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0. Inleiding en samenvatting
De volgende hoofdstukken bieden informatie over TKI Urban Energy projecten: per programmalijn en per project de openbare samenvatting, de
partners, de beoogde looptijd en de contactgegevens.
TKI Urban Energy (TKI UE) richt zich, als onderdeel van de Topsector Energie (TSE), op de energietransitie in de gebouwde omgeving. Het programma
van TKI UE bestaat uit zes programmalijnen (PL’s):
0. Korte termijn innovaties aardgasloze wijken, woningen en gebouwen
1. Zonnestroomsysteemcomponenten (PV);
2. Warmte en koude installaties;
3. Fysieke integratie;
4. Flexibele energie infrastructuur;
5. Energieregelsystemen en –diensten.
Projecten die bijdragen aan deze programmalijnen zijn voortgekomen uit de regelingen van TKI UE (2015 t/m 2017) en haar voorgangers TKI Solar
Energy, TKI EnerGO en TKI Switch2SmartGrids (2012 t/m 2014), de PPS/TKI toeslag regeling, IPIN (Innovatieprogramma Intelligente Netten), ERA-Net
regelingen, de DEI regeling (demonstratie energie-innovatie) en de HER (hernieuwbare energie-regeling).
PL0 (korte termijn innovaties aardgasloze wijken, woningen en gebouwen) is nieuw vanaf 2018, waardoor nog geen PL0 projecten zichtbaar zijn.
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Programmalijn 1: Zonnestroomsysteemcomponenten (PV)
TKI Urban Energy regeling 2017
1.

TEUE117010 - High Temperature - Silicon Oxide HeterjunciOn solar cells
(HT-SOHO)

Background
In today’s industrial solar cells, the interface between doped crystalline silicon (c-Si) and the metal
contact is a major source of recombination, and therefore of voltage losses. For this reason, highefficiency c-Si solar cell research was initiated on so-called passivating contacts, in which this
recombination loss is significantly reduced. Recently, it was demonstrated that solar cells with
passivating contacts can obtain record-high conversion efficiencies; over 25% for front-to-rear
contacted poly-Si based cells1 and over 26% for interdigitated back contacted cells (IBC) 2,
integrating doped poly-Si and a-Si:H (SHJ) based passivating contacts, respectively. However, both
types of passivating contacts are not transparent for a large, relevant part of the solar spectrum
and/or are not compatible with high temperature industrially screen-printed metallization processes.
Here, we will develop passivating contacts that are more transparent than their existing counterparts
and maintain their passivating properties under high temperature conditions.
Goal of the project
In this project, carrier-selective passivating contacts based on doped poly-SiOx alloys, with high
transparency and high thermal stability, will be developed. The developed materials can be applied
at both sides of front-to-rear contacted and bifacial solar cells. The high carrier selectivity and
excellent passivation properties of the poly-SiOx contacts will induce a high open circuit voltage
(VOC), while their high transparency due to the oxygen alloying will lead to increased high short
circuit current density (JSC) as compared to other silicon based passivating contacts. Additionally, to
also achieve a good solar cell fill factor (FF) without the need of a transparent conductive oxide
(TCO), we shall optimize the in-diffused doping concentration. This will facilitate lateral transport of
the carriers and enhance their tunneling probability through the SiO2 interface layer in between the
selective poly-SiOx layer and the wafer. By achieving these excellent VOC, JSC and FF, and therefore
high conversion efficiency, while at the same time using industrial LPCVD or PECVD to deposit a fully
SiOx-based passivating contact, the LCoE of PV electricity will be reduced.
Short description of activities
TUD will develop and test poly-SiOx passivating contact materials in their lab, and ECN and
Tempress will integrate their findings into the processes to the Tempress systems at the ECN site. In
parallel, ECN and Tempress will work on development of LPCVD and PECVD doped SiOx layers in the
Tempress systems, adapting their furnaces to poly-SiOx layer deposition. When promising results
are achieved on symmetric test structures, i.e. wafers with poly-SiOx stacks on both sides, solar
cells containing these stacks will be fabricated. TUD will use their cleanroom facilities for
development of lab scale (9 cm2) solar cells, to demonstrate a high efficiency proof-of-concept solar
cell by making use of the advanced laboratory techniques available in their lab. ECN will explore the
integration potential of these newly developed materials in solar cells on an industrially-relevant
scale, i.e. 6” wafers, making use of their industrial pilot line equipment.
Result
The project will investigate the structural, electrical, and optical nature and passivation performance
of novel doped poly-SiOx layers. The combination of high-temperature stability on the one hand, and
improved transparency on the other hand, gives these layers an important advantage over existing
silicon-based passivating contacts. This will enable high efficiency c-Si solar cells that are compatible
with simplified low-cost industry-feasible metallization steps, while combining high short circuit
current values and high open circuit voltage.
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Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

TU Delft, Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica (EWI)
O. Isabella
+31 (0)6 2859 3819
o.isabella@tudelft.nl
ECN, Tempress
01.01.2018 – 31.12.2019
Urban Energy tender 2017
Zonnestroomsysteemcomponenten (PV)
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2.

TEUE117017 – Design for Recycling & Reuse (DEREC)

Issues to be addressed
When a solar panel reaches its end of life, it is currently not possible to re-use all materials. The
materials that can be re-used, cannot be applied for the same application. This is a waste of
materials and value, making it impossible to go to a Circular Economy. The reason that this is so
difficult is that a panel is glued with a material that can only be burned off at high temperatures.
Therefore, solar panels are 'crushed' and the useful pieces of material are sorted out. There is a
strong need for a more sustainable process. By 2050, the Dutch government wants Circular
Economy. For application of PV in the built environment, all materials need to be re-used as building
owners want to fulfil to BREEAM [1] and other environmental codes. This means that solar panels
need to be re-designed for re-use.
Project Goal
The purpose of DEREC is to develop and apply materials that allow re-use, while ensuring the
desired life time of a panel. This leads to the development of novel materials (encapsulant,
interconnection and conductor material) that enables a positive business case for recycling of solar
panels. The production of such panels is a major distinctive feature for European panel
manufacturers.
DEREC fulfils the TKI Urban Energy goals:
- Lower costs while improving the integral sustainability of the product. We will contribute to this
aim, because back contacted solar modules have a higher efficiency of 3-5%. We benchmark
costs against existing panels.
- Our Circular Economy (CE) solar module fulfils the specific goal of sustainability and re-use. Our
aim is to keep the durability and payback time competitive with state-of-the-art technology. In
particular, the fact that scarce materials (like silver) can be recycled is really important for the
future of solar and makes it possible to keep on using silver.
- It is an innovative product for a new market. Circular Economy is growing and customers find it
important to produce renewable energy in an eco-friendly and sustainable way. We plan to
introduce a CE eco label as well as a material passport for our CE modules.
Activities
Firstly, the design of the module is optimized (Exasun). An appropriate LCA method is also
developed and used to calculate the impact on re-use and business case (ECN). Conductive circuit
processing and encapsulant (DSM) and, interconnection material (Mat-Tech) are developed for reuse and proven stability.
With this combination of materials, test panels are manufactured (Exasun) and tested in climate
chambers and in an outdoor installation (ECN). With existing and proven recycling methods, these
panels are then dismantled (ECN). PV Cycle assessed the suitability of the concept and the
possibility of re-use. ABN Amro makes its circular buildings available for a pilot test, and also
provides feedback on conditions for re-use and suitability of the DEREC panels for CE buildings.
Results
The main results will be a Circular Economy solar module based on back contact cell technology
comprising glass front and rear side. Specific results will be:
- A newly developed encapsulant material, fully tested for market readiness.
- Lead free interconnect material, suitable for the module manufacturing lamination profile.
- Test reports on reliability studies of accelerated stress tests and outdoor behaviour, compared to
current state-of-the-art module.
- An LCA model which addresses end-of-life (EOL) scenarios for various recycling and/or re-use
options.
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-

-

Report about the recycling tests performed on DEREC modules, reporting on the suitability of the
disassembly and readiness of the material for re-use material quality after EOL will be validated
for further re-use options.
Evaluation report on the implementation of the CE solar modules in combination with CE
buildings. The report will add to guidelines for circular economy with respect to PV applications in
the built environment. This evaluation will take place in close cooperation with the company
responsible for the design of the CE building. Results of the project will be shared with regulatory
policy bodies promoting CE for PV and in the built environment.

Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

ECN
M. Spath
+31 (0)6 1021 3561
spath@ecn.nl
ABN AMRO Bank B.V., DSM Advanced Surfaces, Exasun, Mat-Tech B.V., PV
CYCLE ivzw
01.01.2018 – 31.12.2019
Urban Energy tender 2017
Zonnestroomsysteemcomponenten (PV)
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3.

TEUE117022 - All Back-Contaccted for all (ABC4all)

Motivation
In the PV market, there is a growing demand for modules that not only demonstrate high powers but
also nice aesthetics. The ‘all black’ modules containing IBC cells are well positioned to meet this
need, but these are expensive, “high-end” products that currently serve a niche market with less
than 1% share. After IBC-leader Sunpower, now also Sharp, LG, AUO, Jolywood have introduced
showcase IBC panels. For example, Sunpower's X21 panel, with world's highest W/m2 containing
solar cells with 25% efficiency, is 75% more expensive than 'regular' panels from Tier-1
manufacturers. These high prices are due to more expensive n-type silicon, expensive metallization
and complex processing of the solar cells. Clearly a huge gap between "mainstream" products and
"niche" products can be discerned.
Another observation in the market is the giant rise of PERC technology that is believed to be the
dominant technology in five years from now. In the slipstream of the industrial implementation of
PERC, the bifacial variant PERC+, with partial Aluminum metallization, is emerging and is adopted by
players such as JA Solar, Longi, Solarworld, TRINA and NSP. As we observe that the PV industry is
risk averse and tends to walk the evolutionary path, we introduce the PERC-like p-type IBC as a
natural follow-up of PERC(+).
Project goal
With the PERC-like p-type IBC we introduce a solar cell that is less expensive than the existing ntype IBC solar cells. Our goal is to obtain a good balance between cost and performance, enabling
the corresponding PV panels to bridge the gap between the “mainstream” and the “niche” market.
As a result, we expect that p-IBC based aesthetic panels will be much less costly and therefore can
get a serious market share. The p-IBC solar cell should outperform the PERC(+) cell in terms of
efficiency, but at minimal added costs.
Currently the emitter is the limiting factor for the open-circuit voltage (Voc) of PERC(+) cells. To
overcome this for our solar cell, we introduce an n-type polysilicon emitter. Unlike for PERC, which
has the emitter on the front side, the Voc can be increased by having the n-type poly emitter on the
rear, avoiding the penalty of a reduced current due to parasitic absorption of blue light.
We target a solar cell with an efficiency of 23% at much lower cost than for current n-type IBC
technology. This is achieved by the use of 10%-20% less expensive p-type material, Aluminum
metallization based on screen-printing and simple processing. Additional cost reduction will be
realized by single-run double-sided Al2O3 deposition, throughput enhancement and maintenance
time reduction of solar-cell manufacturing equipment.
Short description of activities
Work package 1 (WP1) focuses on the recombination minimization of the relevant surface areas of
the IBC cell: The top surface, the rear base area and the rear emitter area. Tempress & ECN will
establish an industrial n-poly emitter and Levitech & ECN will assess double-sided Al2O3 deposition.
Unmetallized halffabs will be processed and the project partners will select the most promising flows.
WP2 focuses on the device architecture. Special attention is directed to the reduction of the j0-value
of the Al-Si alloyed contact that will be the limiting factor for the Voc. Experimental test vehicles, in
which Al paste and geometries are varied, will be processed and assessed to find the optimal
conditions. WP3 combines the results of the previous WPs and, with the assistance of simulations,
the optimum architecture will be determined and the corresponding solar cell will be manufactured.
WP4 focuses on cost reduction by enhanced throughput and reduced maintenance time of equipment
as well as to double-sided Al2O3 deposition with the Levitrack.
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Result
The result of this project is the realization of a low-cost, industrial, PERC-like, p-type IBC solar cell
with 23% efficiency. Further cost reductions are realized by reduced maintenance times and
enhanced through-put of equipment of partners Levitech and Tempress. The resulting solar cell will
be more cost effective compared to existing n-type IBC cells and is able to bridge the gap between
the “mainstream” and “high-end” products in the market, also paving the way for affordable
aesthetic panels.
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4.

