. Bedrijfskunde, 
Vakgroep Aangepaste Techniek, 
T.H. Eindhoven. 

3. Het in de zin van aangepaste technologie ontwerpen en beproeven 
van een Humphrey pomp voor irrigatiedoeleinden op kleine boerde
r~Jen. 

4. Voordelen - eenvoudig systeem en mechanisme zonder 
veel bewegende delen 

- goedkoop in onderhoud 

Nadelen totaal rendement niet hoog. 

5. Nee. 

6. Beschrijving pr~nc~pe en werking: 

Het systeem bestaat in principe 
uit een U-vormige buis gevuld met 
water. 
Een been van de U is gesloten en 
vormt de verbrandingscylinder en 
het andere been vormt de (hogere) 
afvoerbuis. In het gesloten been 
wordt een brandbaar gasmengsel 
toegevoerd en tot ontbranding ge
bracht d.m.v. een vonk; t.g.v. de 
explosie (i.e. drukopbouw) wordt 
de waterkolom in de cylinder weg-
gedrukt, er ontstaat een onderdruk 

+-- ------ -- ·~ ..,_. __ -- ----t 

in de cylinder zodat een nieuwe hoeveelheid water via de inlaat
kleppenkast kan toetreden. 
Na deze opslingering volgt een terugslingering welke de verbran
dingsgassen uitdrijft; weer gevolgd door een kleine neer- en op
gaande beweging van de waterkolom in de cylinder gedurende welke 
weer brandstof wordt toegevoerd, gekomprimeerd ontstoken, etc., 
zodat een 4-tact cyclus ontstaat. 

7. Materialen: PVC-buis, aluminium, messing, staal. 
Normale metaalbewerkingstechnieken en werkplaatsuitrusting, 
plus vakmanschap nodig. 

8. University of Reading (Engeland), I.T.D.G. -Londen. 

9. T.H.E., afdeling Bedrijfskunde. 

JO. Projekt is nog in ontwikkelingsfase, derhalve is er nog geen 
follow-up. 
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I. Koeling met behulp van zonne-energie. 

2. ir. C. Keizer, 
Laboratorium voor koudetechniek, 
T.H. Delft, 
Mekelweg 2, 
Delft. 

3. Getracht wordt een simpele en bijzonder betrouwbare koelmachine 
voor b.v. de produktie van ijs te ontwikkelen, die de benodigde 
energie aan de zon ontleent. 

4. Voordelen 

Nadelen 

Maatschappelijke 
implikaties 

Ekonomische 
gevolgen 

- oplossing deel van voedselprobleem, 
doordat konservering mogelijk is van 
voedsel en ook b.v. medicijnen 

- geen fossiele energie nodig 
- zeer eenvoudig systeem in ontwikkelings-

landen te bouwen, bedienen en te onder
houden 

- er wordt gebruik gemaakt van NH3 , dat 
giftig is. 
Bij lekken van het apparaat mogelijk 
gevaarlijk. 
Gevaar is ger1ng, omdat apparaat buiten 
geplaatst wordt. 

- introduktie van dergelijke systemen 
kunnen bestaande ekonomische situaties 
veranderen. 

- kostprijs kan laag zijn, zeer zeker 
konkurrerend met bestaande konventionele 
koelinstallaties v.w.b. aanschafprijs 

- onderhoud goedkoper 
- geen energiekosten 
- geen doorbranden van elektromotoren 

t.g.v. fluktuaties in netspanning 

5. Tot nu toe slechts experimenten. 

6. Het betreft een intermitterend systeem met twee cycli: 

a) een dagcyclus 

b) een nachtcyclus 

een vat met een ammonia oplossing 
wordt door zonne-energie verwarmd. Ammoniak 
ontwijkt en kondenseert in een tweede vat. 

de gekondenseerde ammoniak onttrekt warmte 
aan dé omgeving (in dit geval water) en 
verdampt, zodat ijs wordt gevormd. De am
moniak damp wordt door de oplossing weer 
geabsorbeerd, geholpen door koeling via 
bijv. nachtelijke uitstraling van de zonne
kollektor. 
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Met het systeem dat in Sri Lanka is gebouwd werd 4 tot 5 kg ijs 
per dag geproduceerd met een kollektoroppervlak van 2 m2. 

