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THEMA

Slimme meter uitlezen
Tegenwoordig heeft bijna iedereen een slimme meter in de meterkast. Met een Raspberry Pi, een kabel-
tje en software kun je gemakkelijk de gegevens uit de slimme meter ophalen, zodat je het stroom- en 
gasverbruik gedetailleerd in kaart kunt brengen. In deze workshop laten we zien hoe je dit kunt doen 
met de software P1 monitor en Domoticz. Gertjan Groen

JE ENERGIEVERBRUIK INZICHTELIJK

1 IEDEREEN EEN  
SLIMME METER

Al ruim drie miljoen huishoudens 
hebben tegenwoordig een slimme 
meter. Die meet je stroomverbruik 
en geeft dit samen met de stan-
den van de gasmeter door via het 
mobiele netwerk. Handig voor de 
energieleverancier en netbeheer-
der, die verbruiksgegevens kunnen 
uitlezen en inzicht krijgen in pieken 
of storingen op het energienet. Maar 
ook handig voor jou, omdat je meer 
inzicht kunt krijgen in je verbruik en 
bijvoorbeeld de teruggave van zon-
nepanelen. Behalve via een internet-
portaal van je energieleverancier of 
een onafhankelijke dienst kun je ook 
zelf via de datapoort op de slimme 
meter, de zogenaamde P1-poort, het 
verbruik bijhouden.

2 INZICHT VIA ONAF-
HANKELIJKE DIENST

Wie het eenvoudig wil houden, kan 
bijvoorbeeld de gratis dienst van 
www.slimmemeterportal.nl gebrui-
ken. Na verificatie van je adres kun 
je via je account inzicht krijgen in je 
verbruik aan de hand van grafieken. 
Een leuke bonus is dat je je verbruik 
kunt vergelijken met mensen in je 
omgeving of met dezelfde woon-
situatie. Erg gedetailleerd zijn de 
verbruiksgegevens niet, zeker voor 
die ouder dan twee maanden, en 
het is niet realtime. Ook geef je een 
derde partij de beschikking over je 
verbruiksgegevens. Daarom gaan we 
zelf aan de slag met software om het 
verbruik bij te houden.

3 ZELF JE SLIMME 
METER UITLEZEN

Wie zelf zijn slimme meter wil 
uitlezen, heeft daarvoor alleen een 
Raspberry Pi 3 model B nodig, een 

kabeltje voor de P1-poort van de 
slimme meter (zie stap 5) en wat 
software op een micro-sd-kaart. We 
bekijken twee softwareopties. De 
eerste is P1 monitor (www.ztatz.
nl/slimme-meter/p1-monitor) dat 
specifiek is ontwikkeld voor het 

uitlezen van de slimme meter. Het 
uitlezen van de slimme meter is ver-
der vooral het domein van huisauto-
matiserings-software. We bekijken 
Domoticz (www.domoticz.com) 
dat de belangrijkste opties voor het 
uitlezen van de slimme meter biedt.

4 RASPBERRY PI EN 
MICRO-SD-KAART

P1 monitor is net als Domoticz spe-
cifiek ontwikkeld voor de Raspberry 
Pi. P1 monitor werkt het beste op 
een Raspberry Pi 3 model B. De 
nieuwe Pi 3 model B+ wordt sinds de 
laatste versie ook ondersteund en 
zou nog wat vlotter moeten werken. 
Hoewel het ook op een Raspberry Pi 
2 werkt, wordt dit afgeraden door de 
wat langzamere processor.
Domoticz werkt goed op zowel de Pi 
2 als 3, maar kun je bovendien ook 
prima op bijvoorbeeld een Linux-ser-
ver of nas installeren, bijvoorbeeld 
van Synology.
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