TEUE117046 - Back End Advanced Serial Interconnection Technology for CIGS
Modules (BEAST)

Intorduction
Thin Film CIGS modules that are currently produced in industry use interconnection of individual
cells using repeated deposition and in-line scribing processes. This approach results in the need for
intermediate cleaning steps, alignment and due to this a relatively low production yield. Next to
these production aspects, it is also very cost intensive and production disruptive to enable
customized free-form production of modules.
By separation and consecutive serial interconnection of cells in a so-called back-end approach for
interconnection, the cleaning and alignment steps in production can be minimized or even
eliminated. In this approach first the full solar cell stack is deposited, after which modules are
produced by using laser scribing and inkjet printing to create isolating and conductive pathways.
This module technology also has the potential to enable more efficient modules by avoiding the P1
shunt that is typical for CIGS. Research on using a back-end approach for serial interconnection for
CIGS in the past years has shown that laser processing as well as inkjet printing depends heavily on
the specific CIGS stack and production method used.
Aim of the project
The aim of this project is to use the knowledge obtained and infrastructure that was developed in
previous projects to make the module concept of back-end interconnection for CIGS ready for
market. The developments so far have shown promising results, however cannot compete yet with
the industrial state-of-the-art. Further development is necessary to fully unlock the potential of
back-end interconnection in CIGS. The main advantages of back-end application of interconnects in
CIGS modules are the potential to lower cost of PV by increasing yield in production as well as the
possibility to make modules that can be customized without changing an entire production line. The
digital nature of the back-end process using laser scribing and inkjet printing for the realisation of
interconnections enables easy access to free-form module manufacturing. In this way the project
contributes to the goals of the TKI Urban Energy to lower cost of PV by increasing producing yield,
as well as increasing application area’s by enabling size and form-freedom of module production.
Activities
The activities that will be performed by the partners in this project are: supply of industrial CIGS
material by AVANCIS, deposition of specific CIGS samples by TNO, supply and support of inkjet
printers and printing of inks by Meyer Burger, and back-end interconnection research by Solliance.
The processes that will be investigated in the back-end interconnection technology can be divided in:
• investigation of laser scribing on CIGS and the isolating materials (ECN and TNO)
• inkjet printing of isolating tracks and conductive bodies (ECN and TNO)
• device architecture and module concept development (ECN)
By looking into the interaction between back-end processing (laser scribing and inkjet printing) and
front-end manufacturing (layout and production method) of the CIGS stack a more detailed
understanding of the mechanisms will be obtained. This knowledge will be used to optimize the
processing conditions, which will enable maximum output of the modules. The process developments
will be directed towards smaller (<200μm dead zone) and more efficient (low series resistance)
interconnections.
Results
The results of the process optimization with smaller interconnection strategy and improved
processing include:
• lower cost potential
• free-form module concepts
• shorter time to market for this technology.
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The main innovation of this project is the reduction in size of the dead zone of the interconnect. This
involves combining processes on small scales and with that increased interaction between these
processes.
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5.

TEUE117066 - Comparitive assesement of PV at SEA versus PV on LAND
(CSEALAND)

Aanleiding
The sea is the largest unused area in the world which offers opportunities for renewables as these
require otherwise space on land. Scientifically-valid comparisons between PV on land and PV at sea
are today still inexistent. This project is set to be the first worldwide benchmark.
Doel van het project
In this project, Utrecht University (UU) and Oceans of Energy B.V. (OOE) cooperate to empirically
compare the performance of solar panels at the North Sea with solar panels on land. This is the first
time that such research is conducted. The outcomes will be used to (1) validate the performance of
solar PV in North Sea conditions, (2) develop generic performance insights which can be used to
accurately estimate performance in different settings and (3) test several design-configurations to
determine optimal settings. It is expected that this allows for an estimated PV-yield gain of up to
15% compared to a similar application on land. Therefore, this project meets ‘programmalijn 1d’, in
which it is the main goal to develop PV-system components which can significantly increase the yield
and the (economic) value of PV-applications.
Korte omschrijving van de activiteiten
The floating unit will be detail-designed, fabricated, assembled and installed offshore (and at the end
of the project decommissioned). A similar setup will be commissioned on land. Both systems will be
monitored during 12 months and a model is maintained to track PV-performance and allow accurate
comparisons. A financial assessment will be conducted at the end of the project using the results
from the measuring and monitoring to determine the economic implications for potential projects.
Resultaat
The main result is a world’s first scientifically-valid comparison of the performance of PV at (the
North) sea with PV on land. This is valuable from a scientific perspective as (1) the sea has the
largest potential for PV applications worldwide (2) PV at sea can increase PV yields by 15%, (3)
comparisons of PV on sea and land are yet not available, (4) the sea-conditions can influence PVperformance in numerous (and not yet studied) ways including by salt deposits, marine animals, and
dynamic behavior from waves. Technically a lot will be learned from the system behavior and how to
optimize the system for greater yields and higher system robustness by testing several design
configurations. From a business perspective, the external credibility of the system performance will
be increased by showing scientifically proved results.
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6.

TEUE117067 - Intelligent Health Assesment of PV Systems (IHAPS)

Aanleiding
The increase of the amount of residential PV systems and the lack of awareness of system owners
easily may lead to undetected underperformance of these systems. While monitoring visualisation
exists (web-based, apps), system owners cannot judge if energy yield is as expected and if their
system is functioning well or not.
Doel van het project
This project aims to set-up an automatic health check for residential PV systems. A database of
thousands of PV systems will be created and automated performance assessment of these systems
will be performed in order to inform system owners on the functioning of their system. Collection of
data can be done via APIs (application programming interfaces) of inverters nowadays as these are
connected to the Internet. Algorithms will run on the server that hosts the database of systems and
will detect malfunctions related to shade or other causes, and will automatic inform the PV system
owner. With early detection the energy yield of systems will increase, as well as operational safety,
which is perfectly in line with the aims of the programme line of TKI Urban Energy. Our method will
thus increase reliability of PV systems, which will allow faster large-scale deployment of PV systems
as a worry-free local renewable energy source.
Korte omschrijving van de activiteiten
UU and SunData will closely collaborate on setting up this health check application. To that end,
SunData will set up a server with a database of thousands of PV systems by means of collecting
performance data from inverters using their APIs. UU will select a sample of the database with a
limited number of systems to test malfunctioning algorithms that have been developed in the TKI
project AMDIS, but tested only on a small testing facility. The limited number of actual systems will
be used as training dataset for testing the algorithms and based on the results we expect that these
will need to be modified by UU. Subsequently, they will be run on the server of SunData on the full
database of PV systems and their feasibility will be assessed.
Resultaat
The project will yield an automatic health check of PV systems in the residential sector. System
owners can rely on this check such that optimum annual performance is warranted. A user-friendly
web-interface will attract many PV system owners to share their data and they will be informed on
the functioning of their system. With expected national coverage, the database will show what the
actual PV system performance is in the Netherlands.
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7.

TEUE117074 - Wet coated and Atomic Layer deposited functional Layers for
Solar modules processed Under Normal atmospheric pressure (ALLSUN)

Background
A decade ago, thin film metal-organic-halide solar cells or ‘perovskite’ solar cells did not exist. Now
perovskite solar cells have been realized with power conversion efficiencies of up to 22%, which is in
the same range as the record efficiencies of current commercial PV technologies (CdTe, CIGS, mcSi). Very recent results from scientific literature as well as internal Solliance and Greatcell Solar
results show that perovskite solar cells can pass critical stability tests. The unprecedented progress
of this young photovoltaic technology is due to the enormous research efforts from both academic
and commercial parties. The motivation to develop perovskite solar cells is based on the opportunity
to turn abundant and inexpensive materials, processed at low temperature and in high volumes
against low cost, in high quality semiconductor films, suitable for efficient solar modules. A
combination of low cost, high efficiency, stable performance and low temperature processing will
enable entrepreneurs to open new markets.
Before the full potential of this promising PV technology can be unlocked, several challenges need to
be addressed. These challenges include, the environmental profile, the long term outdoor
performance, up scaling process methods and integration and validation of new products. The
ALLSUN project addresses the up scaling challenge.
Goal of the project
ALLSUN connects Dutch industry (Smit Thermal Solutions and MeyerBurger) via Solliance with a
global frontrunner (Greatcell Solar, formerly Dyesol Ltd) in perovskite solar cells. Greatcell Solar and
Solliance have already joined forces to develop process flows to scale up perovskite solar modules
towards an industrial level. The complete process flow can be executed on existing equipment with
the exception of two process steps: a) the perovskite film drying/annealing step and, b) the plasma
enhanced atomic layer deposition of transport layers. Equipment for these processes is non-existent
today. The goal of ALLSUN is to develop these tools and the corresponding processes.
Summary of activities
Based on the combined knowledge of processes, equipment engineering and cost calculations, the
consortium will develop equipment to transfer the laboratory scale processes to sheet-to-sheet and
at a later stage roll-to-roll. Smit Thermal Solutions will realize a sheet-to-sheet process tool
consisting of a slot die deposition stage and an in-line perovskite drying/annealing station to obtain
high quality perovskite films. The modular tool consists of several chambers. In the first chamber,
the wet perovskite precursor ink is deposited by a slot die coater. In the subsequent stations, the
wet film is cured under well-controlled conditions, resulting in formation of high a quality perovskite
films. With this tool, Solliance and GSL will transfer laboratory scale processes to an industrial
sheetto-sheet level. Developed equipment and processes will be transferable to roll-to-roll scale.
In parallel, Meyer Burger and Solliance will develop plasma enhanced spatial atomic layer deposited
(PE sALD) metal-oxides. The sheet-to-sheet plasma source has been recently installed. Solliance and
Greatcell Solar will develop recipes on laboratory scale and transfer these to the sheet-to-sheet tool
to obtain suitable metal oxide films which function as passivation layer / charge transport layer /
metal and water migration barrier / TCO layer. Based on ALLSUN results, TNO and MBNL will be well
positioned to introduce PE sALD on roll-to-roll scale.
Result
ALLSUN enables the development of:
1) A novel sheet-to-sheet process tool which allows control over the perovskite film formation step
leading to high quality perovskite films suitable for integration in perovskite modules. The
developed processes and equipment designs will be transferable to roll-to-roll.
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2) A novel sheet-to-sheet plasma enhanced, spatial ALD tool will be commissioned and recipes
developed to process suitable metal-oxide layers, for incorporation in perovskite photovoltaic
devices. Based on the results on sheet-to-sheet, designs will be made to introduce PE sALD on
roll-to-roll scale.
The project represents a great opportunity for Dutch equipment manufacturers to position
themselves in this new market together with an end-user. The project connects to the strengths of
Solliance to transfer labscale processes from lab to fab scale. As such, this project fits the ambition
of TKI UE to support the Dutch economy and, concomitantly support the development and scale up
of new thin PV technologies.
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TKI Urban Energy regeling 2016
8.

TEUE116139 - Material Independent Rear pAssivating Contact soLar cEll
(MIRACLE)

Motivation
Many companies expect that after the step from aluminum back surface field (Al BSF) towards ptype passivating emitter and rear contact (p-PERC), the next silicon PV technology will be n-PERT,
because of its enhanced bifaciality of >95% and higher efficiency potential. However, large
penetration of n-type cell technologies so far has been hampered by higher wafer prices, more
complex manufacturing, high silver consumption and the fact that it is a revolutionary rather than
evolutionary approach compared to p-type cell production
Goal of the project
To accommodate the demands from the PV industry for high, stable efficiencies and high energy
yield, and at the same time offer compatibility for the majority of existing manufacturing technology,
we will research and develop a bifacial Material Independent Rear pAssivated Contact soLar cEll.
The “Miracle” concept, with a target efficiency of 23%, is based on a p+ polysilicion passivating
contact at the rear and is applicable to both p-type and n-type Si cells. It only requires a simple and
cost-effective upgrade to the present p-type cell production toolset, based on new equipment from
Tempress Systems BV.
Short description of activities
The partners in the project will bring in complementary expertises that are all crucial for the
development of the Miracle concept.
Tempress will develop their equipment and processes for high quality p+ polysilicon (poly-Si).
Furthermore, Tempress will focus on n+ POCl3 diffusion and a combination of annealing of the
polysilicon layer and diffusion of the front side phosphorus will be studied.
The UT will explore the processes and limitations for contacting the polysilicon layers using high
quality metallization techniques from the IC industry. The TU/e will work on tunnel oxides for poly-Si
passivating contacts and will also explore higher performance (lower light absorption, better
passivation) using metal oxide based transparent passivating electron contacts for the front side.
The laboratory technologies that will be investigated by the universities may not be ready for
industry yet, however these will show the full potential and crucial points of improvements for the
p+ poly passivating layers in the Miracle cell.
ECN will design and model the Miracle concept, and integrate the developed processes on next
generation p-type and n-type cells. This includes evaluation and research of optical layers and
metallization. The stability of Miracle cells will be assessed by ECN and Tempress. To ensure rapid
industrialization of the cell concept, pilot production together with potential customers will be
targeted by Tempress.
Result
The project will deliver the architecture and processes for the Miracle cell. The target cell efficiency
of 23% is 1-2% abs. higher than current stabilized p-PERC efficiency. The bifaciality will add 10 25% to the module’s energy yield. Because Miracle is applicable to both p- and n-type wafers, it will
also enable an easy shift from p- to n-type material for cell manufacturers that adopt this
technology.
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The project result will be a unique product based on Dutch equipment and technology,
that will be largely compatible for implementation in nearly all current and future cell
lines in the world.