7. Materialen: in hoofdzaak staal, hout, glas en lokaal aanwezige 
(zeer goedkope) isolatiematerialen. 
Nadeel van het bestaande prototype is dat er nog afsluiters nodig 
zijn. Voor produktie van afsluiters is kennis van hoger technisch 
nivo nodig. Getracht wordt deze afsluiters te elimineren. 
Verder alleen laswerk nodig. 

8. Appropriate Technology Group of Sri Lanka. 
Centrum voor Aangepaste Techniek (CAT) TH Delft 
TOOL 

9. NOVIB 

JO. Bij de Aangepaste Technologie Groep van Sri Lanka zullen metingen 
worden verricht aan het zonnekoelsysteem. Daarna zal het ontwerp 
worden aangepast. 
Begin 1980 zal de uiteindelijke evaluatie van de resultaten plaats
vinden. Als deze evaluatie positief uitvalt, zullen 3 tot 5 koel
systemen worden gebouwd en geÏnstalleerd in verschillende dorpen. 
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I. Zonne-energie ten behoeve van koelinstallaties. 

2. Raadgevend Technies Buro van Heugten, 
St, Annastraat 145, 
Nijmegen. 

3. Gebruik van duurzame energie voor het koelen van gebouwen. 

4. Voordelen 

Nadelen 

Maatschappelijke 
implikaties 

Ekonomische 
gevolgen 

5. Ja. 

- lokale inbreng t.a.v. installeren 
- lager primair energiegebruik 
- gebruik duurzame energie 

- benodigde ruimte (zonder beschaduwing) 

- werkgelegenheid 

verschuiving van kosten van energiege
bruik naar investering 

- lagere exploitatiekosten. 

Curaç.ao - zonne-energie t.b.v. koeling kantoorgebouw 

Aruba - zonne-energie t.b.v. koeling kantoorgebouw 

6. M.b.v. kollektoren met een hoge warmte opbrengst bij temperaturen 
> 80°C wordt zonnewarmte benut voor de voeding van een absorptie
koelmachine. Hier kunnen koncentrerende, met de zon meedraaiende, 
kollektoren worden toegepast. 

7. Gebruikte technieken van gemiddeld nivo. 

8. Medewerking met Ingenieurs- en Adviesbureao voor Technische 
Werken N.V. Curaçao. 

9. In opdracht van: Associated Architects N.V. Aruba. 

In opdracht van: E.B.S. Grave. 
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I. Ontwikkeling hoge temperatuur zonnekollektor. 

2. T.N.O., 
De heer Simonis, 
Technische Physische Dienst TNO-THD, 
Stieltjesweg I, 
Delft. 

3. Het ontwikkelen van een zonnekollektor die met een redelijk rende-o ment warmte kan leveren van een hoge temperatuur (boven 100 C) het-
geen noodzakelijk is voor bepaalde toepassingen zoals het aan
drijven van absorptie-koelmachines. 

4. Voordelen 

Nadelen 

5. Nog geen voorbeelden. 

- gekoelde opslag van snel bedervend voedsel 
(vis, fruit e.d.) zal de opbrengst en 
kwaliteit verhogen 

- speciaal van belang voor agrarische ge
bieden en vissersdorpen die geen energie
voorziening hebben. 

niet genoemd. 

6. Thermische konversie van zonlicht door middel van een vlakke plaat 
kollektor met speciale voorzieningen ter verlaging van de ther
mische verliezen zoals gedeeltelijke evakuatie, kousentratie van 
invallend licht en spectraal selektieve absorptie lagen. 

7. Het prototype, dat bestemd is voor toepassing in Europa, is opge
.bouwd uit metaalplaat (staal, aluminium), glasplaten, spiegels 
(aluminium) een zwart geëmailleerde absorber voorzien van een 
spektraal selektieve laag en organische kitten. 
De "tropen-uitvoering" zal eenvoudiger van opzet kunnen zijn door 
de hogere zonne-intensiteit te bouwen met konventionele technieken. 

