
Energie



Introductie

Brings people and 

ideas to the next stage!“

Hans Oosterdijk 

Director Operations

EuroParcs







Energy

● Verantwoordelijke Energy Officer per park aangewezen

● Creëren van bewustwording van het energie verbruik

● Dagelijkse controle op energieverbruik algemene voorzieningen

● Gebruik van controle lijsten

● In woningen alle verbruikers uitschakelen bij niet gebruik

● Uitvoer overige energiebesparende maatregelen

Energy Officer



Energy

Waterbesparing

● Plaatsen van waterdoorstroom begrenzers en waterbesparende 

kranen & douches bij vervanging

● Opvang regenwater voor bewatering groen

● spoelknoppen en sensoren op WC’s

Gastencommunicatie

● Flyers op parken waarin gasten wordt gevraagd om ons te helpen bij 

het verminderen van energie- en waterverbruik en bij afvalscheiding.

● Proef met diverse communicatietools in badkamers om gast bewuster 

te maken van eigen verbruik



Energy

● Proef op 2 parken met centrale uitrol EV chargers op 

algemene parkeerplaatsen

● In gesprek met leverancier om plan te maken voor uitrol 

op overige parken

● Netwerk capaciteit* bepaalt de hoeveelheid EV chargers.

● In samenwerking met partners wordt er momenteel een 

beleid geschreven omtrent laadvoorzieningen aan 

accomodaties

EV Chargers



● Op diverse parken zijn PV panels op de accomodaties geinstalleerd

● In samenwerking met partners wordt er momenteel een beleid geschreven 

omtrent PV panels aan accommodaties

● Vanwege de huidige transportbeperking op het netwerk* dient er per park een 

schouw plaats te vinden omtrent capaciteit

● De mogelijkheid voor interne opslag wordt onderzocht (Accu’s) kosten zijn 

momenteel nog erg hoog  (€1000,- per kW) minimaal 5-7kW benodigd om het 

rendabel te maken.

● Alternatieven worden onderzocht voor centrale PV panels 

(Parkeerplaatsen etc.)

PV Panels
Park Enkhuizen

Sunergetic ontwikkelde de 

montage van zonnepanelen op 

steeldeck. Voor afwerking plaatst 

Wanders nu standaard dak-

doorvoer direct onder de 

nokplaat.

Beach Lodges

Park De Zanding

Sunergetic ontwikkelde samen 

met Weltevree een duurzame 

houten constructie. Glas-glas 

zonnepanelen werden naast het 

Eco-Chalet geplaatst en 

aangesloten op accu-opslag. 

Framehouse GAIA

Energy



Innovation Project House in Order

Onderzoek

Pilots

Start test dashboard eerste kwartaal 2023 

inclusief temperatuur regulering. Te 

gebruiken door diverse medewerkers en 

later ook voor de eigenaren. Zeer handig 

voor energie rapportages achteraf en 

geeft overzicht van een geheel park of 

organisatie

Er staat een viertal pilots gepland 

Alsmede

Voordelen

● Actueel overzicht van het energieverbruik

● Minder kans op fouten, immers geen handmatige 

opname meer door medewerkers

● Automatische facturatie energie via 

reserveringssysteem Maxxton

● De meters zijn voorbereidt voor teruglevering

energie mits het net dat aan kan

● Warm welkom

● Energieverbruik beïnvloeden, dus grip bij 

excessief energie verbruik 

● Minimale en maximale temperatuur toepassen bij 

wel/geen bezetting van de woning

● Hierdoor besparingen mogelijk m.b.t. energie

● Zowel voor bestaande als nieuwe parken

Temperatuur regulering op afstand 

middels Thermostaat/IOT hub

Dit project behelst 

Digitale bemetering van:

Gas

Water

Elektra



Energy control

Digitale elektra meter IOT Hub/ Thermostaat
Mogelijk uiterlijk van 

Het energie dashboard



Overige Innovation Projects

● Digitale toegang tot de woning middels slot

● Kentekenherkenning bij de slagboom

Toekomstige projecten?

Mogelijkheden EuroParcs naar EuroSmart (niet gepland, wel getest)

● Uitbreiden van de thermostaat/iot hub met zaken als verlichting, muziek, 

scherm, bestellingen restaurant, data zonnepanelen etc.

● Maar alles stap voor stap en bovenal eerst ‘House in Order’ 

Deursloten

Energie

Verlichting en 

comfort

Slimme sensoren



Thanks!


