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VOORWOORD
Met trots presenteert TKI Urban

Energy haar eerste deelnemers
magazine. De enorme opgave

van de energietransitie naar een
CO2-vrije gebouwde omgeving

kan alleen maar slagen met een
sterke impuls voor innovatie en

een actief programma om innovaties

naar de markt te brengen. Daarvoor maakt de TKI Urban
Energy zich sterk. Binnen het komende Klimaatakkoord

zal innovatie voor de gebouwde omgeving een belangrijk
onderdeel vormen.
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In dit magazine laten we een aantal koplopers uit ons

Programmadirecteuren
ontvouwen hun visie

netwerk aan het woord. Zij vertellen over hun innovaties en
wat hun drijfveren zijn. Inspirerende verhalen die aanzet
ten tot nieuwe initiatieven. Onze programmadirecteuren

delen hun visie over de energietransitie in de gebouwde

Een interview met drie Programmadirecteuren;
Lianda Sjerps-Koomen, Wijnand van Hooff en Yvonne Boerakker

omgeving. Zij benadrukken het belang van samenwerking
en verbinding in allerlei vormen om innovaties sneller te

kunnen implementeren. Experts die met ons samenwerken
geven in columns hun kijk op de energietransitie.

Uit de interviews met deelnemers en andere partners van
TKI Urban Energy krijgt u een goed beeld van het palet

aan innovaties in ons werkterrein: van zonnepanelen die
verwerkt zijn in fietspaden en in elektrische auto’s tot

diverse vormen van energieopslag, van nieuwe warmtesys
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temen in bestaande woningen tot energiebesparing in

de hoogbouw, en van slimme energiediensten tot nieuwe

businessmodellen en het lokaal verhandelen van energie.
Uit een enquête onder onze deelnemers bleek dat

ze tevreden zijn over onze aanpak in het bevorderen van
innovatie en over onze actieve houding om onderzoek

mogelijk te maken. Het beschikbaar stellen van middelen
wordt zeer gewaardeerd. Dat geldt ook voor het samen

brengen van bedrijven met partijen uit andere sectoren en
kennispartijen. Als verbeterpunt kwam naar voren om de
zichtbaarheid van TKI Urban Energy te verbeteren en
nog meer aandacht aan kennisuitwisseling te geven.

Ook bestaat de behoefte aan grotere, langer durende
projecten/programma’s, om versnippering met kleine

projecten te voorkomen. Aan dit laatste wordt gewerkt
zoals u verderop in dit magazine kunt lezen.

Tenslotte vindt u op onze website de eerste kennisdossiers
en organiseert TKI Urban Energy dit jaar meerdere work
shops waarin kennis over specifieke thema’s met elkaar
wordt gedeeld en besproken.

Mede namens mijn collega’s wens ik u veel leesplezier.
Michiel Kirch

Directeur TKI Urban Energy
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Trends:
Langjarige programmering
en hogere TRL-niveaus

aan zonnepanelen: die zijn eerst efficiënter

installeren en onderhouden. Daarom is

en goedkoper gemaakt, en nu wordt

TKI Urban Energy actief betrokken bij de

gewerkt aan de ruimtelijke inpassing en

Human Capital Agenda van de Topsector

aan nieuwe toepassingsvormen.

Energie. Grootschalige toepassing betekent

Innovatie is vaak een proces van meerdere

Daarnaast spelen ook innovaties op de

een belangrijke factor is bij het slagen

De Kennis- en Innovatieagenda van de TKI Urban Energy is

jaren. Voordat een idee marktrijp is, zijn

hogere TRL-niveaus – dus dichterbij con-

van de i nnovatie. Daarom richt TKI Urban

opgebouwd uit vijf programmalijnen die in samenhang invulling

er vaak meerdere projecten nodig (TRL is

crete toepassing in de markt – een steeds

Energy zich de komende jaren actief op het

Technology Readyness Level). Elk project

belangrijkere rol. In de voorgaande jaren is

versterken van de rol die gedragsweten-

geven aan de ambities voor de energietransitie in de gebouwde

is een tussenstap op weg naar een product

er veel vruchtbaar onderzoek gedaan en zijn

schappers als psychologen en gedrags

omgeving (zie fig. 1). De lijnen zijn: zonnestroomtechnologie (PV),

of dienst die de energietransitie mogelijk

de eerste testen en praktijkexperimenten

economen, maar ook ontwerpers uit de

maakt. Daarom werkt TKI Urban Energy

uitgevoerd. Een aantal innovaties en nieuwe

creatieve industrie spelen in de energie-

warmte- en koude-installaties (WKO), integratie van energie

aan een langjarige programmering met

producten en diensten zit inmiddels dicht

transitie. TKI Urban Energy wil deze experts

besparing en duurzame technologieën in (multifunctionele)

afspraken over het doorlopen van de kosten-

tegen marktintroductie aan, en enkele zijn

eerder in het innovatieproces betrekken.

reductiecurve, waarin voor meerdere jaren

zelfs al op de markt geïntroduceerd. Ze zijn

bouwdelen, flexibele energie-infrastructuur, en energieregel

wordt vastgelegd wat de innovatiedoelen

rijp voor opschaling en voor toepassing in

systemen en energiediensten (smart energy grids). De combinatie

zijn. Dat zorgt er voor dat innovaties efficiën-

grote aantallen, en dat brengt zijn eigen

ter, sneller, tegen lagere investeringen kun-

uitdagingen met zich mee. Grootschalige

nen verlopen en ook nog eens een hogere

toepassing betekent ook grootschalige

slaagkans hebben. Denk hierbij bijvoorbeeld

vraag naar mensen die de producten kunnen

van onderwerpen is gericht op het ontwerpen van een decentraal,
100% duurzaam energiesysteem in de gebouwde omgeving dat

in veel gevallen ook dat de eindgebruiker

aantrekkelijk is voor de (eind)gebruikers.

Bij de opzet van de programmalijnen

voor het bereiken van een verdere

Naast de versnelling van de energie

onderwerpen die een goede basis

in energiebesparing en toepassing

de Nederlandse economie biedt, zal

geeft TKI Urban Energy prioriteit aan
Zonnestroomsysteemcomponenten

hebben binnen de Nederlandse

industrie (van machinebouwers en

toeleveringsindustrie tot uitvoerders
en dienstverleners) en kennis

Warmte- en koude installaties

instellingen. Gezamenlijk stimuleren
de programmalijnen een integrale
aanpak. De innovaties leiden tot

een efficiënte en duurzame energie

3 bevorder de ontwikkeling van een
open referentie-architectuur om
drempels voor nieuwe toetreders
te voorkomen.

van belemmeringen.

Energy ook rekening houdt met:

programma 2018 waarbij TKI Urban
- de Energieagenda en de ontwikkelin
gen van het Klimaatakkoord;

Advies Raad van TKI Urban Energy

- de uitfasering van aardgas uit de

gegeven voor ons programma 2018:

- de resultaten uit de Overlegtafel

(afgelopen zomer) zijn er drie adviezen

1 		zorg voor integratie van socioeconomische aspecten in techno
logische innovatieprojecten zodat

gebouwde omgeving;
Energievoorziening;

- de Digitaliseringsagenda van de
Topsector Energie.

de belangen van alle betrokken

Het nieuwe Nederlandse klimaatbeleid

de slaagkans van innovaties wordt

geeft in 2018 een impuls voor het verder

partijen worden meegenomen en
verhoogd;

Figuur 1: Onderlinge samenhang van de 5 programmalijnen van TKI Urban Energy.

renovaties;

Deze adviezen zijn verwerkt in het

Tijdens het overleg met de Strategische

Integratie in de bouw

van duurzame energie bij woning

voorziening in de gebouwde omgeving,
en ze zijn gericht op het wegnemen

Flexibele energie-infrastructuren

kostenverlaging van investeringen

2 stimuleer industrialisatie van renova
tieprocessen in de bestaande bouw

gebaseerd op de klimaatdoelen van Parijs
aanscherpen van het topsectorenbeleid

transitie en de bijdrage die dat aan

er meer nadruk komen te liggen op

het versnellen van de marktintroductie
van innovaties.