8. Internatio MÜller (D.R.U.). 

9. Het projekt wordt voor 50% gefinancierd door de Europese Commissie 
(E.E.G.). 

10. Parallel aan de verdere ontwikkeling van deze efficiente kollektor 
en het aanpassen ervan aan "Derde Wereld" omstandigheden, wordt 
een koelcel ontwikkeld die door deze kollektoren kan worden aan
gedreven. 
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I. Parabolische zonnekollektor. 

2. De Kleine Aarde, 
Munsel 17, 
Boxtel. 

3. Twee typen: 

a. Parabolische reflektor van polyester met spiegelglas. 

b. Een semi parabolische reflektor van hout met aluminiumfolie. 

4. Voordelen 

Nadelen 

Maatschappelijk/ 
ekonomische 
gevolgen 

- goed rendement, kompakte bouw 
- eenvoud van konstruktie. 

- moeilijk te bouwen, duur en spiegels ver
weren snel 
moeilijk te richten. 

in landen waar brandhout schaars is dit 
een alternatief. 

5. Op de Kleine Aarde is van deze toepassing weinig lange termijn 
ervaring bekend. 

6. Zonlicht wordt door spi.egels of aluminiumfolie weerkaatst en komt 
na weerkaatsing op één vlak b.v. kookplaat bij elkaar. 

7. Hout, aluminiumfolie, polyester met spiegels of spiegelglas. 

8. Geen samenwerking. 

9. Nog niet in dit stadium. 

JO. We wachten voorlopig eens af of de lezers van het blad De Kleine 
Aarde geÏnteresseerd zijn de eenvoudige houten parabool 
na te bouwen en wat hun ervaringen daarbij zijn. 
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I. Droging m.b.v. zonnewarmte installatie. 

2. Raadgevend Technies Buro van Heugten, 
St. Annastraat 145, 
6524 EP Nijmegen. 

3. Vermindering van primair energiegebruik in installaties voor 
kontinue drogen van groenten door gebruik van zonnewarmte. 

4. Voordelen 

Nadelen 

Maatschappelijke 
implikaties 

Ekonomische 
gevolgen 

5. Ja. 

- benutting van duurzame energie 
- vermindering van primair energiegebruik 
- lokale inbreng t.a.v. installeren 

- benodigde ruimte t.b.v. kollektoren 
(zonder beschaduwing) 

- werkgelegenheid 

- lagere exploitatiekosten 
verschuiving van kosten van energie
gebruik naar investering 

Gebruik in China voor groentedroging m.b.v. luchtkoliektoren en 
vloeistofkollektoren. 

6. Zonnewarmte wordt in de lucht- of vloeistofkollektor overgedragen 
op het warmtetransport medium en in een buffer (water) opgeslagen 
of direkt in het droogproces gebracht. De zonnewarmte wordt inge
zet voor de opwarming en ontvochtiging van de benodigde primaire 
lucht. 

7. Kollektoren 

Leidingen 

Opslag 

- staal, roestvast staal, koper of 
aluminium 

- glas, fiberglas, o.d. 
- isolatiemateriaal 

- staal, koper 

- staal 

Nivo gebruikte techniek gemiddeld tot eenvoudig. 

8. 

9. Nog geen financiering. 
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I. Zonne-energie voor ontwikkelingslanden. 

2. Zonne-energiegroep van WOT 

Werkgroep Ontwikkelinga Technieken, 
Vrijhof Kamer 152, 
T.H. Twente, 
Postbus 217, 
Enschede. 

3. Het geven van technische ondersteuning op het gebied van zonne
energie aan ekonomisch kansarme groepen in ontwikkelingslanden 
met als doel hen minder afhankelijk te maken van hun omgeving. 

4. Het is gezien de algemene omschrijving van ons werk niet mogelijk 
deze vragen precies te beantwoorden. 
In het algemeen kan gesteld worden: 

Voordelen 

Nadelen 

Maatschappelijke 
implikaties 

Ekonomische 
gevolgen 

5. Ja. 

- verhoging van levenspeil door beschikbaar 
komen van een energiebron 

- ekonomische, financiële en technische 
nadelen en voordelen van zonne-energie 
boven andere energiebronnen zijn van 
plaats tot plaats verschillend. 

