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 De energietransitie 

Macro economische verkenning adhv bedrijfsgeschiedenis van 

Linthorst Techniek met een vooruitblik naar de toekomst. 



1 Macro economische verkenning adhv bedrijfsgeschiedenis 

Energieprijzen 

Groene 

economie 

Marktvraag Politiek / 

Wetgeving 

Technologie 

transport en productie 

(gas en elektriciteit) 

energiebelastingen, subsidies, 

milieu wetgeving (EPG) 

Technologische ontwikkelingen 

en kostprijsniveau 

Vraag naar MVO, duurzaam bouwen, 

circulaire economie 

1978 

2017 

2014 

2000 



Oprichting bedrijf 1978 gericht op duurzame techniek en innovatie 

energieprijzen zeer hoog – wetgeving  gering – 
techniek aanwezig-marktvraag opkomend 
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Henk: “Energiebesparing is nu interessant, straks harde economische noodzaak” 

Is deze uitspraak juist gebleken 37 jaar later? 
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Midden jaren `80 zakte de markt sterk terug 

1981: warmtepomp met bodemenergie 

energieprijzen laag– effect wetgeving  gering – 
techniek aanwezig-marktvraag zakt in 



Energieprijzen 

Groene 

economie 

Marktvraag 
Wetgeving 

Technologie 

Energie prijzen stijgen. 

Levering maar vooral 

ook heffingen. 

Energiebelastingen zijn net ingevoerd een aantal 

jaren.  Subsidies en milieu wetgeving zorgt voor 

een klein fundament. 

Bodemenergie begint weer op 

te komen. 

Verder niet aantoonbaar veel 

nieuwe technieken.  

Nog geen echte behoefte. Niet actueel. 

Nog niet economisch interessant voor 

veel sectoren.  

1978 

2017 

2014 

2000 
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2000-2014: Duurzame energie kreeg een vlucht 

Linthorst behoort tot duurzame 100 

• energieprijzen stijgen tot 2008. Hierna dalen ze sterk mede door invloed Duitsland en crisis. 

• Overheidsbeleid legde een fundament onder duurzaam bouwen. Subsidies, wetgeving en 
energiebelasting (ingevoerd in 1996) 

• Acceptatie duurzame technieken. (WKO, warmtepompen, etc) 

• Vraag vanuit gebruiker naar comfort stijgt fors. (regelbaarheid, koeling, comfort) 

• De groene economie in opkomst. Subsidiebureaus, duurzaamheidadviseurs, etc 



Energieprijzen 

Groene 

economie 

Marktvraag 
Wetgeving 

Technologie 

Energie prijzen laag / veel 

lager dan verwacht. 

Energiebelastingen zeer groot deel energieprijs 

geworden, subsidie impact zeer groot, milieu 

wetgeving zorgt voor stevig fundament. 

Er komt meer focus op R&D stimulatie. 

Bodemenergie is een  

volwassen techniek geworden.  

PV panelen. Windenergie.  

Acceptatie duurzame technieken, sterk 

stijgende comfortvraag in lijn met 

levensstandaard, meer marktvraag mvo 

beleid en duurzaamheid.  

1978 

2017 

2014 

2000 
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2014 “Duurzaam bouwen” is de standaard geworden 

http://www.linthorst-installatietechniek.nl/sites/default/files/styles/colorbox_big/public/Thales_ai_4web.jpg
http://www.linthorst-installatietechniek.nl/sites/default/files/styles/colorbox_big/public/hooffoto_4web_0.jpg
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De drijvende kracht achter de groene economie 

Energieprijzen 

Groene 

economie 

Marktvraag Wetgeving 

Technologie 

Energie prijzen laag / 

veel lager dan verwacht 

Energiebelastingen zeer groot deel energieprijs 

geworden, subsidie impact zeer groot, milieu 

wetgeving zorgt voor stevig fundament 

Er komt meer focus op R&D stimulatie. 

Acceptatie duurzame technieken, sterk 

stijgende comfortvraag in lijn met 

levensstandaard, meer marktvraag mvo 

beleid en duurzaamheid.  

1978 

Wetgeving:  
GPR, BREEAM, LEED,EPA U maatwerkadvies, ZDU & maatlat groen financiering, provinciale stimuleringsregelingen, SDE, EIA, MIA, 

Vamil, heffing, Duurzame energie toeslag, energiebelasting, milieuwetgeving grootverbruikers energie, etc,etc.   

 

R&D: WBSO / Inovatiebox, MIT, Horizon 2020, DEI, topsectoren energie programma etc etc.  

 

 

Bodemenergie is een  

volwassen techniek geworden.  

PV panelen. Windenergie. 

  

2017 

2014 

2000 



In 2020 energie neutraal 



“Stilte voor de storm” 

In 2020 energie neutraal 

EPC jan 2015 naar -50% tov 2007 



“Stilte voor de storm” 

In 2020 energie neutraal 

Na 1 juli 2014 verplicht eco-label nieuwbouw 

controle EPG door gecertificeerde adviseurs. 