Efficiënte sturing van innovatie vraagt
om meerjarige, missie-gedreven

innovatieprogramma’s (MMIP’s). Deze
hebben als het voordeel dat er een

consistente financiering over meerdere
jaren wordt vastgelegd en partijen

gezamenlijk kunnen werken aan de hele
innovatieketen van nieuwe ideeën met

een grote potentie tot aan grootschalige
toepassing daarvan.

TKI Urban Energy zal in deze nieuwe

aanpak inzetten op een versnelling naar
een CO2-vrije gebouwde omgeving. Op

het moment van schrijven is er intensief

overleg over de invulling van de MMIP’s
in de Topsector Energie. De resultaten
zullen naar verwachting worden opge
nomen in het nieuwe Klimaatakkoord.

en de nieuwe Kennis en Innovatie Agenda

meer weten?

leidende thema worden.

• kijk op tki-urbanenergy.nl

(KIA). Daarbij zal CO2-reductie het
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Zonne-energie op elke plek

PROGRAMMADIRECTEUREN
ONTVOUWEN HUN VISIE

‘Samen sneller
implementeren’
van Nederland sinds de winning van aardgas (die
nu zoveel tumult veroorzaakt). Wil Nederland een

groter. Met ruim 200 GWp kunnen ze

jaarlijks maar liefst 700 PJ genereren.

Dat cijfer is goed voor bijna anderhalf

keer het huidige elektriciteitsverbruik en

programmadirecteur

Programmadirecteuren

een kwart van het totale (eind)verbruik

zonne-energie

in Nederland.

Wijnand van Hooff is al meer dan vijftien jaar

medeoprichter van TKI Solar Energy, een der

te houden, dan moet iedereen alle zeilen bijzetten.
Samenwerking en verbinding - in allerlei mogelijke

Lianda Sjerps–Koomen coördineert

Dat menen de drie programmadirecteuren van de

in energie en duurzaamheid, opgedaan

daken, gevels en in geluidsschermen’,
licht hij toe. ‘Op termijn gaat dat ook

gebeuren in wegen, auto’s, boten en

TKI Urban Energy (zie kader). Samenwerking

in de wetenschap. Lianda was ruim vier

vliegtuigen. De opwekkosten zijn het

laatste decennium met bijna een factor

in het bedrijfsleven, bij de overheid en

om ervoor te zorgen dat talloze energieinnovaties,

jaar afdelingsmanager in business

sneller dan voorheen, hun weg naar grootschalige

TKI EnerGO ging leiden.

tien gedaald. Als die kosten straks twee
à drie eurocent per kWh worden, zullen
ze echt grootschalige toepassingen

development bij Essent voordat ze

Yvonne Boerakker is binnen TKI Urban
Energy verantwoordelijk voor energie

energieneutraal te maken (dit als opstap naar een

diensten en –regelsystemen (of ‘smart

volledig duurzame gebouwde omgeving in 2050).

binnen de onderwerpen maatschappelijk

energy systems’). Ze coördineert daarverbonden innoveren, systeemintegratie
en digitalisering. Zowel op lokaal, nationaal
als internationaal vlak heeft ze uitgebreide
ervaring met innovatievraagstukken.
In 2016 fuseerden TKI EnerGO, TKI Solar
Energy en Switch 2 Smart Grids tot de
huidige TKI Urban Energy.

meer weten?
• lees meer op tki-urbanenergy.nl

mogelijk maken.’

“Door het zonlicht zowel aan de
voor- als aan de achterzijde op te
vangen, behalen zulke panelen
15 tot 20% meer opbrengst per m2”
Wijnand van Hooff

van dunne PV-films circa 18% bedraagt.
Wijnand: ‘als we de silicium PV-techno

logie met een dunne film PV-technologie
combineren en op die wijze een veel
groter deel van het lichtspectrum

gebruiken, dan kunnen de rendementen
zómaar oplopen tot 30 à 40%.’

panelen bij particulieren op daken

moderne zonnecellen geïntegreerd in

heeft bijna 25 jaar managementervaring

in PV, nu al boven de 22% terwijl die

Energy, weet dat we halverwege deze
plek zullen tegenkomen. ‘Nu al worden

in de bouw en de warmtetransitie. Ze

cellen, de meest gebruikte technologie

Intussen kantelt de markt: waar vroeger

eeuw zonnestroom op elke denkbare

binnen TKI Urban Energy de innovatie

steeds hogere stroomopbrengsten per

Wijnand van Hooff, programmadirecteur
zonne-energie binnen TKI Urban

in de zonneenergiesector. In 2012 was hij
voorlopers van TKI Urban Energy.

Foto’s: © Jan van der Woning

m2. Zo ligt het rendement van silicium

opwekken, is het potentieel vele malen

klimaatverandering binnen de twee graden Celsius

gebieden, vooral in de steden, binnen vijftien jaar

Hoewel er nu al op meer dan één

liggen die samen meer dan 2GWp

actief als project- en programmamanager

implementatie vinden. En verbinding om hele

Die daling hangt nauw samen met

miljoen daken zonnestroompanelen

even snelle omslag als eind jaren ’60 halen om

vormen - zijn sleutelwoorden.

Letterlijk de meest in het oog springende
ontwikkeling is die van zonne-energie.

Wijnand van Hooff

De energietransitie wordt de grootste verbouwing
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ruim driekwart van alle zonnestroom-

werd geïnstalleerd, krijgen steeds meer
andere plaatsen een belangrijker rol.

‘Op korte termijn zijn dat zonnevelden,
op land en drijvend op water,’ zegt hij.
‘Door het zonlicht zowel aan de 

voor- als aan de achterzijde op te

vangen, behalen zulke panelen 15
tot 20% meer opbrengst per m2.

Het is verbazingwekkend hoe snel
de ontwikkelingen gaan.’

TKI URBAN ENERGY MAGAZINE
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Eindgebruiker centraal
Snelheid, samenwerking en tijdig

partijen is cruciaal om veranderende

vraagpatronen en systeemintegratie van

nieuwe rollen ontstaan, nieuwe partijen

energiebesparing, gebouwintegratie

duurzame technieken mee te geven,

‘De ontwikkelingen gebaseerd op ICT
gaan razendsnel’, vervolgt ze. ‘Bij

energielevering en het slim aansturen
van de energievraag en -aanbod zijn
steeds meer partijen betrokken, van

netbeheerders en start-ups tot burger

coöperaties. Data en datamanagement
spelen daarin een grote rol terwijl ook

belangrijker worden.’

meerwaarde door kennis te ontsluiten.
relevante kennis aan, bijvoorbeeld over
digitale veiligheid en het activeren van
flexibiliteit. Daardoor kunnen partijen,
heel gericht, inschatten wat relevant

voor hen is’, zegt ze. ‘‘Informatiekosten
zijn vooral voor kleinere partijen hoog.

Vanuit ons netwerk proberen we die te

verlagen. Het zou immers zonde zijn als

het wiel steeds opnieuw wordt uitgevon
den. We kunnen beter zorgen dat we
meters maken.’

Yvonne Boerakker

programmadirecteur
innovaties in energie
besparing, gebouwintegratie
en warmte-koudeinstallaties
en –regelsystemen

Handreiking digitale veiligheid
Flexibiliteit hangt volgens Yvonne
omgeving. ‘Als we steeds meer
apparaten en systemen via ICT met
elkaar laten communiceren’, zegt ze,
‘zal ons energiesysteem zonder
maatregelen steeds kwetsbaarder
worden. TKI Urban Energy heeft dan
ook een handreiking ontwikkeld hoe je
digitale veiligheid kan oppakken.’

achtergronden positieve ervaringen met
dan zijn we goed op weg. Comfort en
frisse lucht zijn goed met duurzame
energie in te vullen.’

bouwdelen en van (digitale) systemen.

Ook verbindingen tussen bouwelementen

‘Mensen kunnen bij renovatie wonen in

kosten vragen om industrialisatie

een verbeterde versie van hun woning,
zonder te hoeven verhuizen’, zegt ze.

‘Waar tot nu toe bijna iedereen dezelfde
aardgasverwarming had, wordt comfort

preciezer, gevarieerder en persoonlijker.
Het gebouw, de installatie en het

gebruik zijn in een duurzaam systeem
veel nauwer verweven, zodat je niet
teveel betaalt en gezond van je

eigen energieproductie kan genieten.

Daarvoor ontstaan andere vormen van

luisteren nauw. ‘Snelheid, kwaliteit en
maar wel zo dat het de variatie in de

bestaande bouw aan kan’, meent ze.