- glas is meestal vrij duur 
- het gebruik vraagt vaak een bepaalde 

houding van de gebruiker. 

- nog weinig inzicht in de indirekte gevol
gen die voortvloeien uit bijv. levenspeil
verhoging van een individu. 

- investering, aangaan van lening dus finan
ciële afhankelijkheid. 

- financiële risiko's: 
onzekerheden m.b.t. beschadiging, 
levensduur van de installatie, 
rendement van de investering. 

Een projekt in Lesotho waarbij de verwarming van een ziekenhuis en 
de warmwatervoorziening m.b.v. zonne-energie wordt verkregen. 
De resultaten zijn nog niet bekend. 

6. Zonnestraling wordt omgezet in warmte door het absorberen van de 
straling op een zwart oppervlak. Hoge temperaturen kunnen bereikt 
worden door het konsentreren van zonnestraling, bijv. door een 
spiegelparabool. Deze warmte wordt gebruikt voor warm water, 
ruimteverwarming, destillatie, koken, enz. 

7. Materialen: hout, glas, metaal, kunststof 

Technieken: ambachtelijk. 

; .. 



8. Samenwerking: 

Groepen van TOOL 
ATOL (België) 
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Verder talloze ontwikkelingswerkers in het veld. 

9. WOT: CICA (Twente) 

Projekten: Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking, 
NOVIB, U.N., NUFFIC, enz. 

10. Verder onderzoek aan vlakke-plaat kollektoren, het maken van een 
bouwbeschrijving en het uittesten in een konkrete bouwsituatie 
Ie prioriteit), uittesten en verder ontwikkelen van kookapparatuur 
(ze prioriteit), onderzoek aan een zonnepomp (3e prioriteit). 

. i 
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I. a. Zonne-energie voor warmwatervoorziening. 

b. Energiebesparing bij drinkwatervoorziening van het Dhamar 
Hospital in Dhamar, Noord Jemen. 

2. Raadgevend Technies Buro van Heugten, 
St. Annastraat 145, 
6524 EP Nijmegen. 

3. Het ontwerpen van een hospitaal met bijgebouwen met minimale 
energiegebruikskosten, met benutten van duurzame energiebronnen 
en met een eigen watervoorziening. De watervoorziening is een 
gesloten waterkringloop, waarbij het afvoerwater wordt gezuiverd 
alvorens op de gazons te worden gesproeid. 

4. Voordelen 

Maatschappelijke 
implikaties 

Ekonomische 
gevolgen 

- laag primair energiegebruik 
- minimale vervuiling van grondwater 
- benutting van duurzame energie 
- lokale inbreng t.a.v. installeren 
- afvalwater niet bereikbaar voor de 

bevolking 

- het voldoen aan hoge eisen inzake water
zuivering m.b.t. volksgezondheid 

- de gedecentraliseerde opzet 
- het verbouwen van groenten o.d. op de 

besproeide terreinen 
- werkgelegenheid 

- lage energiegebruikskosten 

5. Warmwatervoorziening is bekend. 

6. a. De watervoorziening funktieneert ~n een gesloten kringloop. 
Water uit de grond wordt opgepompd, wordt onthard, gezuiverd 
en afgeleverd als gebruikswater. Het uit dit proces ontstane 
afvalwater voor het omgekeerde osmose proces (ontzouting) en 
het van de gebruiker opgevangen vervolgens gezuiverde afval
water wordt opgeslagen, gechloreerd en tenslotte na entchloren 
via een sproeiinstallatie over het gehele terrein gedistribu
eerd. 

b. Door middel van zonne-kollektoren wordt zonnewarmte gebruikt 
voor de verwarming van tapwater. In alle stafgebouwen bevindt 
zich voor dat doel een zonneboilerinstallatie. 

7. N.v.t. 

8. Medewerking met Architectenbureau v.d. Stoep, B.V. Rotterdam. 

9. Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking. 
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1. Een onderzoek naar de uitbreiding van de elektriciteitsvoorziening 
van het Indonesische platteland door middel van kleine plaatselijke 
waterkracht centrales. 