Figure 1a: Cell architecture of current pPERC
and nPERT solar cells
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Figure 1b: Cell architecture of the new Miracle
concept
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9.

TEUE116154 - Opti-Shade: the optimal system configuration in case of shadow
(Opti-Shade)

Introduction
Solar systems on roofs with string inverters have a low performance in case of shadow. Power
optimizers and micro inverters increase the performance, but are often not cost effective due to the
high investment cost. The question is whether systems can be developed with high performance in
case of shadow at low cost.
Project goal
The purpose of the project is the development of a (BIPV) power optimizer/inverter system which is
shadow insensitive at low investment cost. These systems have low electricity production cost
(€/kWh) at high specific yield (kWh/m²). The expected lifetime is longer since “HOTSPOTS” in the PV
modules with shadow are avoided. More PV modules can be placed on a roof with better aesthetics
because no account has to be taken with shadow objects like exhaust pipes and dormers.
Description of activities
The basis of the project is to apply only power optimizers on the PV modules with shadow (selective
deployment of power optimizers), resulting in a system with high performance at low investment
cost compared with standard systems with power optimizers (high cost) or without power optimizers
(low performance).
According to most power optimizer manufactures, selective deployment of power optimizers is
technically not possible. Therefore, first a market research is done on possible power optimizer
brands for selective deployments (ECN, AERspire, RE-Source). Solned has contacts with a Chinese
power optimizer manufacturer and supplies this power optimizer for the tests. A special power
optimizer for selective deployment is developed by Heliox. A selection of the power optimizers is
tested in the laboratory and by outdoor test with an inverter (ECN). From these results, a field test is
done for the determination of the yearly yield of the most favorable configuration compared with
reference systems (SEAC). Finally, the market survey will be updated with the results of the tests
(RE-Source, ECN) and the results are disseminated.
Results
The project will answer the following questions:
Is selective deployment of power optimizer possible?
Is the cost of the optimizers countervailed by the higher performance of the system?
Are HOTSPOTS avoided for a longer lifetime and safer system?
Is it possible to check the performance of the system by only monitoring the PV modules with
power optimizers in comparison with the total performance of the system?
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10.

TEUE116158 - Re-designing front window in flexible CIGS modules for costeffective moisture protection (FrontCIGS)

Aanleiding
Flexible PV modules are attractive because of their low weight, freedom of form, and ease of
integration. However, one third of the cost of present CIGS-based modules is dictated by the
transparent frontsheet. This high cost is primarily due to the extreme moisture barrier properties
required to protect the chemically unstable Al:ZnO (AZO) transparent contact.
Doel van het project
Goal is to reduce the cost of the front sheet by 50%. By improvement of the stability of the electrical
front contact layer of the CIGS, implicating less stringent requirements on moisture barrier
properties, flexible and low weight front sheets for CIGS modules become economically feasible.
Crucial for the Solliance and SEAC roadmap towards free form back end interconnected CIGS, is to
increase the stability of the mass produced non-encapsulated CIGS stack during transport and
storage before customization.
Korte omschrijving van de activiteiten
TNO will develop, demonstrate and test the improvement of TCO stability by application of barrier
layers by spatial ALD. Test devices, cells and modules will be made on the Solliance CIGS line. Based
on technology assessment and cost calculations, Meyer Burger will implement selected processes for
TCO and barrier deposition on tools, and demonstrate deposition on module level. Both AZO and
intrinsically more stable TCO’s will be studied. Foreign research partners in the ERANET project will
focus on deposition of alternative TCO’s by sputtering, perform module testing, and also explore
frontsheet with self cleaning properties. Foreign industrial CIGS manufacturers will supply test
modules, and form an industrial exploitation commission with Meyer Burger for commercial
evaluation and implementation. TNO will assess the effect of improved TCO stability on storage time
of prefabricated non-encapsulated CIGS.
Resultaat
The chemical stability of the front TCO on CIGS will be improved by exploring AZO and a number of
intrinsically more stable alternatives in combination with low cost ALD barrier layers as part of the
device. Feasibility of encapsulation with 50% lower cost front sheet will be demonstrated on sample
modules of participating industrial manufacturers and utilizing innovative coating tools supplied by
participating equipment manufacturer. Beneficial effect on storage time of semifinished products will
be assessed.

Bladzijde 36 van 484

Projecten TKI Urban Energy

Project goal is 1) to reduce total flexible module cost by 20% through a 50% cost reduction of
frontside packaging, 2) to thus enable light weight encapsulation at lower cost and 3) to extend
storage time of unfinished modules until customization.
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11.

TEUE116187 - Submerged solar (Subsol)

Aanleiding
There are floating PV systems available for shielded water areas. The big challenge for floating PV
systems is in large solar farms on waters like the IJsselmeer.Therfore we will design and develop a
waterborne systems which can withstand the rough water conditions. We will use the know how of
Marin on semi-submerged crafts and devices and the potential of bifacial PV on the reflective surface
of water to realize an economic feasible system.
Aim of the prpject
The goal of the project is to develop a PV system, which is not affected by waves. The floaters will
be placed submerged and the panels will be placed above the water surface. By placing the bi-facial
panels in the optimum position within a highly reflecting environment we expect to realise a very low
price per kWh.
Short description of activities
This project will be a collaboration of Sunfloat, Tempress, Femtogrid, DirectCurrent BV, Venster
Techniek, and DSM whereas Wavin BV and Rijkswaterstaat are supportive to the project. Three
renown knowledge institutions are involved: ECN , Marin and EnTranCe. We have identified three
main phases; Design and construction of the semi-submerged devices; design of bifacial layoutand marine proof electrical set-up resulting in fase three, the design of 2MW farm supported by a
30kWp pilot on the Ijsselmeer. The wave resistant design will make use of the newest modelling
techniques and infrastructure of Marin to produce three prototypes. The prototypes will be build
(VensterTechniek, Wavin, Sunfloat) and tested by Marin and EnTranCe. Phase two will model and
design the bifacial PV on the water surface, including the use of light trapping foils and coating
(DSM). A marine proof modular electric grid will be design and realized (Femtogrid/Direct Current)
In phase three the pilot will be build to be able to design the first product; a 2 MW solar farm. In
collaboration with Rijkswaterstaat the systems will be piloted under real life circumstances..
Resultaat
The project will deliver a functioning prototype of 30 kWp and a design for 2 MW solar farm of a
rough water resistant PV system. The prototype will be tested for a minimal duration of one year at
a site in the IJsselmeer or a similar body of water. The installation will be wave resistant up to a
minimum of 1 metre wave height. By using the reflection and cooling effect of the water effectively,
the yield of the system will be at least 20-30% higher than a land-based monofacial system.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners

Looptijd
Regeling
Programmalijn

Sunfloat
Tjeerd Jongsma
+31 (0)6 5112 1714
tjeerd.jongsma@sunfloat.com
ECN, Stichting Maritiem Research Instituut Nederland (Marin), Profiel Techniek
Zelhem B.V., Hanzehogeschool Groningen, Entrance, DSM, Tempress Systems
B.V., Femtogrid Energy Solutions BV, Direct Current BV, Wavin
13.09.2016 – 13.03.2019
Urban Energy tender 2016
Zonnestroomsysteemcomponenten (PV)

Bladzijde 38 van 484

Projecten TKI Urban Energy

12.

TEUE116193 - High-Efficiency Si Perovskite Tandem Solar Cells (HIPER)

Motivation
Crystalline silicon PV technology is reaching its practical efficiency limit. The emergence of perovskite
solar cells presents an opportunity for high efficiency modules of a stack (“tandem”) of perovskite on
crystalline silicon solar cells. Dutch industry is well positioned to play a strong role in this novel
technology.
Goal of the project
The goal of the project is to combine development of a novel advanced industrial crystalline silicon
cell with state of the art perovskite solar cell and module technology, resulting in tandem cell
efficiency of 28% and module efficiency of 25% (area 6x6 inch2), at Technology Readiness Level 5.
Short description of activities
Tempress and ECN will develop a novel silicon cell, with polysilicon passivating contacts on both
front and rear side, advantageous and uniquely suited for tandem operation. The performance as
bottom cell in a tandem can be very high, while it can be manufactured with a lean process flow.
TNO and ECN will develop efficient semi-transparent perovskite solar cells and modules using
scalable deposition processes and laser-based monolithic interconnection. TU/e will develop and
contribute ALD processes for selective charge transport layers and highly transparent conductive
oxides, as well as ultra-thin chemical passivation layers directly on the perovskite absorber to
improve the perovskite’s performance and stability to subsequent processes. TNO and ECN will
perform integration to 4-terminal tandems.
This project is part of an international SOLAR-ERA.NET proposal. Partner projects will contribute high
quality perovskites made by vacuum processing, and 2-terminal applications.
Result
The project will deliver industrial processes for a 6 inch bottom cell with efficiency >10.4% in filtered
operation, and semitransparent perovskite cells with efficiency >18%. Minimodules will be produced
with aperture area efficiency >25% and area of 6x6 inch2. Industrial feasibility and barriers for
commercial exploitation will be analysed.

Figure 1: Schematic structure of a 4-terminal perovskite/cSi tandem structure as will be developed
and investigated in this project. The figure is not to scale. The perovskite stack is schematically
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shown on only part of the area of the cSi cell, and monolithic interconnection of the perovskite layer
stack to create a perovskite module is not shown. Not all barrier and encapsulation layers are
shown, nor is the module backsheet. Details of the cSi and perovskite cell structures will be varied in
the project.
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01.01.2017 – 31.12.2018
Urban Energy tender 2016
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13.

TEUE116203 - Performance and Electroluminescence Analysis on Reliability
and Lifetime of Thin-Film Photovoltaics (PEARL TF PV)

Effective verification of the expected lifetime and performance quality of delivered PV modules prior
to installation is often crucial. However, for thin film modules, pre-installment testing does not result
in a useful lifetime estimation, as the current knowledge level is too limited for a reliable
interpretation.
The goal of this project is to reduce the cost of electricity from thin film PV plants, by reliably
predicting the failure mechanisms in thin film (in particular CIGS) modules, thereby increasing the
long term plant operating yield, reducing O&M costs, improving accuracy of investment models, and
increasing the bankability of thin film PV projects.
In order to predict the longer term performance of thin film PV modules, the ERANET PEARL TF-PV
project aims to improve pre-installation tests and their interpretation. The electrical performance
and electroluminescence images of over 1000 thin film modules will be determined before and
during operation (Solar Tester, KiesZon, PI Berlin and EigenEnergie). Statistical analysis will allow
translation of observed module defects into measurable quality indicators relevant to the market
(FZJ, Straightforward). Moreover, controlled damaging of cells and modules will be performed, in
order to analyse the influence of specific failure modes on the electrical and material properties and
luminescence images (TNO, TU Delft, HZB, Crystalsol, PI Berlin). An analogue route will be followed
for field degraded modules (TNO, PI Berlin), while standards for preconditioning will also be defined
(AIT) to improve correlation of laboratory test results with in-field performance. The project will
focus on CIGS, CdTe and CZTS, while in the Dutch consortium, the main focus will lay on CIGS PV.
This project will result in:
1. Publication of a comprehensive catalogue of electroluminescence images of thin film module
failure mechanisms;
2. Improved standardised tests and technology-specific preconditioning methods: validated by
comparison of in-field and nameplate data;
3. Development of a fast, imaging-based system for quality rating of field installed thin film
modules.
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TNO
M.J. Theelen
+31 (0)6 4684 7434
mirjam.theelen@tno.nl
TU Delft, Solar Tester, Straightforward, Yellow Step Solar BV (Kies Zon),
EigenEnergie.net BV en Solar ERANET partners: Forschungszentrum Jülich
(ERANET coordinator), PI Berlin, Helmholtz Zentrum Berlin (Germany), AIT
and Crystalsol (Austria)
01.02.2017 – 31.01.2020
Urban Energy tender 2016
Zonnestroomsysteemcomponenten (PV)
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14.