‘Technologie en processen maken serie
matig maatwerk mogelijk van prefab

gevels en andere bouwelementen. Faal
kosten worden daarmee gereduceerd

en op de bouwplaats is minder impro

visatie nodig. Zo kan de bouwsector de

kwaliteit verhogen zonder de kostprijs te
laten stijgen.’

samenwerking, niet alleen tussen

Op sommige terreinen moeten we

uitvoerders die elkaar voorheen niet

‘uiterste uit de techniek’ halen.

mensen en apparaten maar ook tussen
tegenkwamen.’

nauw samen met een veilige (digitale)

“Samenwerking tussen alle partijen
is cruciaal om veranderende vraag
patronen en systeemintegratie van
duurzame energiebronnen te faciliteren”

allerlei uitvoerders, van apparaten, van
Lianda Sjerps-Koomen

vragen over eigendom, toegang en
betrouwbaarheid steeds

verbinden van (groepen) mensen, van

sterk in belang toe.’

‘Wij reiken iedereen in ons netwerk

flexibiliteit ging’.

de energietransitie om verbinden: het

proposities voor eindgebruikers nemen

woord. Vorig jaar hebben we dan ook

eerste conferentie die uitsluitend over

en warmte-koudeinstallaties, draait

veranderen en vooral: aantrekkelijke

TKI Urban Energy levert onder andere

een bijdrage geleverd aan Flexcon, de

programmadirecteur innovaties in

belangrijker, tariefstructuren zullen gaan

duurzame energiebronnen te faciliteren’,
zegt ze. ‘Flexibiliteit is daarin hét sleutel

–regelsystemen

om mensen met sterk uiteenlopende

treden toe, flexibiliteit wordt steeds

systems’). ‘Samenwerking tussen alle

energiediensten en

Volgens Lianda Sjerps – Koomen,

gebruikt. Boerakker is programma
systemen (zeg maar ‘smart energy

programmadirecteur

‘Tegelijkertijd’, voegt Yvonne eraan toe,

‘zal het energiesysteem veranderen:

directeur energiediensten en –regel

Yvonne Boerakker

Verbinding sexy maken

inspringen op ontwikkelingen zijn ook
woorden die Yvonne Boerakker vaak
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De kunst is om vraag en aanbod op

elkaar te laten aansluiten. Hoe gaat dat?
Lianda: ‘innovaties dienen hebberig te
maken, net zoals een nieuw jurkje of

het laatste gadget. Slimme aanbieders

letten scherp op de gebruikersvraag in

hun type panden: in binnentemperatuur,
douche- en kookgedrag zitten immers
grote verschillen. Als we erin slagen

volgens Lianda daarvoor wel het

Energieopslag is daar een voorbeeld

van. ‘Tijdens mistige, koude winterweken
met weinig wind- en zonnestroom wil

je wel de warmtepomp aanschakelen.
Tenzij warmte-opslag die weken kan
overbruggen. De ideale combinatie

van materiaaleigenschappen daarvoor

vraagt om toponderzoek op moleculair

niveau. Dat is echt een uitdaging: soms
lukken innovaties ook wel eens niet.’

TKI URBAN ENERGY MAGAZINE
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Korte geschiedenis van
het TKI programma
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COLUMN
COLUMN

In sneltreinvaart wijken
verduurzamen?!

TKI Urban Energy is gestart in 2015, bijna drie jaar geleden. Maar de TKI’s, waaruit TKI Urban
Energy is ontstaan, Solar Energy, EnerGO en Switch2SmartGrids, startten in 2012 met
de oprichting van de Topsector Energie en met de vorming van het topsectoren beleid.
Als we verder terug gaan in de tijd:

In 2010-2011 was er de Energie

concepten wordt steeds zichtbaarder

disciplines te verbinden. Het lectoren

en andere partijen werkten al in het

in proeftuinen met eigen bijdragen

hbo- en mbo-instellingen een steeds

TKI Urban Energy en bedrijven op het

ming van de energievoorziening en aan

instellingen en lokale initiatieven, maar

bedrijven, kennisinstellingen, overheden
vorige millennium aan een verduurza
kansen daaruit voor de economie. De

samenwerking tussen partijen heeft daar
bij altijd hoog op de agenda gestaan. De

Energietransitie (2005-2010) bijvoorbeeld

Innovatie Agenda, waaronder partijen

van bedrijven, netbeheerders, kennis
ook met subsidie, experimenteerden
in realistische omgevingen, zoals in
wijken en op bedrijventerreinen.

kenmerkte zich door samenwerking

Vanaf 2012, de periode van de

voor vijf energiethema’s en het thema

Energy (en haar voorgangers), raken,

tussen zes ministeries en met platforms
duurzame mobiliteit, waarin partijen

uit het maatschappelijke spelersveld
innovatieagenda’s samenstelden en

uitvoerden. In diezelfde periode liepen er
Europese en Nederlandse programma’s
voor onderzoek naar en demonstratie
van duurzame energieconcepten.

in pilots en projecten. Hierdoor spelen
belangrijkere rol naast de universiteiten,
TNO en ECN. Binnen de energiewereld
is ook de samenwerking tussen de

energiedragers warmte, koude, gas,

waterstof en elektriciteit vanzelfsprekend
geworden en geen uitzondering meer.

Topsector Energie en TKI Urban

Op verzoek van TKI Urban Energy

naast bedrijven, kennisinstellingen en

plaatsgevonden van de “Human

netbeheerders, ook lokale duurzame
energie-initiatieven, gemeenten,

woningcorporaties, brancheorganisaties
en belangenverenigingen steeds

meer betrokken. De toepassing in

de praktijk van duurzame energie

heeft daarom in 2016 een verkenning
Capital Agenda”. De verkenning
bevestigt dat ontwikkelingen

steeds meer de betrokkenheid van

specialistische professionals vereisen,
terwijl ook de behoefte toeneemt om

expertise uit een verscheidenheid aan

platform Urban Energy richt zich nu met
ontwikkelen van een landelijke agenda
voor praktijkgericht onderzoek op het
Urban Energy gebied.

Vanzelfsprekend is ook dat de energie

voorziening niet op zich staat, maar meer
wordt gezien als een “ding tussen de

andere dingen” waarmee consumenten
en bedrijven te maken hebben. Hun

betrokkenheid, hun beleving en hun

zorgen en in bredere zin het maatschap
pelijke draagvlak zijn geen sluitpost voor
nieuwe energiediensten en –producten,
maar een uitgangspunt vanaf het

begin in de ontwerpfase. ICT, smart
cities, domotica, bouw en renovatie
van woningen, binnenklimaat en

betalingsverkeer zijn thema’s die steeds
meer verbonden worden met de nieuwe
diensten en producten voor duurzame
energie. En cyber security, denk maar

Betrokkenheid MKB
TKI Urban Energy en haar voorgangers hebben vanaf
de start actief MKB-ers betrokken bij de innovatie

aan omvormers voor zon-PV panelen,
energiemanagementsystemen en

100%

slimme meters in woningen, die beveiligd

90%

moeten zijn tegen inbraken van buiten.

alleen is er een sterk aantal MKB-ers partner in innovatie-

80%

de hoeveelheid data die beschikbaar kan

percentage van de totale subsidie dat naar MKB-ers gaat

70%

programma’s. Dat heeft zijn vruchten afgeworpen. Niet

projecten die door de TKI worden ondersteund, ook het
is verdubbeld van 18% in 2012 naar 35% in 2016.

60%

subsidiebedragen, 100% is subsidieplafond in een jaar,

50%

Dit overzicht illustreert de betrokkenheid (euro’s

gemiddeld ruim 20 miljoen euro per jaar) van soorten

organisaties in drie tenders van TKI Urban Energy (en

haar voorgangers): de eerste tender in 2012 en de laatste
twee tenders in 2015 en 2016. De resultaten van de 2017
tender worden binnenkort gepubliceerd.

En de bescherming van de privacy met

komen over de opwekking en het gebruik
van energie.

Al met al is het de uitdaging om langs
meer dimensies op de toekomst te
anticiperen: soorten organisaties,

40%

vakgebieden, maatschappelijke en

30%

institutionele aspecten, de levenscyclus
van ontwerp en gebruik tot zoveel

20%

mogelijk hergebruik.