Verhoging Rc minimaal :van 3,5 naar 5.0 W/m2 * K 



De drijvende kracht achter de groene economie 

Energieprijzen 

Groene 

economie 

Marktvraag 
Politiek / 

Wetgeving 

Technologie 

Energie prijzen nog veel 

verder weggezakt. 

Door crisis en opkomst 

duurzame energie.  

Stimulering  is zeer significant verhoogt tov 2014.  

Aardgas uitfasering is serieus uitgangspunt.  

Energie akkoorden internationaal,  landelijk en 

provinciaal. 

Duurzaamheid wordt gezien als toekomst 

bestendig. En dus een noodzaak.  

1978 

Wetgeving:  
GPR, BREEAM, LEED,EPA U maatwerkadvies, ZDU & maatlat groen financiering, STEP, ISDE,  provinciale stimuleringsregelingen, 

SDE, EIA, MIA, Vamil, heffing, Duurzame energie toeslag, energiebelasting, milieuwetgeving grootverbruikers energie, etc,etc.   

 

R&D: WBSO / Inovatiebox, MIT, Horizon 2020, DEI, topsectoren energie programma etc etc.  

 

Nuts: Gasaansluiting is geen verplichting meer.  

 

 

Wind en PV zakken fors in 

kostprijs. Opkomst veel nieuwe 

technieken. Sterke invloed ICT.  

2017 

2014 

2000 



Voorbeeld ontwikkeling energiebelasting en energie prijzen actueel. 

2017 gasprijs levering +/- 18cent / m3. 

 

2017 elektriciteitsprijs levering +/- 4 cent. 

 

Subsidies meer naar eco-labels en waarde in 

+/- 5 jaar bepalend geworden voor de 

ontwerpkeuzes. Soms oplopend tot 5 a 8% 

van totale bouwsom.  



R&D: 2016 samenwerking overheid, onderwijs zorgt voor versnelling innovatie 

Kitchen Air Technology 

• Spin-off Vaporsol techniek 

• Nu al in 25 grootkeukens geplaatst 



• TT68 hoog temperatuur warmtepomp 70ºC. (COP +/-3,8 tot 5) 

• Ondersteund door DEI subsidie uit Topsectoren energie. Landelijk een 1e ranking. 

• Ontwikkeld voor snelle energietransitie bestaande bouw.  

  

 

R&D traject vanaf 2014. 



2017 “Energie neutraal en fossiel loos” is de standaard geworden. Circulariteit is in opkomst.  

2017 Praktisch alle utiliteit wordt ontworpen op fossielloos functioneren. +/-50% heeft ook 
daadwerkelijk geen gasaansluiting meer. +/- 80% wordt 3D ontworpen middels BIM 

methodieken. 

 



Voorbeeld hoofdkantoor Alliander te Arnhem.  

- Geen gasaansluiting meer. 

- Smart grid sturingen met: 

• Power to heat principes. (PCM 1000kWh 37ºC en warmtepompen) 

• Stuurbare laadpalen elektrisch rijden 

• Maximale eigen opwek met PV 

• Voorspelbare en beïnvloedbare afnamepatronen. (software van EXE)  

 



Onze ervaringen van de afgelopen 38 jaar. 
 
• Overheidsbeleid is de sturende factor.  
• Nu zijn grondstofprijzen dit nog niet. 
• De relatie tussen overheidsbeleid en de snelheid van deze transitie en de mate 

van innovatie is sterk. 
• De energietransitie is onomkeerbaar geworden naar onze mening.  
• De echte transitie moet nu echter nog beginnen. 
• De technieken zijn al 10 tallen jaren voorhanden  
• Innovatie en nieuwe technieken zullen snel opkomen gezien het huidige 

wereldwijde beleid op deze transitie. 
 
  
 

 
 Een blik naar de toekomst 



  
 
• Techniek is snel veel complexer geworden. (Behoefte hoger opgeleid personeel)  
• De opkomst van BIM & ICT gaan nu hard. (Behoefte hoger opgeleid personeel)  
• Deze opkomst is zeer snel maar de echte transitie moet nog beginnen.  
• De uitdaging: Het verhogen van de instroom in de techniek.  

• Hoe verbeteren we het imago van de technische beroepen! 
• Vooral de W installatietechniek sector voltijd is in HBO en universitaire 

opleidingen niet voldoende of in het geheel niet aanwezig.  
• Hoe matchen we het bedrijfsleven en het onderwijs om voldoende kennis en 

capaciteit te borgen 
• En dit in een snel veranderende markt met de opkomst van 

transitietechnieken.  

 
 

De uitdaging: Het werven en opleiden van de toekomstige 
beroepsbeoefenaar in de gebouwde omgeving.  



Discussie 