TEUE116219 - Full scale LED based solar simulator for PV module testing
(LEDSS)

Issues to be addressed
PV manufacturers are constantly pursuing reduction of PV module production costs, enabling mass
scale implementation of Solar Energy. These cost savings will to a large extent be attained by
development of new PV technologies. However, current solar simulators used to determine their
performance can’t accurately determine the characteristics of these upcoming PV technologies in a
cost effective manner.
Goal of the project
The goal of this project is to develop a solar simulator based on LED technology (LEDSS). The result
will be able to accurately measure the characteristics of upcoming PV technologies, while reducing
the production costs by saving 50% on the testing cost of PV modules.
Scope of the project
Within this project, through industrial research, the applicants will develop the necessary knowledge
on manipulating LED light. This new knowledge allows them to simulate sunlight within the IEC norm
AAA-class accuracy.
Through experimental development, the knowledge will be used to design the optics and electronics,
thermal management and mechanics, necessary for building a full-scale prototype. After testing
separate parts, the prototype will be built and tested to conclude the experimental development.
Finally, the prototype will be representative of the commercial version and will therefore be tested
thoroughly by experts in the solar energy field. ECN will validate the capabilities and practicality,
while Trina Solar and SERIS have committed to become launching partners.
Expected results
The project will result in a full-scale LED solar simulator prototype. The prototype will show the
capabilities of LED technology for solar simulation. The advantages and effectiveness will be proven
and used to convince PV module manufacturers of the competitive advantage the new LEDSS can
provide them with.
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Eternal Sun
S.J.M. Roest
+31 (0)15 744 0161 / +31 (0)6 2472 0626
sroest@eternalsun.com
ECN, Lumileds Netherlands B.V.
14.09.2016 – 31.12.2017
Urban Energy tender 2016
Zonnestroomsysteemcomponenten (PV)
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15.

TEUE116236 - PhotovoltaIc Systems Installation OptimizatioN (PVISION)

The growth of the number of installed solar panels is insufficient to reach the ambitious goal of an
installed capacity of 4GWp in 2020. The huge potential of solar panels is not met by actual
investments due to a lack of trust in the technology and clarity about corresponding financial
benefits. This creates a challenge for the Dutch government.
This project aims to develop an innovative software solution that can efficiently (fully automated)
design optimal PV systems for any location. This will lead to PV systems with a better performance
(more kWh/kWp), lower acquisition costs for installation companies and more reliable data to boost
the adoption of solar energy in the Netherlands.
Partners involved in the project are: Solar Monkey, Readaar, TU Delft and Universiteit Utrecht.
Activities that need to be carried out are:
- Identification of individual properties per building for every individual roof surface.
- Research to the albedo effect on the performance of bifacial modules
- Automatic design of PV systems with the highest possible energy output for that specific location
(including energy yield modelling), based on the individual properties per building/roof surface.
- Validation of system performances by monitoring (in the lab and in real life) through big data
analyses.
The result consists of innovative software that installation companies can use to automatically design
systems, calculate their yield and optimize their output.
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Solar Monkey B.V.
M. van Hoolwerff
+31 (0)6 1706 0481
mels@solarmonkey.nl
Readaar B.V., TU Delft, Universiteit Utrecht
14.09.2016 – 30.06.2018
Urban Energy tender 2016
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16.

TEUE116905 - tRansparent pAssivating contact Design for Advanced solaR cells
(RADAR)

Background
Contacts are customarily associated with voltage losses, making their design critically important for
the fabrication of high-efficiency c-Si solar cells. Although novel so–called passivating contacts do
not induce such voltage losses and have recently enabled solar cells with record-high conversion
efficiencies (>25%) they generally do not exhibit a high transparency.
Goal of the project
In this project highly transparent carrier-selective, passivating contacts, based on extrinsically doped
metal oxides, poly-SiCx or poly-SiOx will be developed. These materials can be applied at both sides
of bifacial solar cells, therewith improving their conversion efficiency and annual energy output so
the LCoE of solar electricity is simultaneously reduced.
Short description of activities
TU/e and TUD will develop and test transparent passivating contact materials, while the corona
charging method from DST will be used for quick testing of the selectivity of these materials. ECN
will develop a bifacial solar cell process that optimally exploits the properties of these materials,
maximizing the power and energy output. AMOLF will design and test advanced extra transparent
metal contacts and light trapping methods for these cells. The deposition processes of the new
materials will be tested in the industrial and pilot scale tools of Solmates, Levitech (metal oxides)
and ECN (poly-Si). Besides extensive testing of the materials in half-fabricates, cells and minimodules, a first practical and economical assessment of the production process of the resulting
bifacial cells will be made.
Result
The project will result in novel industrially viable transparent passivating contact materials that
enable high-efficiency (>24%) solar cell architectures on both n- and p-type wafers, including
upcoming high-efficiency bifacial solar cells. Importantly, the full-area passivating contacts can make
high-temperature diffusion and patterning steps redundant, enabling simplified solar cell
manufacturing with a small number of processing steps.
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TU/e
prof. dr. ir. W.M.M. Kessels
+31 (0)40 247 3477 / +31 (0)6 5114 1188
w.m.m.kessels@tue.nl
TU Delft, ECN, Solmates, Levitech, Delft Spectral Technologies (DST), AMOLF
01.02.2017 – 31.01.2019
Urban Energy tender 2016
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17.

TEID215011 - Advanced n-Pasha - bifacial passivated contact cells (ANtiLope)

Motivation
Although the mainstream PV technology still relies on wafer-based p-type crystalline silicon at the
moment, a gradual but significant shift can be observed towards n-type silicon PV technology.
Because of its higher efficiency and lower €/Wp potential many industries are now adopting n-type
technology as the next step or are already producing bi-facial n-type cells (Yingli, MSE, PVGS,
Motech, Mitsubishi, SSNED, Jinko Solar, LG). These industries ask for ready-to-implement and costeffective improvements on their current n-type technology.
Goal of the project
In the project the partners will research and develop a new, bifacial, n-type cell architecture based
on passivated contacts and with a target efficiency of 22.5%.
Combining passivated contacts with a bifacial front and rear contacted solar cell is an attractive way
to improve the efficiency of existing n-type cells that are now in (pilot) production. Boundary
conditions for the processes are low cost, reduction in silver consumption and ready to implement
into industry. To assess the latter, the cell concept will be evaluated at two from the top 5 solar cell
manufacturers: Yingli and Jinko Solar.
Short description of activities
The technical universities TU/e and TUD will focus on the fundamental aspects of surface and contact
passivation and optical processes and their interactions on cell and module level. The equipment
manufacturers Tempress, Levitech and RRBV will develop and optimize tools for specific processing
of selective emitters, poly-Si passivated contacts, passivation and optical dielectric layers. For front
and rear metallization, a novel, simultaneous n+ and p+ nickel plating process will be evaluated by
ECN and M4SiBV. ECN will design and integrate the new processes into the final cell concept. The
cell manufacturers Yingli and Jinko Solar will test new developed processing steps and assess
challenges and bottlenecks for the industrialization of the new cell concept, as well as supply the
partners with industrial half fabricates to research and develop new processes at the Dutch partners.

figure 1a: current state of the art n-Pasha
cell efficiency ~ 21%

figure 1b: novel concept of this project: bifacial
n-type cell with passivated n+contacts efficiency
22.5% and 95% bifaciality

Result
The project result will be the architecture and processes the new bifacial n-type solar cell. This cell
will feature a diffused, selective emitter combined with passivated contacts at the rear using
tunneling oxide and poly silicon n+ layer. The metallization coverage will be reduced to around 5%
at both front and rear, which in combination with adjusted poly-Si layer between the contacts, will
enable a bifacial cell with rear response around 95% of the front. Due to the lower metal coverage
as well as by implementing silver-less (parts of) the metallization, the total costs of the cell concept
will be significantly reduced as compared to the current screen printed bifacial n-type cells such as
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n-Pasha. The total cost of ownership on module level will be reduced from 0.55 €/Wp now to <0.40
€/Wp in 2017.
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Tempress Systems B.V.
F.P.A. van der Werff
+31 (0)57 869 9200
fvdw@tempress.nl
Levitech, Roth & Rau BV, ECN, TU/e, TU Delft, M4Si BV, Yingli Energy (China)
Company Limited, Zhejiang Jinko Solar Co.
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18.

TEID215022 - COMpetitive PASSivating contact technology for PV (COMPASS)

Background
The 25.6% world record c-Si solar cell is based on amorphous silicon passivating contact technology.
However, base materials alternative to amorphous silicon exist for passivating contacts, which not
only have comparable passivating and conductive properties, but also have other technological or
industrial advantages, such as higher transparency or better thermal stability.
Goal of the project
In order to maintain a competitive edge in Dutch solar cell knowhow and equipment manufacturing,
the goal of the COMPASS project is to explore, combine, and demonstrate high-performance and
manufacturability of such novel, high-potential passivating contact materials that are being
developed in the Netherlands.
Short description of activities
The novel passivating contact stacks and conductive layers developed by TU/e, TUD, AMOLF, and
Solmates will be tested by replacing parts of well-controlled device structures, such as silicon
heterojunction (SHJ) and/or n-Pasha solar cells made by ECN, with these layers. In parallel, at
Solmates, Levitech and ECN, implementation of the novel layer deposition processes will be tested in
their industrial tools and a first optimization will be performed to estimate the industrial applicability.
In the meantime, ECN and TUD will work on the best design for a high-efficiency solar cell with two
passivated contacts. At the end of the project, the contributions of the different partners will be
combined in a solar cell with the contacts of both polarities passivated.
Result
The project will result in know-how on the critical parameters of the developed passivating contact
layers, both individually and combined in a solar cell with a targeted efficiency of 23%. Moreover, an
inventory of the industrial applicability of the fabrication process of such a cell, based on cost and
scalability, will be made.
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TU/e
prof. dr. ir. W.M.M. Kessels
+31 (0)40 247 3477 / +31 (0)6 5114 1188
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19.

TEID215030 - Scalable Shade Tolerant PV Modules (SSTM)

PV modules are available in one size only and partial shade on a solar cell can result in a drop of the
produced power. This means that when 1% of module area is shaded, the resulting drop in power
can be as high as 33%. Both issues hamper further rapid growth of PV in the built environment.
The project aim is to determine the feasibility of a scalable, shade tolerant modules based on the
criteria of manufacturability, industrialization, lifetime and LCOE. The project thereby contributes to
the PV program line, especially by lowering the LCOE of modules applied under non-optimal
circumstances and so opening up new application possibilities.
ECN and Utrecht University are developing the TESSERA (prototyping) and SMART (proof-ofconcept) module technologies. Industrial partners are involved to industrialize and market the
technologies, focussing on specific parts of the development. Rimas and Optixolar cooperate with
Rofin and Eurotron to optimize cell cutting and handling of mini-cells. Solned develops flexibly
patterned backsheets for the MWT module designs and collaborates with Expice to integrate diodes.
NXP provides input on integrating IC’s in the SMART module. Heliox develops micro-inverters
matching the designed modules. Stafier and Exasun are involved to determine manufacturability and
market readiness / system integration of the modules. The project results in full feasibility of the
TESSERA concept, including field testing of prototypes, as well as a proof-of-concept of the SMART
module technology including lab tests.
Besides a benchmark of currently available technologies on system and module level, two concepts
are thus developed, resulting in a proof-of-concept of a SMART module and the industrialization and
prototyping of the TESSERA module with accompanying manufacturing methods such as cell cutting,
diode integration in backsheets, and specific micro-inverters.
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ECN
dr. W. Eerenstein
+31 (0)88 515 4435 / +31 (0)6 5118 7022
Eerenstein@ECN.nl
Universiteit Utrecht, Heliox BV, Solned BV, Rimas BV, Expice Hoorn BV,
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20.

TEID215031 - Surface passivation and light trapping in thin CIGS solar cells
(SURPRICE)

Aanleiding
CIGS solar cells have seen a remarkable increase of efficiency over the last years, but there is still
significant gain possible. In particular the Voc of the cells could be improved by more than 50 mV if
proper surface passivation could be applied. The proposed concept would improve relative cell
efficiency by 10%.
Doel van het project
The aim of the project is to introduce rear and front side surface passivation of CIGS and to combine
this with rear side texturization, with two main purposes: to increase the efficiency; and to allow
thinner absorber layers.
Korte omschrijving van de activiteiten
Outline of project activities:
- Implementation of a Al2O3 layer, made by ALD, to create a surface passivating layer between the
CIGS and the rear contact, and between the CIGS and the buffer layer.
- Creation of local openings in the Al2O3 layer, to create electrical connection between the CIGS
layer and the rear contact layer and buffer layer. We will investigate both the application of nanoimprint lithography and laser ablation to create these openings.
- Fabrication of CIGS solar cells, with thinner absorber layers, and with rear and front side
passivation by Al2O3.
Resultaat
The project should result in thinner CIGS solar cells (thickness < 1.5 um), with an increased
efficiency due to rear and front side passivation.
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ECN
dr. W.J. Soppe
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Soppe@ECN.nl
TNO, Roth&Rau
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21.