10%
overige bedrijven
MKB

grote bedrijven
kennisinstellingen

Olivier Ongkiehong

0%
2012

2015

2016

Rijksdienst voor Ondernemend

Nederland

Twee jaar geleden kwam ik in
dit nieuwe domein terecht,

omdat het innovatieprogramma
Smart Energy Cities, gericht
op de verduurzaming van

wijken, op zoek was naar een

programmamanager. Inmiddels

heb ik mij al vaak verwonderd: over

de technische en rationele aanpak die soms wordt

gekozen. Over de vele partijen die daar bij betrokken
zijn. En over de moeite die het kost om daarbij

ook bewoners te betrekken, die vaak een heel ander
perspectief hebben.

Binnen Smart Energy Cities hebben we daarom nu

een integrale procesaanpak ontwikkeld: met aandacht
voor de technische mogelijkheden en effectieve
investeringen, gekoppeld aan interventies om

bewoners in wijken versneld in beweging te krijgen.
Door inzet van technische experts, maar ook van
process designers uit de creatieve industrie.

We hebben goede ervaringen, bijvoorbeeld in

Hilversum waar bewoners zijn uitgenodigd een

‘boodschappenlijst’ te maken en waar nu gezamenlijke
uitgangspunten zijn geformuleerd. Het kan dus in
sneltreinvaart, nu de rest van Nederland nog….
Liesbeth Schipper

Programmamanager van Smart Energy Cities
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Naar een Nederlandse
PV maakindustrie

Foto: SolaRoad

Heel voorzichtig begint er in ons land weer een maakindustrie
voor zonnepanelen te ontstaan. Naast enkele kleinere initiatieven
voor nichemarkten gaat Energyra dit voorjaar een 100 MW
PV-fabriek in Zaandam bouwen. ‘Het Chinese geweld en de
smalle marges kunnen we alleen weerstaan door kwaliteit en
verregaande automatisering’, stelt John van Laarhoven.
Van Laarhoven, CTO van het nieuwe

Nichemarkten

sector. In de jaren ’80 werkte hij bij Shell

Nederlandse PV maakindustrie’, zegt

bedrijf, is een oudgediende in de PV

‘Een aantal kleinere spelers in de

Solar in Helmond, daarna als directeur

hij, ‘opereert vooral in nichemarkten.

van zonnepanelenfabriek Ubbink in

Doesburg en richtte ook Solar Modules
Nederland op. Al die bedrijven hebben
de Chinese infiltratie met extreem lage
prijzen niet overleefd. Toch gelooft hij
sterk in Energyra, een samentrekking

van energie en gyra (of omwenteling).
Een echte PV-maakindustrie is er in
Nederland volgens hem nog niet.

Exasun uit Den Haag en Kameleon
Solar uit Roosendaal doen dat bij

voorbeeld met maatwerk voor BIPV

projectontwikkelaar die buitenlandse
zonnepanelen tot zonneparken

assembleert. Naast Innolane uit Veendam
zijn wij de enige Nederlandse fabrikant
die zelfstandig zonnepanelen gaat
produceren.’

(building integrated PV) waar standaard

Automatisering

kunnen daardoor een hogere prijs dan

panelen zijn in het Verre Oosten te

panelen geen soelaas bieden. Zij

De grote producenten van zonne

normaal vragen. Powerfield uit Dokkum,

vinden. Dat zijn staatsbedrijven die hun

die ook een zonnepanelenfabriek heeft
aangekondigd, is eigenlijk meer een

SolaRoad slaat
nieuwe wegen in

panelen tegen de laagste prijs op de

Een fietspad dat elektriciteit uit zonnepanelen in het wegdek

partijen staan nu twee pilots met het

EU de laatste jaren wel importheffingen

opwekt, daarmee is ‘SolaRoad’ in 2010 begonnen. Nu lonkt de

gepland, de één op een reguliere weg,

Europese markt dumpen. Hoewel de
heeft ingevoerd, ontduiken Chinese

toepassing op gewone wegen. Buitenlandse partijen hebben al

manier om hun PV-geweld tegen te

interesse getoond.

bedrijven die regelmatig. De enige

gaan, is volgens Van Laarhoven dan

ook het leveren van hoge kwaliteit en
inzetten op innovatie.

‘Op loonkosten kan Energyra

onmogelijk concurreren’, besluit hij.

‘Met onze partners kunnen we alleen
een plek verwerven door een zeer

hoge automatiseringsgraad, nieuwe
zonnepaneeltechnologie en zeer

geavanceerde productieapparatuur.

Door hogere rendementen, volume en
kwaliteit zijn we straks in staat om de
kostprijs zodanig te drukken dat er
een goede marge ontstaat.’

verkeer,’ vervolgt Wietske van Kanten

TNO, de provincie Noord-Holland,

project PV4ROADS. Het consortium

Ooms Civiel en Dynniq - een experiment
om zonnecellen in wegen te integreren.
Ruim 600 km2 van ons land is immers

bedekt met wegen en geasfalteerde
paden waarop we, veilig en zonder

beslag op de beperkte ruimte te leggen,
van zonne-instraling kunnen profiteren.
‘Daarvoor hebben we een wegdek met

(waarin TNO, Ooms Civiel, Heliox, ECN,
Kameleon Solar, EV Consult, Alliander
en VLAQ samenwerken) gaat een

modulair, elektriciteitsproducerend

PV-wegdeksysteem ontwikkelen dat

goed geschikt is voor toepassing op
reguliere wegen.

‘Binnen PV4ROADS besteden we

gerust’, zegt Sten de Wit van TNO,

kostenefficiënte exploitatie’, vult Sten

één van de initiatiefnemers voor het
fietspad dat al jaren in Krommenie

Foto: Energyra

van TNO, projectleider van het TKI

een betonnen onderlaag, PV-modules
en een transparante bovenlaag uit

tevens aandacht aan grootschalige en

Opschalen

straks binnen vijftien jaar terugverdiend.

• kijk op www.energyra.com

opschalen voor gebruik met zwaar

opgedaan, gaan we de zonneweg

vier wegdekelementen met de betonnen
onderlaag, de zonnepanelen en de
beschermende toplaag – bestaat

grote interesse. In Groningen is al een
SolaRoad kit aangelegd, net als op

twee plaatsen in Frankrijk. Inmiddels
komen ook elders uit het buitenland

aanvragen binnen. ‘Voor binnen- en

buitenlandse toepassingen is dit een

serieus perspectief, over tien jaar zijn
zonnewegen de normaalste zaak van
de wereld’, besluit Sten.

per m2 hoger zullen liggen dan die

voor de huidige wegdekken, worden

meer weten?

Voor de ‘solaroad kit’ – een set van

de Wit aan. ‘Hoewel de aanschafkosten

(Noord-Holland) functioneert.

‘Nu ervaring met het fietspad is

de ander op een busbaan.’

Solaroad kit

Bijna acht jaar geleden begon het

SolaRoad consortium - bestaand uit

PV-wegdek in Noord- en Zuid-Holland

die kosten door de stroomopbrengsten
Bij industriële productie kunnen we

meer weten?

levensduur verhogen. Met verschillende

• kijk op www.solaroad.nl

de kwaliteit constanter houden en de
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‘We dienen verwachtingen wel goed neer

uit de windturbine, uit de buurtaccu of

te leggen’, zegt De Graaf. ‘Als consumenten

het net? Bij grootschalige duurzame

Brendan de Graaf, van origine installateur,

iets willen, dan is dat morgen, niet over-

energieopwekking past een grootschalig

werkt al tien jaar aan het toekomstige

morgen. Er zijn op dit moment maar weinig

energiemanagementsysteem.’ Hoewel veel

energiesysteem. Bij energiecoöperatie

producenten van opslagsystemen en

nog niet vaststaat, kan Brendan één ding wel

TexelEnergie leidde hij tot 2014 een eerste

componenten die direct kunnen leveren.

vertellen: in de haarvaten van het energie-

proeftuin met een windturbine en 300

Het is een jonge markt, je moet goed zoeken

systeem is inpassing van duurzame energie

deelnemers. De helft had PV-panelen.

om aan de juiste spullen te komen. Wij tonen

goed merkbaar en zijn de effecten groter

Doel was om vraag en aanbod van elektri

aan dat leverbare, schaalbare producten in

dan verwacht. ‘Met demand response kun je

citeit in balans te brengen, onder meer

een echte situatie soms sterk verschillen

dit prima oplossen door, bijvoorbeeld, een

door gebruik te maken van flexibele prijzen.

