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Een slim, sociaal en duurzaam energienetwerk
voor 400 miljoen Indiërs

Zonnepanelen op daken,
windmolens in de
wei: lokale, duurzame
opwekking van energie
bestaat al langer dan
vandaag. Maar een
sociaal en slim netwerk
dat vraag en aanbod op
elkaar afstemt en van
dorpelingen duurzame
ondernemers maakt, dat
was er nog niet. Rural
Spark is bezig het uit te
vinden.
In India.
Zonnelamplicht in een
huiskamer

H

et idee zoemt al een
tijdje rond: anders dan
de gebruikelijke topdown
systemen
die
energie centraal opwekken en distribueren, gaan slimme netwerken of
smart grids uit van decentrale, vaak
duurzame opwekking en verdeling.
Het probleem dat energie van bijvoorbeeld zon of wind een onregelmatige
aanvoer heeft en ook de afname pieken en dalen kent, lost een slim netwerk op door vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. Dat vergroot de
efficiency, betrouwbaarheid en duur-
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zaamheid van de energievoorziening.
Slimme netwerken of smart grids zijn
het speelveld van Rural Spark, een
start-up van Hollandse makelij, ingebed in een Indiase context. In die context, Delhi om precies te zijn, zit Evan
Mertens achter een Skypeverbinding
waarop af en toe ook een straatverkoper doorkomt. Evan is een van de
zeven medewerkers en technische
man van Rural Spark. In 2010 ontdekte hij in het kader van zijn afstuderen
aan de TU Eindhoven dat in Afrika
procentueel de meeste mensen verstoken zijn van elektriciteit, maar dat

India nominaal aan kop gaat met
400 miljoen stroomlozen. ‘De meeste
daarvan,’ vertelt hij, ‘maken licht met
kerosinelampen en koken op sprokkelhout. Duur, en niet duurzaam. Het
zag er niet naar uit dat de overheid
dat in 2030 zou hebben opgelost. Ik
wilde kijken naar de mogelijkheden
voor een slim netwerk. In grote delen
van India zou je zo de fase van gecentraliseerde netwerken gewoon
kunnen overslaan.’

Cricketwedstrijd
De eerste stap, ontdekte collega MarIndia Nu #213

cel van Heist, is het aanbieden van
de mogelijkheid energie te delen. Hij
maakte een prototype van een zonnepaneel met daaraan een laadstation met aansluitingen voor tien LEDlampen. Dat gaf hij in gebruik aan een
dorpeling, die in overleg met de buurt
de maandhuur voor een lamp vaststelde en daarmee ondernemer werd. ‘Een
veelbelovend begin,’ zegt Evan. ‘Onze
Indiase partner, de for profit NGO Basix die onder andere microkredieten
verleent, heeft vervolgens meer ondernemers gezocht. Inmiddels zijn er
honderd lokale energieleveranciers in
januari - februari 2015

ruim dertig dorpen in Bihar, de dark
state. Zij voorzien 1400 gezinnen van
lampen.’ Creatieve toepassingen zijn
ook al gespot; zo verhuurt een vrouw
kamers met lamp aan studenten die
ook ’s avonds willen werken, en verlichtte iemand een avondlijke cricketwedstrijd met 40 lampen. Momenteel
bereidt Rural Spark de volgende stap
voor: het opslaan van surplus-energie
in accupakketten, die ondernemers
van elkaar kunnen kopen.
Zijn accu’s niet duur?
‘Ja, maar kerosine ook, en bij permanent gebruik worden accu’s wel ren-

dabel. Marcel probeert nu bestaande
klanten zover te krijgen dat ze energie
via accupakketten gaan delen. Bijvoorbeeld door op een school een televisie
neer te zetten voor educatieve programma’s. Ouders kunnen dan een accupakket huren en aan hun kinderen
meegeven. Zo leren we in de praktijk
wat het volgende product moet zijn:
waterdichte accupakketten bijvoorbeeld, en stofdichte laadstations. De
dorpen ontwikkelen ondertussen mee:
winkels kunnen langer open blijven,
mensen kunnen studeren, tv kijken,
en bij grotere oplossingen wordt zelfs
industrie mogelijk. Misschien kunnen
landelijke gebieden ook steden van
energie gaan voorzien. Op den duur
moet het delen via kabels gaan. Het
ideaal is een plug and play netwerk, iedereen met elkaar verbonden, net als
op het internet.’
Zijn slimme netwerken in Nederland
ook mogelijk?
‘We zijn benaderd door de Nederlandse energiebedrijven Alliander en
Stedin, die richting slim netwerk willen bewegen. Hun probleem is dat
de klanten dat nog niet dragen omdat het bestaande gewoon werkt, er
is hier altijd stroom. Bovendien zijn
klanten bang voor Big Brother, als een
slim netwerk het internet gebruikt. Alliander en Stedin zijn in ons geïnteresseerd omdat bij ons de klant de spil is
van het netwerk. We zijn nu op India
gefocust, maar we sluiten niet uit dat
we in de toekomst ook in het westen
gaan opereren.’

Mistige maand
Hoe is jullie relatie met de overheid?
‘We doen ons best om niet voor ontwikkelingshulp aangezien te worden,
daar heeft de overheid een hekel aan.
Zes maanden geleden voorzag Greenpeace samen met Basix een heel dorp
van zonnestroom. Toen kreeg van alle
dorpen in de omgeving alleen dát dorp
van de overheid een verbinding met
het centrale elektriciteitsnet. Om te
laten zien dat India Greenpeace niet
nodig had. Een paar miljoen voor niets
geïnvesteerd. Dat willen wij voorkomen door goede contacten te leggen
en als een Indiaas bedrijf op te treden.’
In het algemeen groeien de mogelijkheden voor derden om oplossingen
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