TEID215038 - World Champion 60-cell format modules (CHAMP)

Aanleiding
The most effective path to solar energy cost reductions is to increase the power output of solar
modules. To extract the most power at a given efficiency, all system components must be optimized
for the integrated product. Successful market adoption, requires proof at systems level of this fully
integrated technology.
Doel van het project
Each of the CHAMP consortium partners is independently developing innovations that increase
bifacial and all back-contact module powers. CHAMP aims to integrate the design of these
innovations and then demonstrate and validate these modules with world class power output and
market feasibility.
Korte omschrijving van de activiteiten
In CHAMP, we propose to integrate industrially viable bifacial and back contact cell technology from
ECN and Tempress with DSM module materials for advanced light management into a module
manufactured by Exasun and install it with an innovative new high power micro-inverter from Heliox.
These 60-cell format modules will achieve world champion peak power outputs under standard test
conditions. In addition STC performance, we also plan to demonstrate energy production at the
systems level in an outdoor test facility built by Tempress with direct comparison and analysis with
commercially available monofacial and bifacial modules. In combination with a thorough
performance analysis this will lead to a new performance indicator for bifacial modules in effective
Watt-peak (Wp-e); which does not exist today.
Result
In addition to world class modules built with Dutch technologies, proof of new module materials,
prototype high power micro-inverters, and a test field for systems level monitoring of new concepts,
CHAMP will also result in clear understanding of the optimized parameters for systems level
performance throughout the value chain.
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Exasun
ir. M.H. Mensink
+31 (0)6 5242 1247
m.mensink@exasun.com
ECN, DSM Advanced Surfaces B.V., Heliox, Tempress Systems B.V.
01.01.2016 – 29.06.2018
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22.

TEID215062 - Development of an Automated Test-measurement system for
Solar modules (DATS)

Aanleiding
PV-module manufacturers require automated inline testing equipment that provide accurate
information about PV-module performance with industrial robustness and low testing cost per
module. Eternal Sun has already developed solar-simulators with AAA-accuracy, steady-state and
long pulse sunlight for R&D purposes and wants to develop a prototype solar simulator for in-line
use.
Doel van het project
The consortium intends to lower the integral costs of PV-modules, by developing a worldwide unique
AAA-class In-Line steady state solar simulator (ILSS) prototype for the PV-industry that is
validated on criteria for test speed (5 modules/minute), test accuracy, heat development,
maintenance and lamp replacement costs.
Korte omschrijving van de activiteiten
In order to develop the ILSS prototype, Eternal Sun will develop the solar simulator system for
“sunny side down” operation, to fit the inline requirements of PV-module manufacturers. The
transport system for automated transport of solar panels will be developed by IPA-PS, to match the
5 modules/ minute requirement. The Delft University of Technology (DUT) will work on validating the
automated measurement system, developed by IPA-PS, with respect to accuracy, quality and
repeatability.
After first design and development of the prototypes, the systems will be integrated at Eternal Sun’s
facilities, and extensive testing with regards to the requirements will take place. Several feedback
loops and optimisations in the separate systems are to be expected, before a validation can be
carried out to provide reliable data on test accuracy, heat development, maintenance, lamp
replacement costs and testing speeds.
Resultaat
A validated prototype that fulfils the technological and non-technological requirements as stipulated
in the workplans, which in turn will lead to a test-cost reduction of 80%. This cost reduction will
directly influence the LCOE of solar in a positive way and will contribute to the development of solar
globally.
Sketch of our vision
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23.

TEID115003 - Multi Line Concentration modules using Advanced cell edge
passivation solutions (MiLiCiA)

Introduction
Solar modules have become commodity components in just one decade of time. Wholesale prices
vary from 0.5 €/Wp for low-cost commodity type modules up to 1.3 €/Wp for premium quality. In
high-efficiency modules, the solar cells dominate the production costs of a solar module.
Concentration of sunlight is an elegant way of reducing the cost of high-efficiency solar cells. Large
cells will be cut up into smaller pieces while optics is applied to guide the sunlight towards the solar
cell.
Aim of the project
It is the objective of the MILICIA project to develop a low-concentration PV technology that can
compete with conventional power generation without subsidies or feed-in tariffs. LineSolar has the
ambition to produce their Multi-Line Concentration (MLC) technology at 0.33 €/Wp manufacturing
costs including solar cells. As a bonus, the technology is environmentally friendly because silicon
consumption is reduced with a factor 10 and silver with a factor of at least 5.
Activities
The MILICIA project consists of a technology co-development between LineSolar and ECN. ECN will
develop application specific IBC solar cells for low concentration applications and prove its
manufacturability. LineSolar will develop the module manufacturing processes.
Results
The MILICIA project will result in an IBC solar cell with 22% conversion efficiency at 20x
concentration. Commercialisation of MLC technology is key. Therefore, a simple device architecture
will be selected according to a validated cell production process. To prove the viability of the MLC
technology, several prototype MLC modules will be built and tested within the project. Finally, the
design of solar power plants using MLC modules will be delivered to generate electricity at 10-15%
lower cost level when compared with competing technologies, bringing the cost of solar PV below the
cost of coal fired power plants which is the cheapest form of power generation today.
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LineSolar B.V.
Paul de Jong
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P.de.Jong@LineSolar.com
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24.

TEID115011 - BIOTECS

Introduction
The motivation to write this project plan is the awareness that the coating material that has been
developed by Bionic Technology, and which has been successfully introduced in non-PV markets,
also has a very large potential as encapsulant for light-weight and flexible PV modules.
Aim of the project
The aim of the project is to investigate the potential of the BioCoat material, developed by Bionic
Technologies, as encapsulation material for PV modules. We expect that this material is better than
conventional materials like glass and ETFE in terms of costs, weight and added functionality. The
project also meets the aim of iDEEGO to involve new Dutch companies into the worldwide production
of PV devices and systems.
Activities
The activities will involve application of BioCoat material as encapsulant on small thin film PV
modules (thin film silicon and CIGS) by ECN, imprinting experiments on these coatings to achieve
reduced reflection, and degradation studies of these mini-modules. Bionic Technologies will improve
the formulation of the Biocoat material to meet the various criteria for encapsulation of PV modules
and for imprinting.
Results
The project should result in an assessment of BioCoat as a new encapsulant material for thin film PV
modules, aiming at lower costs and more functionality than the conventional encapsulation
materials.
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ECN
dr. W.J. Soppe
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Bionic Technology B.V.
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25.

TEID115012 - The Reliable and Ultimate Solar cell and module Test (TRUST)

Introduction
Environmental exposure of solar modules can lead to (premature) module failures. In order to
prevent field failures, modules are tested and qualified with Accelerated Lifetime Tests according to
IEC standards. However, current tests do not gain insight in degradation mechanisms. Therefore,
their predictive value for field exposure of solar modules is at the moment limited.
Aim of the project
The goal of the TRUST project is to increase the predictive value of accelerated lifetime tests.
Technical capabilities of existing test equipment will be developed further to allow better simulation
of outside conditions as well as the study of actual degradation mechanisms. This will accelerate the
production of more reliable solar modules resulting in a lower LCOE.
Eternal Sun, Hielkema and ReRa Solutions aim to develop a generic setup which allows the testing
and degradation of all types full-scale PV modules (so called setup version 3.0, expected in 2017)
under field-related conditions. Observed failures will lead to understanding field-related degradation
processes. In this project Solliance will validate and use the improved test facilities for accelerated
lifetime testing on thin film solar cells and modules.
Activities
The two most important scientific and design issues are:
1. ReRa Solutions and Solliance will design tunable electronic biases and use this to test thin film
solar cells and modules under various electrical biases, in order to determine the impact of these
biases.
2. Eternal Sun, Hielkema and Solliance will improve the current setup (version 2.0) to a realization
of the next version (version 2.1) which will have a lower cost price than the current setup.
Results
This project will result in a unique in-situ degradation setup (version 2.1) with lower costs but with
more testing features than competitive products. Additionally, this project will result in identification
of the degradation mechanisms of thin film solar cells and modules under electrical biases in
accelerated lifetime testing and in the field. This knowledge and equipment will help in realizing
lower LCOE of solar, decrease the investment risks in PV projects and make solar a more
competitive and feasible electricity source.
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Eternal Sun
R.J. van Vugt
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26.

TEID115015 - Safe and reliable PV modules (SANREMO)

Introduction
The renewable energy goals for 2020 and beyond call for a massive growth of the PV capacity
installed. Extensive installation of BIPV and Infrastructure Integrated PV (I2PV) is needed, also on
places with adverse conditions, e.g. module shading and temperature increase. Simultaneously the
standards for safety and reliability need to be improved to comply with building industry practices
and regulations. This is only possible when thermal runaway of bypass diodes can be prevented,
without increasing manufacturing costs.
Aim of the project
The project aim is to develop and test a junction box with low cost solar bypass diodes that is not
sensitive to thermal runaway. Modules with this junction box can serve new markets such as BIPV
and I2PV and use high efficiency and bifacial solar cells. Lifetime and effective module efficiency are
increased. Because manufacturing costs per module are similar, manufacturing costs (€/ Wp) and
LCoE (€/kWh) are reduced.
Activities
• ECN will make a review of field failures of bypass diodes and commonly used diodes and junction
boxes.
• ECN will together with the project partners set up a test method, based on a literature review and
the draft IEC norm for thermal runaway testing currently under development
• Solned will develop a junction box with improved thermal performance, based on an existing
junction box design and a novel type of Schottky diode.
• NXP will provide samples of these novel Schottky diodes from internal development (not financed
from this project). The novel Schottky diodes are expected to have much better thermal
characteristics at similar manufacturing costs as existing Schottky diodes. It will not have the
disadvantages of ‘active bypass diodes’ (high manufacturing costs, EMI sensitivity, interaction
with advanced MPP tracking algorithms.)
• ECN will test this improved junction box as well as conventional junction boxes, both from Solned
and other junction box suppliers. Tests will be performed on thermal runaway and on
compatibility with advanced MPP-tracking algorithms.
• Solned and NXP will assess the market for improved junction boxes and bypass diodes and define
value propositions for their products.
Results
• a slim junction box with low cost solar bypass diodes that is insensitive to thermal runaway and
compatible with advanced MPP-tracking algorithms
• test results on its behaviour in comparison to competing products
• market assessment and value proposition for the products developed
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https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a0/c19/561/5a0c19561f68c9475
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27.

TEID115019 - Easy clean PV (ECPV)

Introduction
PV installations are a fast growing market in the Netherlands. Due to pollution of the PV panels the
power production is approx. 3% lower compared to cleaned panels. Therefore several companies
start cleaning services mainly using (reversed osmosis) water. However in few weeks the dust
deposition and bigger dirt like bird droppings can be back again.
Aim of the project
This project aims to develop an easy clean coating which can be used by professional cleaning
companies to prevent the dust and dirt to stick on the solar panels. The coating is based on TNO’s
development of an easy clean coating for greenhouse horticulture. The coating will have the
following characteristics:
1. Water based, no harming chemicals;
2. Lifetime of at least 2 years (recurrent application necessary);
3. No adhesion of dust and bird droppings;
4. Rainwater will rinse the panels;
5. No negative impact on light transmission;
6. Applicable with spray equipment;
7. Low contact angle (hydrophilic surface properties).
Activities
The project starts with formulation of a program of demands. After that TNO will formulate 5
different coatings based on their knowledge position in this field and the experience in the
greenhouse application. Mardenkro will test the application method with the samples (on lab scale)
and will set up a test protocol and program. Based on the preliminary results this cycle will be
repeated. Promising coating recipes will be taken apart for a long term performance test program at
TNO. Furthermore they will be tested on a lab scale outdoor test consisting of 10 commercial PV
panels with micro inverters. After three design cycles and the performance tests a business case will
be made for the most promising coating recipes. If this business case is positive a long term
commercial outdoor test will be performed at minimal three commercial PV installations. During this
last phase also a design will be made for the needed production technology. Also stakeholder
meetings will be organized at the outdoor test, focusing on specialized PV cleaning companies and
end users.
Result
The project will result in an easy clean coating recipe, which complies to the program of demands.
Also data of the field test will be available and implemented in a business case focusing on the end
user. Furthermore a design will be available how the coating can be produced at Mardenkro. If the
results are positive, Mardenkro will be able to invest in the upscaling of the production process and
to start the marketing activities.
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28.