met een idee op papier.’

warmtepomp of batterij op het juiste moment

Nu is hij bezig met stroomopslag in Rijsen-

aan te sturen. Wat we eerder vermoedden, is

hout (Haarlemmermeer): 35 huishoudens

De proeftuinfase zijn we volgens hem

ook recent bevestigd: spanningsverschillen

met PV-panelen worden door middel van

wel ontgroeid. Nu moeten we doorpakken.

zijn veel groter dan verwacht.’

een extern energiemanagementsysteem

‘Op de Lyv app zien de deelnemers wat

verbonden met de grote buurtbatterij

de woning aan energie verbruikt en

(128 kWh) van netbeheerder Liander. Ook

hoeveel elektriciteit uit welke duurzame

plaatst Lyv vijftig kleine huisbatterijen.

bron komt. Hoeveel komt uit je PV-panelen,

• lees meer op getlyv.com

‘We zijn ervan doordrongen dat ons

batterijen kan verhandelen. Hoe regelen

uitziet dan veertig jaar geleden’, stelt

de stabiliteit van het net beïnvloedt? Dat

energiesysteem er straks totaal anders
Jurjus. Volgens hem houdt die verande
ring meer in dan enkel techniek. ‘Eige

naren van zonnestroompanelen die over

een elektrische auto beschikken,’ zegt hij,

elektriciteitsnet worden gekoppeld, gaat de infrastructuur sterk veranderen.
André Jurjus, directeur van Netbeheer Nederland, en Brendan de Graaff, directeur

stroom en, vooralsnog in mindere mate,

Door de sterke opkomst van zonne

koppelt, wat zijn daarvan de gevolgen?

die van elektrische auto’s is Netbeheer

van Lyv Smart Living BV, schetsen de contouren. Veel staat (nog) niet vast.

die flexibiliteit straks in?’

Meer dan kabels
Door die vragen heeft Netbeheer

Nederland duidelijk voor ogen dat
het beheer van onze toekomstige

infrastructuur meer is dan uitsluitend

aanleg van kabels en leidingen. ‘Onze

maatschappelijke taak is om zo efficiënt

mogelijk te draaien en iedereen aanslui

André Jurjus

vinden.’

Als ieder huishouden een auto aan het net

in het aanbod te matchen. Hoe vullen we

Als er steeds meer duurzame, decentrale energiebronnen aan het publieke

vraag waar we een antwoord op moeten

Hoe moet dat georganiseerd worden?

kunnen omgaan om grote schommelingen

“Onze maatschappelijke
taak is om zo efficiënt
mogelijk te draaien en
iedereen aansluiting op
het net te geven”

is ingewikkeld maar wel een wezenlijke

Verschillende tarieven

stroom moeten we flexibel met ons net

Foto: Enexis Groep

we dat dit mogelijk wordt zonder dat het

‘hebben in feite kleine krachtcentrales.

Door de opkomst van wind- en zonne

Lokale opwek en
opslag transformeren
systeem

meer weten?

ting op het net te geven’, stelt Jurjus.

Daarom stapten de netbeheerders ook

in proeftuinen voor opslag om stabiliteit
te garanderen en congestie op het net
te voorkomen. Jurjus vervolgt: ‘Voor

energieopslag zijn nu nog onvoldoende

Nederland zich gaan oriënteren op de

mogelijkheid tot meer variabele huisaan
sluitingen en verschillende nettarieven.
‘Als iemand veel energie opwekt én

verbruikt maar een beperkte aansluiting

heeft, zorgt dat voor plaatselijke pieken.

Hij betaalt echter net zo veel als iemand
die dat niet doet. Is het dan redelijk dat
hij een hogere rekening krijgt?’, vraagt
Jurjus zich af. ‘De manier waarop we
tegenwoordig de kosten socialiseren
staat op gespannen voet met de

verschillen die ontstaan in de mate

waarin mensen het net gebruiken. Van

daaruit denken we na over meer variatie
in de nettarieven. Die zullen tevens een

boost aan thuisopslag geven. Het maakt
mensen bewuster van hun eigen rol in
ons energiesysteem.’

spelregels. Voor netbeheerders is

opslag een essentieel onderdeel van

meer weten?

ligt het voor de hand dat de markt de

• download het rapport op:

de energie-infrastructuur. Tegelijkertijd
opgeslagen energie uit diezelfde

www.netbeheernederland.nl
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Gouden duo:
zonnepanelen
en elektrische
auto’s

Met ruim 110.000 elektrische voertuigen

lijkt het er weinig op dat elektrisch vervoer
over enkele jaren een rol in de energie

transitie gaat vervullen. Ook de opwekking
van Nederlandse zonnestroom is met ruim
500 Megawatt nog marginaal te noemen
terwijl er slechts een paar dozijn thuis

accu’s is geïnstalleerd. Volgens Hoekstra
staan we echter aan de vooravond van
een razendsnelle kostprijsdaling en

navenante groei van zowel zonnestroom
als batterijen (met name in elektrische
auto’s).

Vrijwel alle experts zijn het erover eens: de
komende jaren boeken zowel zonnepanelen als
elektrisch vervoer exponentiële groeicijfers.
Logisch dan ook om overtollige stroom uit zon
in autobatterijen op te slaan. ‘Ons land loopt
voorop in de ontwikkeling van initiatieven,
nieuwe bedrijfsmodellen en protocollen’, vertelt
Auke Hoekstra, adviseur duurzame mobiliteit aan
de TU/e (Technische Universiteit Eindhoven).

Wordt hoogbouw
energieleverend?

Van testopstellingen
naar meer
Testopstellingen in Utrecht – op de test

flat van Bo-Ex en bij de HU (Hogeschool
Utrecht) – hebben vorig jaar laten zien
dat dit concept hoge ogen gooit. In
de tweede fase – die tot eind 2018

loopt – onderzoekt men de effecten op

De hoogbouw uit de jaren ’60-‘70 verkeert in energetisch slechte
staat. Wie zulke flats energiezuinig weet te maken, heeft al een
grote slag gemaakt. Het project ‘Inside Out’ gaat nog een stap
verder. ‘We willen dat hoogbouw energieleverend wordt met een
modulair renovatiesysteem dat uit multifunctionele delen bestaat’,
zegt Carolien van Hemel.

penvoerder van het TKI project ‘Inside

schil, duurzame energieopwekking en

is dat het in plaats van alle installaties ín
de woning uit te voeren, een belangrijk
deel naar buiten brengt. De installaties

transmissieverliezen plaatsvinden.

‘Vanaf het begin hebben we alle bewo

ners bij het renovatieproject betrokken’,
zegt Van Hemel.’

‘Dat was spannend. Meer dan de helft

bleek op de inspraakavonden te komen.
enthousiast. Financiële steun vanuit

voor verwarming, tapwater, ventilatie en

Out.’ Het revolutionaire van het project

ning bovenin de flat - waar de meeste

Ze hadden veel vragen en reageerden

Van Hemel is directeur van het USI
(Utrecht Sustainability Institute) en

het meest kritische stuk - een hoekwo

zonwering maar ook de isolatie van de

het leidingwerk worden geïntegreerd in
drie multifunctionele bouwdelen voor

op het dak, aan de kopgevel en aan de
langsgevel.

TKI Uban Energy zorgt voor versnel

‘Neem nu eens zonnestroom’, licht

Hoekstra toe. ‘Sinds 2007 is de kostprijs
voor zonnepanelen bijna gedecimeerd.
Die daling zal zich het komende

decennium naar enkele centen per
kWh doorzetten, zodat ze steeds

17

Gouden koppelingen
Die exponentiële groei betekent dat
we ons moeten opmaken voor een

grootscheepse herschikking van de

energie-infrastructuur. ‘We zien dat nu
al bij de aanbesteding van moderne
windparken waarin opslag integraal

wordt meegenomen’, vervolgt hij. In de

gebouwde omgeving ziet Hoekstra een

gouden combi tussen zonnepanelen en
stilstaande elektrische auto’s optreden.