2. Prof. ir. C.W.J. van Koppen, 
Ir. P. Verhaart, 
Afdeling Werktuigbouwkunde (W & S), 
Technische Hogeschool Eindhoven. 

3. Op vele plaatsen in Indonesië zijn kleine of grotere riviertjes 
met een redelijk tot groot verval. Door middel van een kleine water
turbine en een generator kan de energie van dit water worden omge
zet in elektriciteit. De aanwezigheid van elektriciteit ter plaatse 
wordt door zeer velen beschouwd als een zeer belangrijke voorwaarde 
voor ontwikkeling van dat gebied, 

4. Voordelen 

Nadelen 

Maatschappelijke 
implikaties 

Ekonomische 

- licht 's avonds en (mede naar aanleiding 
van de geboortegolf volgend óp het uitval
len van de elektriciteit in de V.S. enige 
jaren geleden) de verwachting van een daling 
van het geboortecijfer 

- de mogelijkheid van industriële aktiviteiten 
op kleine schaal, er is elektriciteit voor 
motoren 

- de mogelijkheid voor het ontstaan van in
dustriële aktiviteit op het gebied van ont
werp en produktie van kleine waterturbines. 
In een later stadium wellicht ook generato
ren en schakelmateriaal. 

- afremmen van de trek naar de steden als er 
ter plaatse genoeg werk is. 

in sommige gevallen het verdwijnen van een 
schilderachtige waterval en belendend na
tuurschoon. 

door de grotere mogelijkheid voor het laten 
funktioneren van radio en TV iets meer be
wustwording van wat er buiten het dorp ge
beurt. 

na een succesvol begin van industrie het op 
gang komen van een geldekonomie waar dat 
eerder nog niet het geval was. 

5. Er zijn voorbeelden uit de Philippijnen, China en Pakistan, 
met vrijwel steeds gunstige resultaten. 



·-31-

6. Potentiële energie van water dat een hoogteverschil doorlopen heeft 
wordt in een waterturbine omgezet in as-arbeid. In de generator 
wordt het asvermogen omgezet in elektrisch vermogen. 

7. Meestal gewoon staal in de vorm van plaat, staven, hoekprofielen en 
massief rond. 
Gebruikte technieken zijn draaien, lassen, fresen, zagen. 

8. Samengewerkt met in eerste instantie Institut Teknologi Bandung 
(Technische Hogeschool). 
Technische Hogeschool Eindhoven. 
Onder auspiciën van NUFFIG (Nederlandse Universitaire Stichting 
voor internationale samenwerking). 

9. Financiering door de Nederlandse regering middels NUFFIG en door 
de Indonesische regering via Institut Teknologi Bandung. 

10. De hoop en de bedoeling is dat de projektaktiviteiten door Institut 
Teknologi Bandung worden voortgezet. Gehoopt wordt dat vragen van 
dorpen door onze ex-kollegas beantwoord worden. De looptijd van het 
projekt moest voldoende zijn voor het samen opdoen en overdragen 
van kennis en praktische ervaring. 
Het projekt heeft gelopen van februari 1974 tot juli 1978. 
Het is nu dus nog te vroeg om een uitspraak te doen over het al of 
niet geslaagd zijn van het projekt op dit punt. 
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1. Kleine thermische zonneenergiecentrale. 

2. Philips' Natuurkundig Laboratorium, Eindhoven 
ir. G. Prast 

3. Het gedecentraliseerd opwekken van electriciteit uit zonneenergie 
via de thermische weg, d.w.z. opvangen van warmte en deze warmte 
met behulp van een warmtemotor omzetten in electriciteit. 

4. -voordelen Het beschikbaar krijgen van electrische 
energie op plaatsen waar geen electrisch 
net aanwezig is. -nadelen 

-maatschappelijke implicaties 

-economische gevolgen 

Hoge prijs van op deze wijze opgewekte 
?lectriciteit. 

? 

5. Neen, althans nog alleen in onderzoekstadium. 

6 · Met behulp van een spiegelsysteem wordt zonnestraling geconcen
treerd op een zwarte buis. De buis wordt hierdoor verhit tot 

7. 

8. 

