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Op weg naar een CO2-neutrale stad lijkt Groningen een
flinke stap te zetten. In het beheer van het gemeentelijk
vastgoed doet het kunstmatig brein zijn intrede. De eerste
resultaten zijn verbluffend.

I
n 2035 wil Groningen energie-
neutraal zijn. De hoeveelheid
energie die in de gemeente
wordt gebruikt mag niet hoger

zijn dan de energie die in de stad
wordt opgewekt.

Het betekent enerzijds dat geïn-
vesteerd wordt in energie van de zon
en de wind, maar anderzijds dat er
bespaard moet worden. En niet een
klein beetje ook.

Om dat voor elkaar te krijgen is
onder meer de Groningse Energie
Service Compagnie opgericht, kort-
weg Gresco. Anton Drost is er uit-
voeringscoördinator.

Drost beseft al snel dat ingrijpen-
de stappen nodig zijn, wil Gronin-
gen over 14 jaar daadwerkelijk ener-
gieneutraal zijn. ,,De afgelopen tien
jaar zijn er al grote ontwikkelingen
geweest, de ledlampen bijvoorbeeld.
Maar om het doel te halen, moet je
ook gaan investeren in nieuwe, in-
novatieve technieken. En daar nu de
kinderziektes uithalen.’’

Feitelijk gaat Drost voor de ge-

meentelijke gebouwen op zoek naar
een systeem dat 24/7 een gebouw in
de gaten houdt en anticipeert op
veranderende omstandigheden in
of buiten het gebouw.

Drost krijgt contact met Piet Jan
Bloem en Margriet de Jong van het
in Groningen gevestigde AIMZ. Een
bedrijf dat weer voorkomt uit IQ-
support, gespecialiseerd op het ge-
bied van energiebeheer.

,,We zijn een Gronings bedrijf,
maar veel actief geweest in de Rand-
stad’’, zegt De Jong. ,,Bij de bouw van
datacenters bij Amsterdam hebben
we veel kennis en ervaring opge-
daan op het gebied van energiebe-
sparing.’’

Die kennis en kunde is omgezet in
een product: AIMZ. Een systeem dat

kunstmatige intelligentie inzet in
het klimaatbeheer van gebouwen.

,,Drost kwam bij ons met zijn pro-
bleem en de opmerking dat het pro-
duct dat hij zocht er nog niet was’’,
vertelt Bloem. ,,Daarop konden wij
hem vertellen dat wij dat product
dus wel hebben.’’

Wat AIMZ doet, is informatie ver-
zamelen. De hele dag door. Het sys-
teem kijkt naar het gebouw, de dikte
van de muren, de mate van isolatie,
de mensen in het gebouw en hun ge-
drag, het kijkt ook naar verwar-
mingsinstallaties in het pand en de
eventuele zonnepanelen op het dak.

Zelfs het weer wordt in de gaten
gehouden net als de weersverwach-
ting. Oostenwind voelt tenslotte an-
ders aan dan westenwind. En als het
onverwacht zonnig wordt in de mid-
dag, kan de thermostaat misschien
een graadje lager.

De data die AIMZ verzamelt, geeft
het systeem weer terug aan het ge-
bouw, meer specifiek aan de installa-
ties die het klimaat in het pand rege-
len. De Jong: ,,Mensen hebben de
neiging zelf in te grijpen als het kou-
der of warmer wordt. Wij zeggen:
‘doe dat niet, laat het aan de compu-
ter over’. Geen mens kan tenslotte
ook 24 uur per dag ermee bezig zijn.
Dat kan de computer wel.’’

Drost krijgt geloof in AIMZ. ,,Maar
hij moest wel het lef hebben het ex-
periment met ons aan te gaan. Het
kon immers ook mislukken’’, zegt
Bloem.

Drost: ,,Anderzijds moest AIMZ
ook durven. Zij moesten het sys-
teem nog helemaal doorontwikke-
len. Dat kost veel geld.’’

Nadat over en weer durf is uitge-
sproken, wordt besloten een pilot te
doen. In het gebouw van de Gronin-
ger Milieudienst aan de Duinker-
kenstraat gaat kunstmatige intelli-
gentie bij wijze van experiment de
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Kunstmatig brein
levert Groningen
gasbesparing op

AIMZ moet het
klimaatbeheer
van gebouwen
gaan regelen

De Milieudienst in Groningen.

Ook wist het bedrijf meer zakelijke
klanten aan zich te binden, zowel
voor vast internet als voor mobiele
telefonie.