‘Met 500.000 kilometer op de teller heeft
de accu van een elektrische auto nog

80% van de capaciteit. Als de salderings

Verder zal het businessmodel van
programmaverantwoordelijkheid

ingrijpend veranderen. Daarvoor is
wel soepeler regelgeving nodig,

meent hij. ‘Die verantwoordelijkheid

bij de eindgebruiker neerleggen kost

tijd en geld. Op zich is het mogelijk dat
coöperaties met hun vermogen aan

warmtepompen, elektrische auto’s en
zonnepanelen op de spotmarkt gaan

handelen. Netbeheerders zouden voorts
kunnen kiezen voor variabele tarieven

bij aansluiting, gebaseerd op snellere
toegang of korting bij langer contract.’

regeling geleidelijk wordt afgeschaft,

neemt energieopslag in de gebouwde

omgeving navenant toe. Dat kunnen we
straks prima als buffer verwaarden en
over tien, twintig jaar als recycling.’

meer weten?
• lees hier meer over op
www.aukehoekstra.nl

meer worden toegepast. Tezelfdertijd

verwacht Bloomberg Energy Finance,

een gerenommeerd onderzoeksbureau
uit de VS, dat de prijs van lithium-ion

batterijen, veelal gebruikt in elektrische
auto’s, van 273 dollar per kWh naar
180 dollar in 2020 zal dalen. Met

“Ons land loopt voorop in de
ontwikkeling van initiatieven, nieuwe
bedrijfsmodellen en protocollen”
Auke Hoekstra

hetzelfde effect.’

Foto: Bosgroep.com

Leermomenten
De ontwikkelaars hebben nadrukkelijk
gelet op de geluidsproductie van de

windgenerator en warmtepompen. ‘We

zagen dat bewoners het waarderen dat
we hen bij dat onderzoek betrokken’,

vervolgt ze. ‘Daarnaast bleek de feite

lijke energievraag van de verschillende
woningen uiteen te lopen. Dat moeten
we in het exploitatiemodel verdiscon
teren. Verder moet de systeemprijs
omlaag; iets wat alleen kan als alle

partners elkaar inzicht geven in hun

verdienmodellen. Vertrouwen is cruciaal.
Doen we dit project goed, dan kunnen
we deze energieslurpers ombouwen

tot comfortabele woningen met lage,
stabiele woonlasten.’

ling, nu kunnen we meer partijen bij

het project betrekken. Ook financiële

risico’s kunnen we daarmee afvlakken.
We dienen rekening te houden met

zowel de bouwkundige aspecten en de

meer weten?

en de bewoners.’

• lees meer op http://tki-inside-out.nl

financiering als met het energiesysteem
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Handel op spotmarkt
goed voor duurzame
energiebronnen

Illustratie: Vrije Stijl

Vóór 2017 bleek het nauwelijks mogelijk. Maar dankzij ETPA
(Energy Trading Platform Amsterdam) krijgen kleinere industriële
partijen en tuinders de kans om op de spotmarkt – van kwartieren
tot uren – in elektriciteit te handelen. Dat vergroot de flexibiliteit
in het systeem en kan de fluctuaties in het aanbod aan duurzame
energiebronnen beter opvangen.
In januari 2017 werd EPTA met

toegang tot deze markt. Nu wel. En

(Transmission System Operator),

het CoFlex project kunnen Stedin,

steun van TenneT, de nationale TSO
na lang en grondig voorbereiden

gelanceerd. Oprichter Pol van der

Linde, afgestudeerd econoom aan de
UvA (Universiteit van Amsterdam) en
nu CEO van ETPA, stelde eind 2014

samen met Sander Dijkman, beëdigd

gebruiken om congestie op het net
te voorkomen. Dat minimaliseert

grote investeringen in de energieinfrastructuur.’

Ontsluiting

markt een gebrek aan liquiditeit is.

parant bedrijfsmodel dat uitgaat van

Uitsluiting
Van der Linde: ‘Voorheen was de

energiemarkt vooral voorbehouden aan
grote energieproducenten maar nu

veel gascentrales met snel regelbaar
vermogen in de mottenballen zijn

gelegd, wie levert dan de noodzakelijke
flexibiliteit? Voor kleinere partijen is de

Pol van der Linde

TenneT en TNO dezelfde orders

register accountant en COO van ETPA,
vast dat er op de spot- (of intraday-)

“‘Partijen die wisselende
behoeften aan vraag
en aanbod van stroom
hebben, kregen eerst
geen toegang tot
deze markt. Nu wel”

daar komt een tweede optie bij: binnen

EPEX te duur en ingewikkeld. Zij

kunnen niet de menskracht en zo’n

100.000 euro voor onder meer clearing
opbrengen.’

Wat ETPA uniek maakt, is een trans

lidmaatschap. Inmiddels hebben bijna
dertig grote en kleinere partijen met

voldoende volume zich aangesloten.

‘Voor 150 euro per maand kan iedereen
meedoen’, besluit Pol. ‘Daarnaast

heeft ETPA een handelstarief dat van
0,75 cent naar 0,10 cent per MWh

afloopt. Door de prijsprikkel kunnen

netbeheerders beter op lokale markten

sturen. We gaan dit aan alle tuinders en
de industrie aanbieden en stellen het

CoFlex project ook open voor andere
netbeheerders.’

Het gevolg was dat duurzame

energiebronnen en WKK-installaties
(bij tuinders) tot voor kort geen snel

sturingsmechanisme hadden. ‘Als je
de kortetermijnprijs niet weet, vindt

daarop ook geen handel plaats’, aldus

meer weten?

behoeften aan vraag en aanbod van

• lees over het project op
www.etpa.nl

de oprichter. ‘Partijen die wisselende
stroom hebben, kregen eerst geen
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Dat zegt Gert Jan Jongerden, oprichter

De werking van de batterij steunt

met meerdere partijen bezig is de

wereldpositie heeft. Het hart van de cel

en CEO van het bedrijf dat vanaf 2012

NaSTOR technologie marktrijp te maken.

Startups

Vorig jaar won Exergy Storage nog de

Jan Terlouw ambitieprijs voor innovaties
die nog niet in de markt zijn gezet, een

mooie opsteker om de concurrentie met

NaSTOR:
thuisbatterij uit
‘ijzer, zand en zout’

de dominante lithium-ion technologie

voor energieopslag thuis aan te gaan.

schaalbaarheid. Lithium is namelijk een

relatief schaars element op onze planeet.
Door de vraag naar li-ion batterijen

verdrievoudigde de prijs van lithiumcarbonaat de afgelopen twee jaar.

Experts verwachten dat stijgende prijzen
voor grondstoffen over enkele jaren een

eind maken aan de huidige prijsdalingen.’

na 2020 op een kostprijs van enkele centen per kWh.’

Exergy Storage heeft daarom een
Foto: Youtube - Stichting Kiemt

Startups

Na en naast consumentenelektronica
voor het hogere segment en dito

vermogensomzetters voor de medische

Wat heeft een audio installatie met duurzame energiebronnen te maken? Wel, voor beiden is innovatieve
vermogenselektronica nodig. De keuze van Heliox voor
de duurzame energiesector ligt dan ook voor de hand.
‘Consumentenelektronica is conjunctuurgevoelig, conversie
voor PV en opslagsystemen is dat veel minder’, zegt
Rudi Jonkman, oprichter en directeur van Heliox.

de lichtopbrengst halen.’

sector richt het Brabantse Heliox zich op

Binnen TKI Urban Energy participeert

en opslag. ‘Daarmee kunnen we onze

projecten waarbij elektronica een rol

stroomconversie van duurzame opwek

Betere conversie voor
PV en opslagsystemen

werk laten doen en zo het maximale uit

risico’s beter spreiden. Het mooie van
vermogenselektronica is dat het geen

invloed op het duurzame energiesysteem
heeft maar er wel voor zorgt dat de

meest optimale situatie wordt bereikt’,
zegt Jonkman.

Zonnepanelen met schaduw
‘Neem nu eens zonnepanelen’,

verduidelijkt hij. ‘Normaal staan de

panelen bij een string-omvormer in

serie geschakeld. Bij schaduw van een
dakkapel of een boom lopen de rende
menten sterk terug. Door nu parallelle

micro-omvormers te plaatsen, kan je op
moduleniveau een deel van de panelen
uitschakelen, het zonnige deel zijn

Heliox daarom in maar liefst drie

speelt: Compact Solar 2.0, Opti-Shade
en PV4Roads. De eerste is een licht

gewicht modulair systeem dat tolerant

batterijtechnologie ontwikkeld uit zeer

goedkope, altijd voorradige g
 rondstoffen.

het wegdek, in aanmerkelijk kleinere
tijdsintervallen, last van schaduw

van voertuigen. Kunnen we de stroom
opbrengst met onze micro-omvormers
zodanig, en dus veel sneller, optimali

seren zodat deze technologie voor elk
PV-wegdek geschikt is?’