TEID115024 - Automatic Malfunction Detection for Improvement of solar PV
yield (AMDIS)

Aanleiding
In diverse studies is naar voren gekomen dat vooral grote problemen met Zon-PV systemen wel
gedetecteerd worden, omdat opbrengstverlies dan wel wordt opgemerkt. Kleinere problemen,
waarbij opbrengstverlies 10-20% kan zijn, worden niet gesignaleerd.
Doel van het project
Het doel van dit project is de ontwikkeling en validering van een automatisch methode die
problemen met Zon-PV systemen signaleert zodat deze snel kunnen worden opgelost. Deze te
ontwikkelen service zal er toe leiden dat Zon-PV systemen veel meer dan nu optimaal zullen
presteren.
Activiteiten
Een nieuwe methode zal worden ontwikkeld door de Universiteit Utrecht in samenwerking met Eneco
en haar dochter Zon-IQ, Upp Smart, AgileXS en Sol-ease. Ontwikkeling zal voornamelijk door
Universiteit Utrecht worden uitgevoerd, terwijl de andere partners zich zullen richten op data
verzameling en validatie in de praktijk. De nieuwe methode is gebaseerd op een beperkt aantal
gemeten parameters en vergelijkt werkelijke opbrengst met referentieopbrengst, op dagelijkse
basis. Dit biedt de mogelijkheid snel en adequaat problemen op te lossen in het functioneren van
Zon-PV systemen.
Resultaat
Het AMDIS project zal een gevalideerde methode opleveren die kan worden geïmplementeerd zo dat
Zon-PV eigenaren worden ontzorgd. De methode zal de garantie leveren dat het Zon-PV systeem
altijd optimaal functioneert, zodat eigenaren zeker kunnen zijn van de financiële voordelen van ZonPV en haar milieuvoordelen.
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29.

TEID115099 - Prove Roll-to-roll process-ability of perOvskite mOdules by
application of an innovative Foil substrate (PROOF)

Introduction
Hybrid inorganic-organic perovskite materials enable a game-changing technology for photovoltaic
applications. These inexpensive, earth abundant and solution process-able materials yield efficient
solar cells. However, roll-to-roll production of high quality films requires flexible, insulating
substrates applicable over a wide temperature range (-40 to 500 C). PROOF develops and proves
the required substrate.
Aim of the project
The use of flexible substrates for PV applications, creates two main advantages: it allows roll-to-roll
and hence low cost PV production and it allows better and more advanced integration of a PV
functionality in e.g. building elements and car (or vehicle) parts.
Activities
The development of the suitable substrate for roll-to-roll processed perovskite solar modules
contains the following main activities:
• Formulation of novel UV-curing, electrically insulating and temperature stable lacquers for
application on metal foils.
• Characterization of the lacquer, measurements include rheological and wetting properties.
• Coating the developed lacquers on various metal foils both on sheet-to-sheet scale (up to 30x30
cm2) as well as on roll-to-roll scale (30 cm wide, meters long).
• Characterization of the coated metal foil to verify the coating quality, electrical insulation
requirements, mechanical properties (bending test) and temperature range.
• Test compatibility of selected coated foils with subsequent process steps for roll-to-roll processing
perovskite modules. This includes roll-to-roll deposition of the electrode (silver nano-particles,
silver nanowires or deposition of transparent conductive oxides through atomic layer deposition)
on the foil/lacquer substrate.
• Dissemination and exploitation of the project results.
Results
PROOF delivers a suitable substrate enabling a roll-to-roll process to manufacture perovskite
modules. The substrate allows to pass relevant test norms. The flexible substrate is compatible with
the required process conditions (temperature, mechanical stress, stack compatibility) to obtain
efficient, stable and cost-effective modules. These modules are suitable for building integrated
photovoltaic applications.
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Openbaar eindrapport 2016:
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2523.pdf
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30.

TEZ0114008 - Advanced Nanolayers and Passivated Contacts (AdNanoPC)

Om hoge rendementen op dunne, en dus goedkopere, zonnecellen te behalen zijn goed
gepassiveerde oppervlakken essentieel. Naast het passiveren van deze oppervlakken wordt het
steeds belangrijker de recombinatie van ladingdragers onder de metaalcontacten significant te
verminderen door het toepassen van zogenaamde “passivated contacts”.
De toepassing van nieuwe functionele lagen en gerelateerde processen in zonnecellen wordt echter
beperkt door (i) gebrek aan fundamenteel inzicht in en controle over de parameters die het
grensvlak met silicium definiëren en (ii) het ontbreken van een aanvaardbaar kostenniveau en
robuustheid om voldoende rendement op de technologie investering te genereren. Voor batch
processen, bijvoorbeeld diffusie en oxidatie, worden nu in de PV industrie voornamelijk horizontale
batch ovens gebruikt. Een volgende generatie van verticale ovens, die veel wordt gebruikt in de
halfgeleider industrie, kan mogelijk voordelen bieden met betrekking tot uniformiteit en procesduur.
Deze vertical ovens kunnen gebruikt worden voor atoomlaagdepositie van passivatielagen, oxidatie
processen en het deponeren van hoog gedoteerde Si-lagen die kunnen worden toegepast in
passivated contacts.
In dit project willen we de expertise van de verschillende partijen samenbrengen om de “time to
market” van de nieuwe technologieën te verkorten. TU/e en TUD zullen zich richten op het
fundamentele onderzoek en ontwikkeling van nieuwe passiverende lagen voor gedoteerde
oppervlakten en metaal contacten in kristallijn silicium zonnecel-toepassingen. Zowel de
depositietechnologie als de eigenschappen van de lagen, grensvlakken en contacteigenschappen
worden onderzocht. Gedetailleerde karakterisering van de lagen (incl. “stacks”) en de “passivated
contacts” wordt ook uitgevoerd op halffabrikaten om het effect te begrijpen op het rendement van
de zonnecel. ECN zal de doping profielen en passivated contacts karakteriseren, op basis van
geavanceerde teststructuren en ion geïmplanteerde wafers aanleveren voor successievelijke
passivatie. ASM zal industri.le processen voor de toepassing van nieuwe passivatielagen en contacts
verder door ontwikkelen en zal de opschaling voor haar rekening nemen. Daarnaast zal ASM anneal
en oxidatie recepten ontwikkelen voor ion geïmplanteerde half-fabrikaten op een verticale oven
geschikt voor massaproductie. Tenslotte, zal ECN zonnecel productie processen uitwerken waar de
nieuwe technologieën in kunnen worden toegepast. En ontwikkelde concepten op extreem dunne
substraten (“folies”) evalueren.
Kortom, wij willen verschillende dunne-film technologieën verkennen en de fundamentele
eigenschappen begrijpen om ze geschikt te maken voor toepassing in geavanceerde industriële
silicium zonnecellen. Aan het einde van het volledige project zullen een aantal technologieën klaar
moeten zijn voor marktintroductie.
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31.

TEZ0114004 - Line concentrating modules using IBC Strip cell Architectures
(LISA)

The objective of the LISA project is to develop a
breakthrough photovoltaics (PV) module technology at a
spectacular low manufacturing cost level of 0.33 €/Wp,
including solar cells. This is more than 30% below state-ofthe-art module manufacturing costs as produced in Asia. The
socalled MLC technology replaces high-cost silicon solar cell
material with low-cost light-concentrating optics.
The MLC module technology fits to all 4 ambitions as stated in the 2012 innovation contract Solar
Energy. The LISA project contributes to the development of high-efficiency (IBC) solar cell
technology, high-efficiency module technology, cost reduction of modules and leads to a drastic
reduction of silicon and silver consumption and thus is environmentally attractive.
Mainstream solar PV modules produce approximately 240-270 Watts of peak power (Wp) in full
sunlight. These modules are produced at a cost level in the range of 0.50-0.60 €/Wp. The module
manufacturing costs excluding cells are in the order of 0.25 €/Wp and can hardly be further reduced
due to the materials that are mandatory to package the solar cells in a reliable way. High efficiency
modules rely on high-efficiency solar cells, which are more costly than mainstream solar cells. As a
solution to this, LineSolar has developed an innovative module concept by replacing expensive solar
cell material with cheap optics. The resulting MLC solar module combines several features into a
unique design with the following features:
•
High cost savings: A flat lens concentrates the sunlight onto a fraction of a solar cell. This will
drastically reduce the required solar cell area per module, and thus the total cost of the solar
module will be radically reduced. Production costs of the MLC module are expected to be 40%
less when compared with mainstream modules.
•
Efficiency boost: Semiconductor physics shows that solar cells work at a higher efficiency thanks
to the concentration of sunlight. The MLC module is expected to produce 310 Watts of peak
power, while it has the same size as standard modules.
•
Cost savings for a complete PV installation: The high output power of 310 Wp per module is 20%
more than what is currently offered in the market. Thus, fewer solar modules are needed to
achieve a certain system capacity. Hence, less labor is needed for ground preparation and for
installing the panels; also less materials, cables and support structures are needed. Therefore,
the MLC technology will result in lower LCOE (levelized cost of electricity).
•
Environmental savings: One of the bottlenecks in state-of-the-art solar cell technology is the
consumption of purified silicon and silver. Because of the savings in solar cell consumption, also
the consumption of silicon and silver will be drastically reduced. Especially, the reduction in
silicon material consumption has a huge impact on the carbon footprint.
•
Improved aesthetics. Since the consumption of solar cell material is drastically reduced, more
than 90% of the module area is not used to harvest sunlight. Therefore, MLC modules can be
manufactured with a custom color. This will hugely change the appearance of PV power plants.
The LISA project consists of a technology co-development between LineSolar and ECN. ECN will
develop the solar cell processes as needed in MLC modules. LineSolar will develop the module
manufacturing processes. To prove the viability of the MLC technology, several prototype MLC
modules will be built and tested within the LISA project.
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32.

TEZ0114002 - Inherent High-Yield PV Element (InHYPE)

Aim of the project
To develop a PV module which shows linear response
under
shading
conditions,
without
adding
manufacturing complexity. The module has low
current and higher voltage, and can be combined
with a lean micro-inverter and thinner cables. The
aim is to demonstrate the manufacturing feasibility,
and the feasibility of such a PV laminate on the LCOE
level (<1€/Wp on system level leading to <0.14
€/kWh at the end of the project).
Problem Statement
PV systems have a significantly lower output under partial shading conditions. A shadow of 1% on a
module can drop its output by 30%. This hampers application in the built environment, where shade
is often present.
The current state-of-the-art to tackle this problem is either by adding electronics to the system, or
by re-designing the module to make it less sensitive to shade. The first solution has led to
significantly better output under shading conditions, but still needs to prove itself in terms of costs.
Adaptation of the module design has led to increased manufacturing complexity or reliability issues.
Description of the project
The consortium will use the existing back contact technology of ECN and Eurotron. By cutting the
back contact cell in smaller pieces, the current will be reduced and the voltage increased. The same
manufacturing equipment as for standard back contact modules can be used, with a small
adaptation to the manufacturing line. Hence, the modules can be manufactured without adding
manufacturing complexity. The linear shading response is achieved by the electrical interconnection
of the cells. The exact design will be optimized in this project. Because of the different PV module
output (low current and high voltage), a dedicated inverter is required. The inverter topology can be
much simpler than a standard one, as only small currents need to be dealt with and no voltage boost
is required. Heliox will design and manufacture the inverters. ECN will set-up a yield- and cost model.
Stafier will place a system of 6 modules on a test roof and determine the output under controlled
shading conditions, which will be used to verify the yield and cost model.
Results
The main results of the project are:
Module design for PV laminate and design for lean micro-inverter
Yield prediction model for the new PV element, under various shading conditions
10 PV element prototypes, including micro-inverter
Cost of ownership model to demonstrate LCOE
Monitoring and yield verification for module+micro-inverter and for a
modules+micro-inverters, under controlled shading conditions

system

of
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18630.pdf

Bladzijde 64 van 484

Projecten TKI Urban Energy

33.