± J00°C. De warmte wordt m.b~v. een ga~of vloeistofstroom ge
voerd naar de kop van een Stirlingmotor, die deze warmte omzet 
in mechanische energie. De mechanische energie wordt met behulp 
van een lineaire generator omgezet in electrische energie. 

Normale materialen als glas, metaal e.d. worden gebruikt. 
Het niveau van de gebruikte technieken is hoog. 

Geen. 

9. N.V. Philips. 

10. Besprekingen zijn gaande met de Nederlandse regering pf de ont
wikkeling in projectvorm (betaald door de Nederlandse regering) 
wordt vervolgd. 
Het project zou inhouden: 
Het bouwen van een proefmodel in Nederland om de technische rea
liseerbaarheid van het systeem te demonstreren. Daarna zou een 
aantal prototypes gefabriceerd moeten worden om deze in een 
derde-wereld-land te beproeven in een werkelijke situatie. 
Indien mogelijk zou de bouw van deze prototypes reeds zoveel mo
gelijk in het derde-wereld-land moeten plaatsvinden. 
Naar aanleiding van deze field tests zou het derde-wereld-land 
dan kunnen beslissen of het systeem in gebruik zou worden geno
men. 
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basisbehoeften 
water 

Opvoer uit/van 
,.. rivier 

- grondwater door mlddel 

spierkracht 
zonnepompen 
windmolen 
waterram 
waterrad 
blogasmotor 

van 
- neerslagbassin 

Desinfektie van drinkwater zonnekollektor 

Zulveren van drinkwater zonnedestlllatle 

warmte 

koken en 
wann water 

ruimte
verwarming 

kleding 

<>nderdak 

~ezondheld 

scholing 

brandhout 
houtskool 
gedroogde mest 
biogas 
zonnekooktoestel 
warm waterkollektor 

brandhout 
zonnekollektor 

Voor het voorzien in deze 
behoeften zijn niet direkt 
bronnen aan te geven, 
het zullen veelal kombinalles 
zijn. 
bijvoorbeeld: 
De gezondheidszorg heeft 
schoon water, warm water 
nodig. Soms elektriciteit 
ruimteverwarming etc. 

voedsel 

Produktie 
- landbewerken 
- Irrigeren 
-oogsten 
- transport 
-bemesten 

Konservering 
-drogen 

- koelen 

licht 

elektriciteit 

gas 

waterturbine 
windmolen 
zonnecel 
blogasmotor 
houtgasmotor 

blogasinstallatie 

geestelijke behoeften 

spierkracht 
windmolen 
blogasmotor 
houtgasmotor 
zonnepomp 
waterturbine 
komposteren 
vergisten 

zonnestraling 
brandhout 
blogas 

windmolen 
zonneboiler 
blogasmotor 



duurzame energie 
problemen huidige energiebronnen voorbeeld 

Prognose voor het jaar 2000: 

1 . uitputting voorraden 
------------>Bevolking 

) e wereld 

2. bedrelging milieu 

3. politieke afhankelijkheid 

4. stijgende kosten 

5. complexiteit en kwetsbaarheid 

voordelen duurzame energiebronnen 

0 20 

Energie 
75 

Energie I 0 1 e wereld 

(Derde Wereld op Europees niveau) 75 

Conclusie: 
als de Derde Wereld evenveel energie zou gaan 
gebruiken als wij, dan zou de wereldvoorraad 
fossiele brandstoffen nog vele malen sneller 
uitgeput zijn. 

extra voordelen in derde wereld 

I 
100 

Je werel.d I 
100 

le wereld 

1. bronnen onuitputtelijk 6. technologie zowel eenvoudig als geavanceerd 

2. weinig milieuproblemen 7. meer zon 

3. bronnen in eigen beheer 8. transport energie overbodig 

4. kosten konstant 

5. systemen doorzichtiger en mlnder kwetsbaar 

zonnedestillatiesystemen, van eenvoudig tot geavanceerd 

Qp v anq 

37\ 



voorbeeld 
energievoorziening van een dorp in india 

waar wordt de energie voor gebruikt? 

welke energiebronnen worden gebruikt? 

hout en afval 

spierkracht dieren 

spierkracht mensen 
~elektri.c.l.te i. ~-: ~n_Ler: =: 