KPN denkt door onder meer de
groei bij het mobiele netwerk en de
toename van het aantal glasvezel-
klanten de omzet bij de consumen-
ten en kleinzakelijke markt nog dit

jaar weer omhoog te kunnen krij-
gen. Dat lukte door een aantal zaken
dit kwartaal nog niet. Zo deed KPN
een boekhoudkundige aanpassing,
maar had het ook te maken met ro-
aminginkomsten in het vergelijkba-
re eerste kwartaal van 2020.

KPN gaat samen met pensioenuit-
voerder APG, waar het een samen-
werking mee aan is gegaan, jaarlijks
650.000 huishoudens aansluiten op
het glasvezelnetwerk. Sneller dan
dat kan niet, denkt topman Joost
Farwerck. ,,Op een zeker moment
krijg je niet meer vergunningen van

gemeenten om te graven. En wij zijn
ook niet de enige partij die glas wil-
len uitrollen.” Wel heeft KPN het
tempo waarin huizen aan worden
gesloten als de glasvezelkabel in de
straat ligt opgevoerd. Deze zoge-
noemde activeringen duren nu min-
der lang.

Door de groei van het glasvezel-
netwerk en het samenwerkingsver-
band met APG, kan KPN van zijn ko-
pernetwerk af. Dat moet vanaf 2023
gebeuren. Nu al heeft KPN in zes
proefgebieden het kopernetwerk af-
gesloten.

Glasvezel zorgt voor groei bij KPN
ROTTERDAM KPN heeft in het eerste
kwartaal zijn klantenbestand zien
groeien. Zo kwamen er meer klan-
ten voor vast internet door de aan-
leg van het glasvezelnetwerk.
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kachel aan- en uitzetten. Bloem: ,,We
beloofden de gemeente een verdien-
model waarin ze op jaarbasis zeker
10 procent zou besparen op het gas-
verbruik. Dan zou de investering in 5
jaar zijn terugverdiend.’’

Juni vorig jaar wordt het kastje
van AIMZ bij de Milieudienst opge-
hangen. Na een periode van drie
maanden waarin het systeem het
gebouw leert kennen, neemt AIMZ
in september de boel over.

En nu? De resultaten zijn verbluf-
fend. Drost: ,,Eigenlijk zag ik al na zes
maanden dat het de goede kant op
ging. Het mooie is dat je er bovenop
kunt zitten, je kunt precies zien wat
er gebeurt en wat er aan de hand is.’’

Sinds AIMZ bij de Milieudienst
draait, is er tussen de 15 en 25 pro-
cent bezuinigd op het gasverbruik.
Een besparing die het verdienmodel
terug zou brengen naar 3 tot 4 jaar.

Dat specifiek naar het gasverbruik
is gekeken is niet zomaar. Het me-
rendeel van de energie die in een ge-

bouw verloren gaat, is warmte.
,,Daar kun je een slag maken’’, zegt
Bloem. ,,Wil je in de energietransitie
stappen maken, dan moet je met de
warmtevraag in gebouwen aan de
slag.’’

Wat niet betekent dat stroom be-
sparen niet kan. ,,Alles kan eigen-
lijk’’, zegt Bloem, ,,we zijn ook nog
volop aan het ontwikkelen. De po-
tentie is enorm.’’ Een voorwaarde
voor de gemeente om in het project
te stappen is dat AIMZ schaalbaar
moet zijn. Het systeem werkt in een
gebouw van 3000 vierkante meter,
maar moet ook in een eengezinswo-
ning te gebruiken zijn.

Dat wil AIMZ ook, zegt de Jong.
Voordat het zover is, zijn wel stap-
pen nodig. Bloem: ,,We willen dit
jaar nog met AIMZ aan de slag in 150
gebouwen met veel vierkante me-
ters. Dan kunnen we het systeem ro-
buust neerzetten. Als dat goed staat,
maakt het niet meer uit. Dan kun je
het overal toepassen.’’

Drost is een medestander. ,,Ik heb
gezien dat er een besparing valt te
halen. Maar ik zie ook dat het com-
fort in de kantoren van de Milieu-
dienst is vergroot en dat de installa-
ties gelijkmatiger draaien.’’

Drost weet dat verdere ontwikke-
ling noodzaak is om een systeem
schaalbaar te maken. Na het gebouw
van de Milieudienst is als back-up
een tweede systeem opgehangen in
het voormalige gebouw van de ge-
meentelijke dienst RO/EZ aan het
Gedempte Zuiderdiep in de stad.

Ervaringen die AIMZ opdoet aan
de Duinkerkenstraat worden aan
het Zuiderdiep gekopieerd. Om te

zien of het daar ook werkt. ,,AIMZ
herkent een patroon. Een patroon
werkt in het ene pand, en dan is dat
in het andere pand misschien ook
zo. Zo leren we en ben je in een ge-
bouw straks niet afhankelijk van be-
heerders met elk hun eigen aanpak,
maar heb je een systeem dat elk
pand efficiënt kan maken.’’

