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Laten wij de feiten onder ogen zien. De voor- en naoorlogse woningen zijn nauwelijks geschikt voor
ombouw naar lagetemperatuurverwarming voor warmtepompen. Als je dat toch wilt doen, zit je op
slopershoogte of in ieder geval met een ingrijpende en kostbare renovatie.
Wij hebben het probleem van de andere kant aangevlogen. Wij ontwikkelen een compacte
bodemwarmtepomp met een aparte plug & play verdeelunit, die wel die zowel lage als hoge
afgiftetemperaturen kan leveren. Een compacte modulerende warmtepomp, die de functie van de
cv- ketel overneemt en ook zo compact en stil is dat hij kan staan of hangen, waar nu de cv- ketel
hangt.
Voor de warmteaanvoer naar de warmtepomp hebben wij 3 oplossingen: individueel, collectief en
centraal. Bij de individuele oplossing worden de elektriciteit (PV) en warmte (T) met PVT panelen
achter de meter op het dak opgewekt. De warmte wordt in de zomer met een gesloten bodemlus in
de bodem opgeslagen en in de winter er door de warmtepomp weer uitgehaald. Bij de collectieve
oplossing, voor bijvoorbeeld een appartementenblok gaat het achter de meter net zo, met een
collectief PVT systeem op het dak en een collectieve opslag van warmte in de bodem.
Voor zeer dicht bebouwde of monumentale woonwijken kunnen wij met ons consortium ook een
centrale oplossing vóór de meter aanbieden. Daarbij wordt elektriciteit en warmte op een
nabijgelegen PVT zonnepark opgewekt. Opwekking van warmte kan eventueel ook met warmte van
aquathermie. Onder het PVT zonnepark wordt de warmte in de bodem opgeslagen en met een open
lage temperatuur (LT) warmtenet aan de compacte warmtepompen in de woningen of
appartementengebouwen geleverd.
Naast de ontwikkeling van de compacte warmtepomp ontwikkelen wij speciaal voor
woningcorporaties voor de EPV regeling, en voor netbeheerders voor inzicht in de belasting van het
lokale net een dashboard en webservice portaal, niet alleen voor inzicht in de energieprestatie van
de woning maar ook voor de woonwijk. Dit dashboard kan eventueel ook aan een door ons
ontwikkeld powermanagementsysteem met thuis-, buurt- en/of EV-batterij gekoppeld worden,
waarmee voorkomen kan worden dat het lokale elektriciteitsnet ingrijpend moet worden verzwaard.
Ook kan hiermee de eigen geproduceerde elektriciteit achter de meter of lokaal voor de meter beter
benut worden.
Wij ontwikkelen ook een sonische boormethode, waarmee snel en eenvoudig zonder veel overlast
op grote schaal gesloten bodemlussen in een bestaande woonwijk kunnen worden aangebracht.
Verder ontzorgen wij de woningcorporaties met een totaalpakket inclusief financiering. Daarin zit
ook een door ons ontwikkeld pakket voor het verkrijgen van voldoende draagvlak bij huurders.
Kosten? Waar moet u aan denken? Wij streven er naar om voor minder dan € 25.000 een woning
met minimaal B label all-electric bijna nul op de meter te maken.
Waar staan wij nu? Het prototype van de compacte pomp met verdeelunit wordt nu in Zoetermeer
in een bestaande woonomgeving getest. Een proefwoning in Berkel & Rodenrijs, waar een voorloper
van dit all-electric systeem al 2 jaar succesvol draait, wordt deze zomer van een nieuwe schaalbare
upgrade voorzien. De nieuw ontwikkelde sonische boormethode wordt vanaf mei dit jaar al
uitgebreid in de praktijk toegepast. Met de uitvoering van de centrale oplossing op basis van een
PVT Zonnepark en een daaraan gekoppelde woonwijk in Den Haag / Voorburg starten wij nog dit
jaar.
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Werkpakket 1 – Compact all-electric systeem
Hiervoor is een prefab plug & play verdeelunit voor het leidingwerk ontwikkeld om de installatie in
bestaande woningen te vergemakkelijken en betaalbaar te maken. De verdeelunit wordt direct
aangestuurd door een geavanceerde regeling van de warmtepomp, in dit geval een 2 – 6 KW UrbanECO
WPS62 warmtepomp van PicoEnergy / M-TEC.
Hieronder de testopstelling in een woning in Zoetermeer. In gebruik vanaf mei 2019
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Werkpakket 2 – Dashboard / webservice protaal
Het dashboard / webservice portaal is direct gekoppeld aan de regeling en data de compacte
PicoEnergy warmtepomp.
Het dashboard/ webservice portaal haalt de data van de warmtepomp(en) op en verwerkt dit in een
database. Vervolgens wordt deze data aan de verschillende gebruikersgroepen met hun eigen
toegangsrechten op woning of wijkniveau gepresenteerd.
De interface met de Pico Warmtepomp zal voor zomer 2019 beschikbaar komen voor de
testopstelling in Zoetermeer.
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Werkpakket 3 - Slim elektrisch opslagsysteem
PicoEnergy heeft een powermanagementsysteem ontwikkeld dat direct gekoppeld is aan de regeling
warmtepomp, PV-omvormer, thuisbatterij, EV-laadstation, internet voor weersverwachting en
spotmarktprijzen. Daarmee kunnen de stroompieken worden afgevlakt en het eigen gebruik van
geproduceerde elektriciteit worden vergroot.
Op de foto hieronder is het powermanagement systeem weergegeven in combinatie de grotere
RuralECO warmtepomp. Dit systeem kan echter ook op de compacte UrbanECO warmtepomp
worden aangesloten. Het powermanagement systeem kan compacter, efficiënter en betaalbaar
gemaakt te worden door een verdere integratie van de drie omvormers voor PV, thuisbatterij en EVbatterij.
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Werkpakket 4 – Gesloten individuele bodemlussen voor bestaande woonwijk
De van warmte van PVT zonnepanelen op de daken van de woningen wordt voor elke woning via
een gesloten bodemlus in de bodem opgeslagen. In de winter wordt deze warmte gebruikt om de
woningen er mee te verwarmen en van warm tapwater te voorzien.
IF Technology heeft in opdracht van Helena Sustainable Innovations onderzocht wat dit betekent
voor de bodemtemperatuur van een bestaande woonwijk Havenbuurt in Berkel & Rodenrijs als elke
woning van zo’n bodemenergiesysteem zou worden voorzien. Hieronder de resultaten van de
berekeningen na 25 jaar met 75 % regeneratie van onttrokken warmte door middel van PVT
zonnepanelen. Daaruit blijkt dat voor deze woonwijk 75 % regeneratie d.m.v. PVT panelen
voldoende is.
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Werkpakket 5 – Nieuw ontwikkelde sonische boormethode
Deze nieuwe sonische boormethode voor het aanbrengen van gesloten bodemlussen werkt in
tegenstelling tot de traditionele spoelboormethode op basis van grondverdringing. Dit werkt sneller,
beter en geeft minder overlast. De bodem wordt niet geroerd waardoor de bodemstructuur en
afdichtende lagen volledig intact blijven. Deze methode is vooral geschikt voor bestaande
woonwijken.
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Werkpakket 6 – Totaalpakket inclusief financiering
Dit pakket bestaat uit de volgende hoofdbestanddelen:
1. Presentatie all-electric systeem, installatiemethode, onderhoud en beheer, dashboard
2. Standaard offerte all-electric concept incl. onderhoud & beheer en garantie, standaard
formulieren Btw. teruggave en ISDE subsidie
3. Businesscase eindgebruiker Businesscase – financieel plaatje
4. Businesscase overheid
5. Financiering