68% 

koken 

landbewerken 

1
. :;--tabrlkaae-

ver •c mg transport 

welke bron verzorgt welk gebruik? 

kolen 
t::::::=:l 

spierkracht mensen 

hout 
en 

afval olie 

G
lektric.l.teit. 

elekt r.l.dtl!it 

UllW 
66\ 20\ 4\ 

66% 

4%3% 

mens 
~nK ~ 

~1ierh~al 
)\ 7"· 

huishouden landbouw verlichting transport fabrikage 



zon 
De verdeling van de zonnestrallngsenergle In kJ/cm• Jaar destillatie 

Totaal aanbod zonne-energle 
op het landoppervlakte van 
de wereld: 0,5.10" W 

Per m2 loodrecht op de zon 
valt per uur 1 kWh. 

ondersteuning voor folie 

bal< oovanaooot1e 

Per uur dat de zon schiJnt verkriJgt men per m2 

glasoppervlak 4-5 liter schoon water. 

warm water ruimte verwarming 

warmte bij lage temperatuur 

water-verdamping koeling ventilatle 

3-4 m2 kollektor 
200-400 I opslagvat 
200-300 I water van 60°C 
per dag 

warmte bij hoge temperatuur 

koken; concentratiekollektor 

heet water voor proces-Industrie; 
concentratiekollektor 

drogen produkten 
zoutwinning 

e1 

mechanische energie en elektriciteit 

zonnecel; 
per uur zonneschijn per m2 

0,12 kWh 
dat kan betekenen: 
1 lamp van 60 Watt 
2 uur laten branden 

warmtemotor 

n -·· .. 
... ----.. ~ 
··- ~ 

.. 



vvater 
situaties waar waterkracht benut kan worden 

waterval 
stroomversnelling 
vernauwing 

energie uit water 

het vermogen In Watt = 
aantal liters per seconde maal 
hoogteverschil maal 7 
(bij een rendement van 70%) 

mechanische energie 

- --- ~ --- ~ ·. 

. · .. :·. 

rendement 45-80% 

Ontwikkelingslanden: 
67% van het hydro-energle 

wereldpotentieel 
19% van het benutte 

hydro-energle 
wereldtotaal 

voorbeeld: 4 1/s 
1 ,5 m valhoogte . 
vermogen 42 Watt 

waterraderen en waterturbines 

rendement 20% 

waterdruk om water op te pompen 

water kan opgevoerd worden tot een hoogte 
die vele malen de oorspronkelijke 
hoogte bedraagt 

I dan::r.etje 
2 valpij~ 

3 houten r i n9en 
4 l mpvl sld ep 
S i.mpul sklephui s 
6 verbindi n!JSZ:iw· 
7 opvoerk lep 
e wlndXete l 
9 opvoer l eiding 

10 opslaqresvrvoi r 

AFRIKA (exclusief zuid-afrlka) 
zaïre 
ka meroen 
malagas ie 
AZii: (exclusief Japan en USSR) 
china 
India 
Indonesië 
LATIJNS AMERIKA 
brazlllë 
mexlco 
chili 
totaal ontwikkelingslanden 
totaal ontwikkelde wereld 
gehele wereld 

elektrische energie 

S. lle s t-n·: i r , U>l.llot v:alpojp 

1 , CN~raton. 

8 . \'-IIPIJP 

'i . Heoté a!sluour 

I C . C't-fllr elth'-~' 

rendement kleine turbine 70% 
rendement kleine generator 80% 

getijdenenergie 

alleen mogeliJk biJ 
gunstige kustvorming 

het verschil tussen hoog 
en laag water moet 
mlnstens 2 meter zijn 

wereldpotentleel: 3.106 MW 
hiervan Is 2% te gebrulken 
met een rendement van 
8-25% 

potentiële %wereld-
bronnen (MW) potentieel 

145000 26% 
78000 14% 
14000 3% 
11000 2% 

133000 24% 
60000 11% 
27000 5% 
16000 3% 
96000 17% 
48000 9% 
11000 2% 
8000 1% 

374000 67% 
181000 33% 
555000 100% 

waterturbine 

golven energie 

daar voor het winnen van deze 
energie nieuwe technieken 
nodig zijn, is het tot op 
heden maar beperkt toepasbaar 