Groningen gaat ook daarom ver-
der met AIMZ. Er hangen sinds kort
systemen in het gebouw van de so-
ciale dienst bij station Europapark
en in cultureel centrum De Ooster-
poort. ,,Elk pand heeft zijn eigen frat-
sen. Maar van de Oosterpoort heb ik
hoge verwachtingen, zeker als er
weer publiek in mag. Ik ben heel be-
nieuwd naar het effect daar’’, zegt
Drost.

Benieuwd zijn Bloem en de Jong
ook. Maar toch vooral overtuigd:
,,Rol je AIMZ uit over heel Neder-
land, dan heeft dit in potentie meer
besparing op dan zon en wind aan
energie op kunnen wekken.’’

AIMZ hangt sinds kort in De Oosterpoort. De verwachtingen om in het theater via kunstmatige intelligentie gas te besparen zijn hoog. FOTO ARCHIEF CORNÉ SPARIDAENS

De data die afkomstig zijn van AIMZ
kan gebouweigenaren veel leren, zegt
Bloem. We hebben altijd geleerd
bijvoorbeeld dat isoleren goed is,
maar dit systeem kan vertellen hoe
goed het is.
En soms ook dat isoleren niet hoeft,
zo bleek bij de Groninger Milieu-
dienst. Daar gaat iedere dag rond 16
uur de temperatuur vijf graden om-
hoog, zo constateerde AIMZ.
Na enige analyse werd de reden
gevonden. Rond 16 uur keren de
gemeentelijke veegwagens terug van
hun rondes door de stad. De warme
motoren in de wagens zorgen voor de
extra warmte in het gebouw. ,,Dan
hoef je dus niet te isoleren’’, zegt
Bloem.
Sinds de ontdekking zet AIMZ de
kachel bij de Milieudienst om 15 uur
uit.

Bij Milieudienst kan
kachel om 15 uur uit

Gresco werkt aan
systeem dat
automatisch werkt
op iedere schaal

Dat komt door alle lockdownmaat-
regelen om de nieuwe golf aan coro-
nabesmettingen in te dammen. Eco-
nomen hadden de krimp daarom
ook al zien aankomen. Wel positief
is dat de economische krimp iets
minder sterk uitpakte dan de ken-
ners in doorsnee hadden verwacht.

Volgens nieuwe cijfers van het Eu-

ropese statistiekbureau Eurostat
nam de omvang van de economie
van de eurolanden met 0,6 procent
af ten opzichte van een kwartaal eer-
der. Economen rekenden er in door-
snee op dat de economische neer-
gang op 0,8 procent zou uitkomen.
In de laatste drie maanden van vorig
jaar ging de economie nog 0,7 pro-
cent achteruit. Met twee kwartalen
van krimp op rij is technisch gezien
sprake van een recessie.

Vergeleken met de Verenigde Sta-
ten waar de economie al duidelijk

aantrekt, ziet het beeld er in Europa
enigszins mager uit, constateren
economen van ING. Ze merken op
dat de VS sneller zijn met het vacci-
neren van de bevolking. Daardoor
kunnen lockdownmaatregelen daar
eerder weer worden opgeheven.
Ook heeft de Amerikaanse regering
van president Joe Biden afgelopen
tijd forse overheidssteun aangekon-
digd om de Amerikaanse economie
een extra duw in de juiste richting te
geven.

Maar er zijn ook positieve ontwik-

kelingen aan te wijzen. Kleine ver-
soepelingen van coronamaatrege-
len zorgden in de loop van afgelopen
maanden toch meteen voor relatief
sterke toenames van de consump-
tie. Dat zou betekenen dat consu-
menten in Europa graag weer geld
willen uitgeven als de lockdowns
straks niet meer nodig zijn. Daarbij
gaat het ook steeds beter met de in-
dustriële productie, al wordt voor-
uitgang op dit vlak wel enigszins af-
geremd door verstoringen in toele-
veringsketens.

De Franse economie is ook een
lichtpuntje. In Frankrijk is de econo-
mie afgelopen periode onverwacht
licht gegroeid ondanks de coronabe-
perkingen, komt naar voren uit ge-
gevens die vanuit Parijs naar buiten
zijn gebracht. Economen waren er
eigenlijk van uitgegaan dat Frank-
rijk een kwartaal van stabilisatie zou
kennen.

In andere grote Europese landen
was nog geen sprake van groei. De
Duitse economie werd met een
krimp van 1,7 procent hard geraakt.

Economie eurozone minder sterk gekrompen
LUXEMBURG De economie van de
eurozone is in het eerste kwartaal
opnieuw gekrompen en daardoor
weer in een recessie beland.