TEZ0214002 - Passivated contacts in n-pasha solar cells (Nexpas)

One route to further reduce the levelized cost of electricity from Si photovoltaics is to increase the
cell and module efficiency. The high efficiency n-PASHA (bifacial n-type) cell process has been
developed by ECN and Tempress Systems (both from The Netherlands), and other partners. NPASHA was brought to pilot production in a co-development project by Yingli Green Energy, China,
ECN, and Tempress, in 2009/2010, and is in production by Yingli. In 2014 a second generation of nPASHA was installed and ramped-up at Mission Solar Energy in the USA. In the meantime a 3 rd
generation of n-PASHA is in development and also MWT variants of n-PASHA are in pilot line
production. All these generations of n-PASHA have one common denominator; production worthiness
and cost effectiveness are essential for success.
Over the past several years, a steady cell efficiency increase has been realized for the n-PASHA
process. To continue this trend, efficiency-limiting recombination at the solar cell contacts has to be
reduced. A stack of a doped polysilicon layer on a very thin dielectric layer has been proven to
provide a so-called passivated contact to the silicon wafer, resulting in very low contact
recombination. Polysilicon passivated contacts have been around for a long time in microelectronics.
Such a passivated contact has recently been used by Fraunhofer-institute ISE to create a high
efficiency laboratory n-type solar cell. Also SunPower Corporation has reported to use passivated
contacts in their latest generation high efficiency back contact cells.
The goal of this project is to develop industrial polysilicon passivated contact technology for solar cell
processing, and an industrial n-ty silicon cell manufacturing process with a rear polysilicon
passivated contact. The passivated contact is to significantly increase conversion efficiency (target of
this project is 22% cell efficiency), and the integral cell process should result in reduced cost,
compared to the current n-PASHA cell process. In this project the new processes incorporating a
passivated contact in n-PASHA will be developed and tested for industrial applicability, including
module production and reliability testing.
This project will focus on mass production methods and tools. Methods for low-cost and reliable
creation of the passivated contact will be developed. This will involve work on the processes for the
dielectric layer, polysilicon layer, and doping. A process flow that integrates this passivated contact
on the rear of an n-PASHA cell with conventional front diffusion and front contacts will be developed.
This involves adaptation of the integral cell process, including features for light management, and
metallization. The project goals include demonstration of a cell efficiency of 22% on a full size
industry standard wafer. The reliability of the cells after module integration will be tested in
accelerated degradation tests.
The partners in this project are Tempress, Yingli Green Energy, ECN, and University of Twente (UT).
The coordinator Tempress will develop processes and tools related to the passivated contact. ECN
will develop, characterize, and model the integral cell and module technologies. Yingli will contribute
to the development with processing in R&D lines, and investigate the possibilities for incorporation of
the technology in a mass production process. UT brings in expertise on polysilicon and contact
schemes, as well as characterization.
Both Tempress and ECN receive interest from multiple industry parties for the n-type cell technology
and Tempress particularly receives interest for the polysilicon passivated contact technology. The
results from this project will strengthen the sales position of Tempress on multiple fronts (for n-type
cell technology customers as well as polysilicon and tube furnace customers). This development will
in general support the Dutch industry in maintaining and improving its current and future
competitive position as equipment and technology suppliers for the PV industry.
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34.

TEZ0214004 - IBCense

It is the goal of the “IBCense” project consortium to bring the high-efficiency n-type IBC cell and
module to a competitive cost level compared to the current standard, using Dutch equipment in the
processing. This will maintain the strong position of Dutch OEM in the global PV market.
The annual growth of installed PV has led to dramatically decreased prices for modules and systems.
For household applications, grid parity has been reached now. The next step is to become
competitive to current conventional large-scale utility prices.
The activities within the “IBCense” project are summarized below, and the tasks will be carried out
by Levitech, Tempress, REC and ECN:
Industrially feasible and cost-effective process for p+ emitter on both front and rear side, using
innovations for high-throughput boron diffusion
Improved properties of n+ BSF at the rear side, by introduction and development of well-tuned
profiles obtained by phosphorus implantation
Novel passivation scheme designed for n+ and p+ doped Si
Reducing cost of the patterning step, by introduction of an inexpensive masking step compatible
with the phosphorus implantation process
Reducing cost for metallization by introduction of innovative metal contact scheme for both
polarities and improving cell performance by optimization of the metal grids
Assessment of wafer specifications, cost and industrial feasibility, resulting in a process flow that
is ready for industrial implementation at competing cost
The result of the “IBCense” project will be a cost-effective process while maintaining and improving
high cell performance. The project consortium aims for a premium product with cell efficiency of 2223% for industry-ready cells, and reduction of the cost of ownership for IBC cells and modules to
competing PV standards.
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35. TEZ0214014 - Low-cost and simplified back-contact module concept (Los Bacos)
The goal of the Los Bacos project is to significantly reduce the cost of backcontact module technology based on a conductive back-sheet foil as
developed by ECN. By doing this, the cost of the module can be reduced to a
level below a conventional module, but with the additional power output that
can be achieved by the incorporation of back-contact cells.
Foil-based back-contact module technology has been developed and refined over a number of years
by ECN. It is an integrated cell and module design that makes the most of the performance
advantage of back-contact cells by minimizing the cell to module losses. A breakthrough is needed
to ensure that it is cost competitive when compared to conventional and competitor technologies.
The breakthrough will be achieved in the Los Bacos project by the development and implementation
of two new approaches to module manufacture. The first will be the use of aluminium as the
conductor in the module, more specifically the use of a novel cold-spray process to locally apply a
copper coating to the aluminium to ensure a low and durable contact resistance. The second is the
development of materials and processes for a powder-coated encapsulant. This will allow the
encapsulant layer between the cells and the conductive back-sheet foil to be reduced which will
significantly reduce the amount of conductive adhesive needed to bridge the gap between the cells
and the conductive back-sheet. Together, these technologies are expected to result in a module cost
reduction of up to 5% which is predicted to take the cost of the module below that of a conventional
module.
The result of the project will be a cost competitive module technology suitable for all types of backcontact cell including the next generation of cells (IBC and IBC-HIT), so making the most efficient
use of the high power-output that these devices will generate. The high cost reduction will open up
the market for further industrialisation of the module technology, as the cost saving will offset any
need for investment in new apparatus by the module manufactures. The project will also promote
Dutch industry as a major player in development of materials and processes for back-contact module
technology.
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36. TEZ0214001 - Robust, desert-proof modules (RoDEMO)
Aim of the project
To develop an intrinsically robust module, able to withstand harsh desert conditions – high
temperature, high irradiance, dust – without fast reduction in power output in the field and without
adding manufacturing complexity. The aim is to determine the bill of materials, develop the
manufacturing process and test a system of 500 modules in Qatar for 2 years, resulting in annual
yield determination and LCOE costs below 0,14 euro/kWh for those conditions.
Problem Statement
The MENA region has ambitions plans to install 30 GW by 2020, and 65 GW by 2030. These plans
can only become reality if PV systems show long lifetime and high output over time, at low
maintenance costs. In desert areas this is not likely, as backsheets are sensitive to UV irradiation
and high operating temperature, and dust settlement reduces output. Regular cleaning improves the
output, but increases maintenance costs of PV plants.
Description of the project
The consortium will use the existing back contact technology of ECN and Eurotron, which is based on
back contact cells interconnected on a patterned conductive backsheet. Instead of a backsheet, the
conductive metal layer will be adhered to glass. The manufacturing process will be adapted by
Eurotron. ECN will execute reliability testing of the components. Coatings will be applied to control
module operating temperatures (IR reflective coatings) and enable dust mitigation (anti-soiling
coatings). Dedicated reliability tests for the coatings will be set up and executed by ECN. To predict
quality assurance for desert conditions, enhanced stress tests will be set up and performed by ECN.
The manufacturing process and bill of materials will be transferred to QSE, where 500 modules will
be manufactured for field testing. Output monitoring and yield measurements for reference modules,
modules with and without coatings and for cases with and without cleaning will lead to a LCOE
determination, as well as to establishment of the relation between stress tests and field performance
(quality assurance).
Results
The main results of the project are:
Glass-glass based MWT modules with proven reliability
Manufacturing process glass-glass MWT module
10 Test modules with coatings, tested under more extreme conditions than IEC
Test platform for coatings
Cost of ownership model to demonstrate LCOE
Monitoring and yield verification for field system in Qatar, measured for 2 years in the field
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37.

TEZ0114003 - CIGS with Added Light Management (CALM)

Renewable energy is one of the major challenges for our society. Solar cells are the most attractive
long term renewable energy source, because of their low maintenance and high reliability. CIGS thin
film panels are nearly competitive with crystalline silicon cells in terms of efficiency. However, in
order to make it more competitive, the efficiency has to be increased and the cost has to be further
reduced. The first point can be addressed by an antireflective coating (1) , the latter by CIGS layer
thickness reduction (2) , which requires light management technology.
(1) Light management technologies are increasingly applied for crystalline Si modules, but for CIGS
thin film panels this is still in its infancy, although it would increase the efficiency significantly.
For effective implementation, nano-textured surfaces should be tailored with respect to the
typical energy conversion efficiency characteristics of CIGS. For instance: low wavelength light
tends to be lost in the TCO and the buffer layer, while high wavelength light is lost due to the
large distance between the pn-junction and the location where this light is absorbed.
(2) One of the major cost drivers for CIGS cells is the deposition of the absorber layer. For this
reason, the thickness used in commercial CIGS cells has been decreased from above 2 micron to
around 1.5 micron. On the other hand, in academia seems to concentrate itself on extremely
thin layers of 100 nm. This is considered to be not economically attractive because of the
manufacturing complexity involved. Therefore, we focus on development of a technology
platform needed for stepwise reduction of CIGS layer thickness down to 0.5 micron. Fortunately,
nanotexturing offers a method to address the issues that have to be met at a CIGS layer
thickness of 1 micron as well as submicron ranges. Down to 1 micron, elongation of a single pass
through the absorber should be enough, while for thinner layers, back reflection is needed, for
which the currently used Mo back contact needs to be replaced.
The goals of this project are to enhance the efficiency and the stepwise reduction of the CIGS
absorber layer thickness and its associated costs, while maintaining a high efficiency. The project is
subdivided in five parts.
1. Design and manufacture light management technologies, which are actually front surface
textures, that can capture the light at the air/front interface. The preferred structures have to be
designed and related to the minimal CIGS layer thickness that can be reached without current
density loss, which is estimated to 1.4 micron.
2. Replacement of native CIGS texture is needed when the layer thickness approaches 1.2 micron,
because the feature size becomes too small to be effective. A smooth surface would lead to 2
mA/cm2 lower current density as compared to a rough surface. Texturing of the substrate by a
nanoimprinted layer can create a designed morphology, which can be optimized for the desired
layer thickness.
3. Reduction of the CIGS layer to submicron levels without the loss of current density by
introduction of a back reflector, as is commonly used in thin film Si. In effect this means
replacement of the Mo back contact by a reflector, which is most likely a bi layer of metal with a
transparent conductor on top.
4. A final step is the integration of back surface texturing with the TCO deposition in a single step.
This has two major benefits: first the energy consumption of the processes is drastically reduced
as the substrate needs to be heated only one time and secondly, texturing the TCO instead of
the substrate gives a new design freedom. Ultimately, this also creates gateways for plasmonics
type of light management.
5. Upscaling of the imprint technology to GEN 5 with the specific textures obtained from the
previous steps.
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38.

TEZ0214006 - Transparent Interconnection for Organic PhotoVoltaic Solar
Modules (2PV)

The 2PV project aims to develop invisible electricity generation by using transparent or invisibly
small interconnections in semi-transparent organic photovoltaic (OPV) foils. By combining the
Solliance roll-to-roll OPV production line, backend processing technology and barrier foils of Roth &
Rau, modules will be developed that open up a brand new application area in Solar Energy.
Traditional solar panels are starting to suffer from the so-called NIMBY (not-in-my-back-yard) effect,
due to their rigid and non-customizable nature. OPV cells can be made flexible, semi-transparent,
and are tuneable in colour and shape, making them the perfect candidate for use in any application
without too much visual implications.
The activities that will be done by the partners in this project are: roll-to-roll processing of the
electrically active OPV layers by TNO-Holst on the roll-to-roll production line of Solliance,
investigation of transparent connections and backend technology on OPV layer stacks by ECN,
incorporation of foil processing on the generic substrate carrier system by CCM, optical micro
patterning for invisibly small interconnects by 4PICO, inkjet printing for interconnections and
application of barrier technology by Roth & Rau, and post processing of the printed interconnection
using photonic sintering.
The goal of this project is twofold. Backend technology will be developed for the production of
transparent organic photovoltaic modules on foil. Simultaneously a totally integrated foil application
will be realized for the backend processing of roll-to-roll produced OPV foils, including foil unwinding
and retractor mechanism, foil launcher, LASER setup, inkjet print equipment, and photonic sintering.
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39.