Tenslotte zet Heliox ook stappen met

daken.

voor batterijsystemen van bussen. Dat

‘In de PV-sector is kostprijs door

slaggevend’, vervolgt Rudi. ‘Tevens

vindt er veel ontwikkeling plaats. Door

onze vermogenselektronica zorgen we

vermogenselektronica voor (snel)laders
valt prima te combineren met een PV
wegdek. ‘We bewegen ons steeds

meer in de richting van een smart grid’,
besluit hij.

voor hogere rendementen en kunnen
we de concurrentie met China beter
aan. Binnen het project Opti-Shade

meer weten?

en hoe de zonnepanelen het beste

• lees meer over het project op
www.heliox.nl

kijken we naar waar de schaduw valt
geschakeld kunnen worden. Hetzelfde

opgeladen.

alternatief voor li-ion mikt Exergy

residentiële markt (5 tot 50 kWh units).
‘Als onze thuisbatterij 24/7 tenminste

tien jaar met een efficiency van meer

dan tachtig procent opgenomen stroom
weer afstaat, dan leidt dat tot een

kostprijs van minder dan vijf cent per
kWh’, besluit Jongerden. Het eerste

demonstratieproject voor een woning met
PV-panelen en een gemiddeld stroom
verbruik (ca. 3500 kWh per jaar) staat

voor volgend jaar in Nordrhein-Westfalen
en/of Gelderland gepland.

meer weten?
• lees meer over het project op
www.exergy-storage.nl

gaat op voor PV4Roads. Daar heeft

voor schaduw is en niet verzwaard hoeft
te worden, een uitkomst voor veel platte

jarenlang worden ontladen en weer

Storage in eerste instantie op de

echter een intrinsiek nadeel: beperkte

als ijzer, zand en zout, met natrium als actief element, en mikken

kunnen de batterijen veilig en stabiel

de huidige opslagtechnologieën kan

hij. ‘Aan de lithium-ion technologie kleeft

Storage’ een andere weg in. ‘Wij gebruiken stoffen zo algemeen

selectief kan geleiden. Op die manier

Met de NaSTOR batterij als duurzaam

hoe dan ook, moeten gaan bufferen’, zegt

zijn. Met de NaSTOR technologie slaat de start-up ‘Exergy

kathode scheidt en de natrium-ionen

Jongerden verduidelijkt waarom hij ervan

van duurzame energiebronnen zullen we,

gelegen regio’s (hoogvlakten) die vaak geopolitiek instabiel

celmembraan dat de anode van de

Naar een thuiscentrale

ontwikkelen. ‘Bij een toenemende inzet

lithium-ion technologie. Grondstoffen komen echter uit veraf

wordt gevormd door een vast, innovatief

Altijd voorradig en veilig
overtuigd is dat NaSTOR zich naast

Verreweg de meeste thuisbatterijen zijn gebaseerd op de

op chemie waarin de EU een sterke

Foto: Heliox
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Foto: Presskit Lightyear
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Voorbij de vallei

Startups

Waar vroeger de kloof tussen
onderzoek en implementatie

Lightyear One:
eerste auto op
zonne-energie

synoniem stond met ‘the valley
of death’, zie ik steeds vaker
hoe verbindingen tussen

onderzoekers en toepassers

die vallei helpen te overbruggen.

HBO’ers zijn verbinders en vertalers:

vertalers van fundamentele kennis naar praktische

toepassingen en verbinders van disciplines. Zo creë

ren ze oplossingen voor de uitdagingen van vandaag
Zonnepanelen als laminaat
Waar een zonnepaneel op een
Tesla slechts in vijf à tien procent van de
energie zou voorzien, is dat bij de ‘Lightyear
One’ stukken hoger. De meeste energie haalt
de auto uit reguliere zonnecellen op het dak.
De kunst voor de komende jaren is
nu om het laminaat van de panelen gekromd
uit te voeren. Rijd je snel, dan onttrek je meer
energie uit de batterijen, rijd je daarentegen
langzamer, dan vraagt de motor minder
waardoor de batterijen, door de zonne
panelen, worden opgeladen.

en morgen.

Een goed voorbeeld is de NOM (of Nul Op de Meter)
woning. Bij ontwikkeling en opschaling komen

uiteenlopende disciplines bij elkaar. Van gezondheid,
economie en sociale wetenschappen (bewoners
wensen) tot aan bouw- en installatietechniek bij

toepassing op hoogbouw. Daarmee daagt de praktijk
een onderwijstransitie uit en zie ik dat onze student-

onderzoekers de energietransitie ook echt versnellen.
Zo bouwen we samen aan een duurzame, sociale en
betaalbare gebouwde omgeving.
Ivo Opstelten

Lector Nieuwe Energie in de stad & directeur

Futuristisch? Niet langer. Weldra behoort een auto op
zonne-energie tot de mogelijkheden. Met behulp van zonnecellen
en batterijen kan zo’n wagen in ons land circa 10.000 kilometer
per jaar afleggen. ‘Volgend jaar willen we onze eerste zonnewagen
lanceren en de jaren daarop opschalen naar tientallen tot
honderden’, zegt Arjo van der Ham, een van de vijf oprichters
van Lightyear, de start-up uit Helmond.

De naam Lightyear – de afstand die

vooraf voor de auto betalen. Kapitaal

namelijk 9,5 biljoen kilometer (oftewel

technologie is onder de knie.’

alle auto’s ter wereld per jaar afleggen,
een lichtjaar) – zegt velen weinig. Het

is dus niet het eerste obstakel, ook de

wordt anders als je weet dat vrijwel alle

Talent

betrokken waren bij de World Solar

draait, is het aantrekken van talent.

oprichters vanuit Solar Team Eindhoven

Waar het voor ‘Lightyear One’ nu om

Challenge in Australië. In de cruiser

‘We hadden gedacht dat het lastig was

klasse is hun team de onbetwiste
wereldkampioen: met de Stella,

Stella Lux en Stella Vie wonnen ze,
dwars door de outback, vanaf het

begin alle races, zowel in 2013 en
2015 als vorig jaar.

‘Tijdens evenementen kregen we

steeds meer vragen wanneer we een
prototype voor regulier gebruik op

om aan componenten te komen maar

toeleveranciers willen juist van nieuwe
ideeën leren. Assemblage houden
we voor kwaliteitsbewaking zelf in

de hand. We zijn hard op zoek naar

versterking voor vermogenselektronica
en software. Daarvoor is nu ook een
recruitmentbureau ingeschakeld.

Wij willen droombanen voor talent
scheppen om klimaatverandering

“We hadden gedacht dat het lastig
was om aan componenten te komen
maar toeleveranciers willen juist
van nieuwe ideeën leren”

de markt zouden brengen’, zegt Van

zonnewagen waarvan de schil door een

meer weten?

Arjo van der Ham

al dozijnen reserveringen binnen die

• lees meer op www.lightyear.one

der Ham over het ontstaan van de
‘Lightyear One’. ‘Het is de eerste

designbureau is ontworpen. We hebben

binnen de perken te houden’,
besluit Arjo.

Praktijkgericht onderzoek Center of Expertise
Smart Sustainable Cities
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Nauwkeurig
sturen op energieprestatie woningen

Foto: Tempress

Hoe kan je de energieprestatie van een woning verzekeren?
Niet op grond van een theoretische benadering maar alleen
door daarop 25 jaar prestatiegarantie te geven. Dat doet

Technologie beschermen
in PV-industrie

het bedrijf Itho/Daalderop met het product klimaatgarant:
de opgeleverde NOM-woning wordt aan een database van
ruim tienduizend woningen gekoppeld.

bijvoorbeeld de ventilatie of vloer

verwarming anders inregelen dan de
ontwerper had gedacht. Warmte in

een complex kan door weinig interne

patenten garanderen we een hoge output en efficiency’, zegt

isolatie van het ene naar andere

appartement weglekken. Dat rekenen

Albert Hasper, algemeen directeur van Tempress Systems.

van Amtech (VS), ontwikkelt en produ
ceert een halve eeuw ovens voor de

aanzienlijk verlaagt.’

halfgeleiderindustrie. Op basis daarvan

Technologie met partners

gelegd op apparatuur voor het maken

2017 SoLayTec uit Eindhoven, een spin-

heeft het zich sinds eind jaren ’90 toe

Niet zonder reden heeft Tempress in

van zonnecellen, het half-fabrikaat voor

off van TNO, volledig overgenomen.

zonnepanelen. Het overgrote deel van
hun apparatuur wordt in en aan China
verkocht.