~ind 
hoe ontstaat wind ? 

zeewind 
.daq 

warme lucht '\ 

Koude zeewind ) 

~ 
~ 

landwind 

oppompen van water 

waar waait wind? 

annua.l availJ..bi. li~y o[ wind e nerqy 
in di f fere n t parts of the worl d 

in terms of estimat.ed nuznber 
o f kwh/year per rated kw output 
f ot wind mac hines for r dted 
speeds of 25 mi les per houces 

wereldpotentleel: 2.1013 W 

Om een IHer water per seconde (3600 liter per uur) 
over een hoogte van een meter op te pompen Is een 
vermogen van 1 0 Watt nodig. 

Een windmolen van 5 meter diameter, die water over 
10 meter moet oppompen, levert bij 5 m/s windsnelheld 
2,5 liter water per seconde ofwel 9000 liter per uur. 

welke types windmolens zijn er? 

opwekken van elektriciteit 

akku's een windturbine van 2 meter diameter 
laadt bij S m/s wlnd;n.lheld een 
auto-akku (12V,40Ah) In$ uur op. 

net een windturbine van 10 meter diameter 
levert bij een gemiddelde windsnelheld 
·van 6 m/s 40.000 kWh per jaar. 



hout en 
de helft van de houtproduktie in de wereld wordt verbrand 

In ontwikkelingslanden is meer dan 30% van de energie 
afkomstig van hout 

3,5 hektare land reserveren voor bebossing zou een 
dorpje in India van 2,5 maal het huidige energie 
verbruik kunnen voorzien, tegen de helft van de prijs 
van elektriciteit 

oogstatval 
bijvoorbe81d: per kilo suikerriet 

per kilo mals 
per kilo rijst 

0,13-0,25 kg afval 
5-7 kg afval 

0,5-1 kg afval 

uitwerpselen 
bijvoorbeeld: koe 

mens 
10-20 kg per dag droge stof 25% 

1,2 1<Q per dag droge stof 1 0% 

warmte om te koken 
koken op hout heeft een rendement van 2 tot 1 0% biJ gebruik 
van een normaal houtvuurtje. 
een kacheltje kan het rendement verhogen tot 30-35%. 

biogas 

mechanische en elektrische energie 

houtgasgenerator 

gedroogde mest 
hout 
oogstatval 
houtskool 

afval 
een hulsvrouw In de Derde Wereld gebruikt voor het koken 
driemaal zoveel energie als een hulsvrouw in Europa. 

oorzaak: het lage rendement van de open vuren, waarbij 
de meeste warmte langs de pannen gaat. 

licht en verwarming 

hout 
mest 
oogstatval 

blogas 

gaslamp 

elektrische lamp 

bemesting 

uitwerpselen direkt op het land 

komposthoop van dierlijke uitwerpselen en organisch afval 

aan de lucht 

komposteren van houtafval 

vergisten van uitwerpselen en organisch afval 



opzet proiekten 
identifikatie 

nee 

installatie 

overweging bij kleinschalige projekten 

ja 

- wat is de behoefte of wens? 

- wat kan er gedaan worden, hoe kan het gerealiseerd worden 
en langs welke weg, welke sociale problemen zijn te 
verwachten 

- kies uit alternatieven na dlskussles met alle betrokkenen 

- zijn de geschikte materialen en onderdelen aanwezig? 
zijn er voldoende fabrikagemiddelen aanwezig? 
zijn de gewenste vaardlgheldsniveaus aanwezig? 

- voordelen:- lokale werkgelegenheld 
- lagere kosten 
- beroep op lokale Inventiviteit 
- sparen van deviezen 
- bijdrage kennisvergroting 
- onderhoud eenvoudiger 

- nadelen: - onzekerheld levensduur en prestatles 
- meestal veel meer tijd nodig 
- geringere status 

- eventueel aanpassen ontwerp 
opzetten trainingen 
beproeven 

- voorlichting en demonstraties 

- bijdrage kennisoverdracht 

- trainingen 
eventueel wijzigen ontwerp 

- evaluatie 