En betreft de volgende activiteiten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Projectbegeleiding en afstemming met alle disciplines
Afstemming met woningeigenaren en andere betrokken partijen
Presentatie aanbieding
Offerte opstellen
Standaard formulieren opstellen
Businesscase eindgebruiker en overheid opstellen
Financieringspakket samenstellen
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Werkpakket 7 – Draagvlakontwikkeling
Animatie all-electric concept:
https://drive.google.com/file/d/1zGMg8CBdsphnC10WLoLoM91NJs2_UzDK/view?usp=drivesdk

Werkpakket 8 – all-electric concept specifiek voor woningcorporaties
In Ontwikkeling.
Gezocht: Woningcorporatie om mee te denken.
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Pilot project individuele / collectieve oplossing achter de meter
Pilot project Fase 1 “all-electric tussenwoning in Berkel & Rodenrijs”
Deze woning in eind 2017 van het gas af naar all-electric bijna nul-op-de-meter gebracht. De warmte
van de PV(T) panelen op het dak wordt via een gesloten bodemlus in de bodem voor de woning
opgeslagen en in de winter door een compacte warmtepomp er weer uitgehaald voor verwarming
en warmtapwater.
De proefwoning draait nu bijna 2 jaar succesvol. De energieprestatie is uitgebreid gemonitord. Zie
ook evaluatierapport: https://www.helena-innovations.nl/site/all-electric-conceptpresentatie/$FILE/2019-01-07%20-%20Evaluatierapport%202018%20Fase%201%20&%202%20%20Proef%20woning%20en%20huizenblok%20all-electric.pdf

Situatie op zolder met 3 KW Vaillant warmtepomp met in situ opgebouwde verdeelunit er onder en
200 liter boiler er naast.
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Pilot project centrale oplossing voor de meter
Pilot project: “PVT Eco-zonnepark Loolaan Noord Den Haag”
Bj deze centrale oplossing voor de meter wordt elektriciteit en warmte op het PVT Eco-zonnepark ’t
oor aan de Loolaan Noord in Den Haag opgewekt. De warmte wordt onder het park in de bodem
opgeslagen en via een open lage temperatuur warmtenet aan het nabijgelegen huizenblok
aangeboden. Daar kan het met individuele compacte warmtepompen in de woningen of eventueel
een collectief warmtepomp systeem per portiek of woonblok afhankelijk van de behoefte naar een
hogere temperatuur worden gebracht.
Met de productie wordt dit jaar met de aanleg van een PVT zonnepark gestart. Voor het sluiten van
de energieketen is een netbeheerder (open warmtenet), energieleverancier en afnemer
(woningcorporatie) benaderd.
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