‘We zien dat Chinese staatsbedrijven,

door westerse technologie te kopiëren,
dit jaar de hele supply chain in de

PV-sector naar zich toe hebben ge

trokken’, zegt Hasper. ‘Omdat we ook in

de VS activiteiten ontplooien, verzachten

SoLayTec had eerder de PERC-tech
nologie ontwikkeld maar liep tegen

financiering aan waarvan Tempress,

volgens hun laatste cijfers, nu profiteert.

PERC staat voor ‘passivated emitter rear
cell’, oftewel, aan de achterkant van de
cel wordt een passiveringslaag aange

bracht. ‘Dat verhoogt de efficiency met

Tempress doet het niet alleen. Het werkt

pijn enigszins. Onze positie kunnen

derzoekscentrum in Petten. ‘Door verder

we alleen verstevigen door op nieuwe

technologie in te zetten die de kostprijs

effectief 24% op te schroeven en bij

glas-tot-glas toepassingen een levens
duur van veertig jaar te garanderen.’
Kosten zijn tegenwoordig het meest

belangrijk. Terwijl er in 2012 circa 1400
wafers per uur uit de ovens rolden,

zijn het er nu meer dan 4000 per uur.

‘Kennis van technologie is van doorslag
gevend belang’, besluit Hasper. ‘Alleen
door productielijnen met partners van
de grond te tillen, kunnen we de slag
op kosten en technologie aan.’

enkele procenten’, zegt de directeur.

de aangekondigde importheffingen in
de VS op Chinese PV-producten de

hij, ‘zijn we in staat om de efficiency tot

geschikt als warmtebuffering en hoeven

werkelijke situatie. Bewoners kunnen

concurrentie voor te blijven. ‘Dankzij know-how, technologie en

sterker op bi-facial te richten,’ vervolgt

den Bogerd, ‘is dat je uitgaat van

veronderstellingen in plaats van de

te patenteren, slagen koplopers in onze maakindustrie erin om de

voor het opwekken van zonnestroom

voor de eindgebruiker. ‘Opslagvat,

zegt oprichter en directeur Wim van

Door nog sterker op de kostprijs te letten en nieuwe PV-technologie

Tempress Systems, een volle dochter

‘De valkuil voor onze branche’,

“Via een smart grid
kunnen netbeheerders
apparaten in de woning
razendsnel aan- en
afschakelen zodat
zowel de NOM-garantie
als de stabiliteit op het
net wordt geborgd.”
Wim van den Bogerd

we aan de eigenaren door. Dankzij de
database en negen jaar ervaring

vloerverwarming en warmtepompen zijn
niet altijd op vol vermogen te draaien.

Soms is het handiger om ze voor netlast
tijdelijk af te schakelen of minder in te
zetten. Als de gebruiker toestemming
geeft voor aan- en afschakeling van
installaties zonder op comfort in te

leveren, dan kan die daarmee circa

150 euro per jaar verdienen’, stelt Van
den Bogerd.

weten we precies waarop we sturen.’

Een ander voordeel van klimaat-

Itho/Daalderop heeft de installatie

NOM-woning een 25.000 euro hogere

techniek die het levert, van ketels
en boilers tot warmtepompen en
bijbehorende diensten, in de

NOM-woningen met intelligentie

uitgerust. ‘Wij hebben intensief contact
met energieleveranciers en netbeheer
ders’, legt Van den Bogerd uit. ‘Via

een smart grid kunnen netbeheerders
apparaten in de woning razendsnel

aan- en afschakelen zodat zowel de

NOM-garantie als de stabiliteit op het
net wordt geborgd.’

garant is dat de koper van zo’n

hypothecaire lening krijgt omdat de
hypotheekverstrekker weet dat de

energieprestaties ook werkelijk worden
behaald. ‘Duurzaamheid loont’, besluit
Wim. ‘Klimaatgarant is wel woning
gebonden. Bij verkoop wordt het

contract automatisch meegenomen,

tenzij de gebruiker dat opzegt en later

zelf voor alle reparaties wil dokken. Ook
kan men onze diensten en installaties
via huur/lease aanschaffen.’

Beter bijstellen
Niet alleen netbeheerders en energie

nauw samen met ECN, het energieon

meer weten?

leveranciers profiteren daarvan. Het

meer weten?

gebruik te maken van ander materiaal

• lees over het project op
www.tempress.nl

netwerk, opgehangen tussen database

• lees over het project op
zakelijk.ithodaalderop.nl

via de n-type technologie en ons nog

onafhankelijke demand response

en installaties, heeft ook voordelen
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Van model naar realiteit
‘Wij wilden onze hydrologische

modellen voor WKO-installaties met
behulp van glasvezel verifiëren’,

zegt Maartje van Meeteren van Royal
HaskoningDHV, projectmanager van

‘FOME-BES’. ‘We vroegen ons af hoe
de bovengrondse inrichting van de
WKO-installatie beter zou kunnen,

wat de slimste plaats voor warmteen koudebronnen was, hoe je het

onderhoud aan de filters kan voor
spellen en hoe we afspraken over
aanleg en beheer zouden kunnen
optimaliseren.’

De resultaten van het ‘FOME-BES’
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Vrije Stijl Utrecht
Foto omslag

Jan van der Woning

project bleken veelbelovend. ‘De

modellen hebben de feitelijke situatie

goed ingeschat’, gaat Maartje verder.
‘Wat we weten, is dat er soms onder
benutting van de WKO-systemen
optreedt. Uit onderzoek bleek

verder dat het loont om de systemen
aan elkaar te koppelen.’

Crystal
Met die interferentie houdt het vervolg
traject ‘Crystal’ zich nu bezig. Hoe en
hoeveel warmte kunnen organisaties
Foto: www.fomebes.nl

met WKO vanuit de ondergrond uitwis

selen? ‘Het startoverleg is net achter de

rug’, zegt Carolien van Hemel, directeur

Niet langer dringen
in de ondergrond
Hoe valt te weten dat een WKO-installatie het optimale aan
energie uit de grond haalt zonder de bodem en naastgelegen
installaties te verstoren? Wel, meten is weten. Dat heeft het
project ‘FOME-BES’ (‘Fibre Optic Monitoring van Bodem
Energie Systemen) sinds 2014 bewezen. Nu is er een vervolg
traject onder de naam ‘Crystal’ om de resultaten te vermarkten.

Het gebruik van WKO-systemen

(ofwel warmte-koudeopslag) neemt
in stedelijke gebieden allerwegen
toe. Bij datacenters, kantoren en

bedrijfsgebouwen. Tot voor kort was

van USI (Utrecht Sustainability Institute)
dat de penvoering doet.

‘In Utrecht zijn we met het Rijksvast

goedbedrijf, tussen het spoor en het

Moreelse park, een pilot gestart om de
conclusies uit het eerdere onderzoek

aan een praktijkgerichte gebiedsoplos

sing te koppelen’, besluit Carolien. ‘Hoe

gaat de onderlinge verdeling en de opti
male verdichting eruit zien? Die vraag

overstijgt het eigen ruimtegebruik. Een

oplossing voor ondergrondse monitoring
van WKO-systemen op gebiedsniveau is
daarom hard nodig.’

effect op de ondergrond was.

beproefde technologie in de olie- en

verkrijgen.

Telefoonnummer:

info@tki-urbanenergy.nl

de warmte- en koudebronnen, een

potentieel aan bodemenergie te

3511 MH Utrecht

E-mail:

Dankzij de inzet van glasvezel op

inzicht in de benutting van het

Arthur van Schendelstraat 550

030-747 00 27

echter onduidelijk wat en waar het

gasindustrie, bleek het mogelijk om

Stichting TKI Urban Energy

meer weten?
• kijk op http://fomebes.nl