TEZ0214011 - organic PhotoVoltaic systems integrated in manufactured
building elements (PVme)

Heliatek’s organic photovoltaic (OPV) cells currently yield record lab efficiencies of 12%. First
modules produced on a recently installed roll-to-roll production line yield module efficiencies of 6%.
This cell-to-module efficiency gap will be minimized by application of advanced processing methods.
The objective is to increase module efficiencies to >9% within the next two years 1. Preliminary cost
calculations indicate economic viability of OPV based building integrated photovoltaic (BIPV)
applications once modules efficiencies reach 8%. Extrapolated light soak lifetimes (T80) on cell level
already yield values in excess of 20 years. The main challenge for OPV is now to prove the
technology in real life applications exploiting the unique selling points of this emerging PVtechnology.
The PV me project will deliver two types of power producing building elements. For the first building
element (BE), based on steel substrates, ThyssenKrupp steel Europe will integrate the OPV modules
into their steel substrates before they are formed into façade elements (curtain walls) by Hoesch
Bausysteme. These elements will be completed with a protective coating of Akzo Nobel. The second
type of BE is glass based, on which AGC will laminate flexible Heliatek OPV modules. Further
integration into a glass based BE will be done by SAPA. The organic solar film of the building
elements emphasizes the aesthetics of the product without compromising other functions of the
construction elements such as thermal insulation and water barrier. Power converters of Heliox and
all other electronic components will be integrated in the BE frame to facilitate quick installation and
to ensure robust electrical contacts. These BIPV products will comply to the relevant building codes
and safety norms. The BE’s will be installed on a public location for demonstration purposes as well
as at a test facility to be monitored by Laborelec. Within the consortium the three knowledge
institutes and Solliance partners, Holst Centre, imec, and ECN, contribute to process development,
system design, correlation of indoor and outdoor data and determination of annual yields of the
developed building elements.
The estimated suitable area for BIPV façade elements is over 600 km 2 in the participating countries
of this proposal.2 However, today the global market for BIPV is still small: growing from 200 MW in
2009 to an estimated 2.5 GW in 2016.3 This latter study estimates the growth rate to be 31 % for
the EU region. OPV may take a significant share of the BIPV market, as this technology is
particularly suitable for integration because of tunable transparency, freedom of dimension,
conformal shapes and a large variety of colors against acceptable cost in €/m 2. ‘PV me’ aims to
demonstrate the potential of these BE’s to unlock this market.
The project will run for 30 months, including 6 months of monitoring, with the following main
objectives:
•
A building with both glass and steel based building elements, containing fully integrated,
aesthetically pleasing, state-of-the-art, opaque OPV modules, including micro-converters on
building element level, to assure optimal power output on system (building) level.
•
Determine annual yield and stability of grid connected organic BIPV under real life conditions.
•
Correlate outdoor measurements with accelerated lifetime tests under indoor conditions.
•
Determine a detailed economic perspective for the developed technology (incl. LCOE).

1

The 9% module efficiency is beyond the state-of-the-art, and not an objective of this project. Heliatek provides PV me with stateof-the art modules. PV me benefits from progress obtained by Heliatek during the course of the project.
2
Gutschner, Lund, Snow, Earthscan (2005).
3
Cavanaugh, Building Integrated Photovoltaics, Navigant Research (2010).
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40.

TEZ0214012 - Monitoring of Absorber Crystallisation in Simulated Industrial
Selenisation (MACSIS)

With demonstrated lab efficiency cell records up to 21%, PV modules based on CIGS (Copper Indium
Gallium Selenide/Sulfide) are in principle able to compete with the dominant technology in the PV
market, which is polycrystalline Silicon. And although under commercial production conditions
modules are already realized with a viable efficiency/cost ratio, further improvement of this ratio is
required. One of the key factors to improve the total efficiency/cost ratio, is the formation of the
CIGS absorber itself. It is most cost effectively produced in two steps (“sequential processing”), by
first depositing a CIG containing precursor, and then to expose it to selenium vapour at high
temperature. Current state of the art often makes use of H2Se, which is hazardous, and expensive to
use.
The Dutch company Smit Ovens is currently very successful in the market with an RTP based
thermal treatment system, which is based on elemental selenium vapour. This is cheaper and less
hazardous in use. Process time is greatly reduced, enabling in line production at atmospheric
pressure. A pilot system for treatment of 30x30 system is installed at Solliance as part of a complete
CIGS baseline, which is aiming at low cost full atmospheric processing, based on electrochemical
precursor deposition.

Fig. 1: Commercial selenisation furnace (Smit Ovens)
The time dependent formation process of CIGS material phases and spatial distributions is
insufficiently understood. The phase diagram of CIGS is very complicated, and the resulting material
properties are, amongst others, highly dependent on the thermal treatment sequence and the
variation of selenium pressure during this sequence. Good cell efficiencies well above 16% have
been demonstrated by atmospheric process routes, but improved basic understanding of the relation
between layer quality and varying process parameters and specific routes of precursor formation is
highly desired.
Goal of the project is to study the time dependent phase formation of CIGS by XRD for the first time
under realistic process conditions, in order to improve layer quality (efficiency) and to reduce cost by
optimizing both equipment layout, process parameters (process time), and their control. With this
improved efficiency/cost ratio, and the possibility to produce CIGS modules also on other building
materials, this project supports the TKI Solar Thin film PV roadmap goals of more cost efficient PV,
and of smart PV integration in building materials and components. On longer term, results of the
project may also provide important background for the selenisation of copper zinc tin (CZTS) based
absorbers, and of CIGS or CZTS-based high band gap materials for high efficiency PV concepts.
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41.

TEZ0214016 - Atmospheric Cost Competitive Elemental Sulpho Selenisation for
CIGSSe solar cells (ACCESS CIGS)

Thin film Cu(In,Ga)(Se,S)2 (CIGSSe) photovoltaic modules, and also CdTe-based thin film modules,
exhibit conversion efficiencies at the same level as multi-crystalline Si wafer modules. Due to the
use of scarce and toxic materials in CdTe solar cells, CIGSSe technology has the largest potential
among all thin film solar cell technologies to contribute significantly to the large scale production of
photovoltaic energy. However, this potential can only be brought to market success when the cost in
terms of €/kWh of delivered electricity is competitive with other technologies. Of the total stack of
thin layers that make up a complete cell, the absorber layer of this type of PV (the CIGSSe layer)
has the highest impact on both production costs and conversion efficiency. In the past decade the
deposition routes have primarily been studied with a focus on the latter: an optimal cell
performance. However, the current state-of-the-art fabrication processes are either using expensive
and slow vacuum processes, or the deposition process is carried out using highly toxic and expensive
gases in a slow batch oven process.
The ACCESS CIGS project, aims at the improvement of an industrial selenisation and sulphurisation
process and tool, allowing fast and material efficient (-50% selenium consumption) atmospheric
pressure CIGSSe deposition for high conversion efficiency (18%) PV cells leading to lower
manufacturing cost (-5%).
The project, aims at the atmospheric pressure deposition of CuInGa stacks, followed by rapid, costeffective large scale atmospheric pressure selenisation step in order to produce Cu(In,Ga)(Se,S) 2
solar cells. For these objectives, the following topics will be addressed:
Thermal and plasma-assisted cracking of the selenium will be introduced, after which solar cells
will be made based on cracked selenium (lower costs and higher efficiency)
The waste selenium will be recirculation within the selenisation tool, allowing direct reuse - the
impact of this process on the solar cell efficiency is studied (lower costs)
Sulphur will be introduced to the surface of Cu(In,Ga)Se 2 layer in order to increase the open
circuit voltage and therefore the power conversion (higher efficiency)
Quantitative goals are realisation of solar cell and module efficiencies of 18% and 16% respectively,
while lowering manufacturing costs (-5%) and selenium consumption (-50%).
Optimization of this process will make this selenisation route more economically feasible, which will
allow Smit Ovens to show the possibilities of their selenisation tool, while it will help TNO, PVcomB
and TNO to produce high efficiency PV for a competitive price.
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42.

TEZ0114001 - Capturing light for high-efficiency at all incident angles
(CALIFORNIA)

The main goal of the project is to develop a module technology that will result in 4 to 5% more
current for the same number of cells in a module at a reduced cost. The project will also
demonstrate the suitability of materials and processes used for the encapsulation of LEDs for use in
PV modules.
The biggest drive in the crystalline silicon PV industry is cost reduction and efficiency improvement.
This project aims to use materials and processes developed for the encapsulation of LEDs to improve
light coupling into the cells in a module and to manufacture a low-cost encapsulant for use between
the cells and back-sheet foil, particularly for a backcontact module.
LEDs are encapsulated using a vacuum moulding technique. The encapsulant works as a lens to
focus the light coming from the LED. For light coupling into a PV module, the encapsulant will be
moulded to the inside surface of the glass covering of the module. The encapsulant will be positioned
above the space at the edge of the module and the space between the cells. The encapsulant will act
as a lens to direct light into the cell which would otherwise fall on the back-sheet. The area of the
edges and between the cells accounts for 4% of the area of the module. Directing all this light into
the cells has the potential to increase current production by up to 4%. Moulding the encapsulant to
the back-sheet is particularly interesting for back-contact modules where the thickness of the
encapsulant determines the cost of the interconnection. Sheet encapsulants are currently limited to
thicknesses of 200 μm. Vacuum moulding will allow a thickness of less than 100 μm to be used
which can be translated to a cost saving in the interconnection of up to 70%.
The results of this project will be a demonstration of the potential of the vacuum moulding materials
and processes for improving the performance and lowering the cost of PV modules. Demonstration
modules will be manufactured and characterised. Based on the outcome a follow-up project will be
defined to scale-up the technology for production of full-size modules.
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43.

TEZ0214010 - High efficiency hybride tandem cells with crystalline silico and
thin film photovoltaic technologies (HI EFF)

The objective is to improve the efficiency of crystalline silicon (c‐Si) cells to ~30% by developing a
multibandgap hybrid tandem concept with a thin film solar cell with large band gap in front of the c‐
Si cell. Materials and cell components will be adapted to a 4‐terminal tandem device. A single
junction c‐Si cell has a Shockley‐Queisser limit of 29%. Crystalline silicon modules will, sooner or
later, reach their single‐junction practical limits as the ultimate improvements are increasingly
costly. Addition of a thin film component cell through a 4‐terminal tandem concept can overcome
this barrier.
Within this project we investigate tandem structures of a wide‐bandgap (WBG) thin‐film top cell and
a high efficiency back‐contacted silicon bottom cell (either Interdigitated Back Contact (IBC) or Metal
Wrap Through (MWT)), and integrated in a module (with 4 terminals). For the top cell we optimize
several high‐quality WBG cells, in particular a‐SiO:H, chalcopyrite, and perovskite cells (ECN, TNO,
University of Valencia). For contacting and reduction of parasitic absorption TCO’s with ultrahigh
transmission, one broadband and one specifically for IR transmission will be developed (TNO, TU/e,
Smit Ovens, SoLayTec). We will use monolithic series connection with small dead area and
packaging materials with optically transparent properties (ECN, Tempress, Eurotron) and exploit
light management using antireflection layers and internal micro‐textures (ECN, TNO). Module
designs will be made (Eurotron, Tempress, ECN) and the IP position for the NL industries will be
strenghtened.
We will deliver hybrid tandem cells with an efficiency >25% and lay out the path to cell and module
efficiencies beyond 30%. We demonstrate a prototype 4‐T multibandgap tandem cell using full‐size
156 x 156 mm wafers including series connection of the wide band‐gap thin film cell.
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44. TEZ0113002 - High efficiency IBC cell and module technology in the Netherlands
(IBChampion)
The growth of the PV market has been spectacular in the last years. At the same time a significant
shift occurred in production location from Europe to Asia while equipment manufacturing has largely
remained in Europe. To support Dutch equipment manufacturers to realize and maintain a strong
position in the Photovoltaic sector, the High-Tech “IBChampion” consortium led by Levitech B.V. is
determined to develop a high-efficiency Interdigitated Back Contact (IBC) solar cell as a natural upgrade of the n-PASHA solar cell which is currently mass produced at Yingli Solar using technology
and equipment from Dutch OEM. The collaborating parties comprise further of Dutch equipment
manufacturers Tempress, ASM, Roth & Rau B.V. and Eurotron; and the knowledge centres Energy
research Centre of the Netherlands (ECN), Delft University of Technology (TUD) and the Eindhoven
University of Technology (TU/e).
The targeted efficiency of the IBC cell is 22 - 23% based on a 6 inch wafer. With this cell, the
consortium aims to demonstrate the feasibility of a full-sized module with a 20.5 – 21.5% full-area
module efficiency. The result will be achieved with a process that only adds 1 to 4 extra steps to the
already commercialized n-PASHA process. With this cost-effective cell and module technology, the
consortium develops a low-cost alternative to Sunpower’s IBC module with an efficiency of 21.5%.
The main targeted innovations of “IBChampion” are:
A low-cost IBC cell concept based on ECN patents that which features wide contact regions for
both polarities without loss in cell performance and therefore making easy module integration
possible;
A rear side contact design that will reduce the metal consumption (lower €/Wp) and will enable
easy module integration;
A process sequence with a limited number of process steps and comparable to the n-PASHA
process and therefore making it possible to harmoniously introduce the technology in current
production facilities;
Novel and potentially better surface passivation schemes based on ALD and CVD;
New junction formation technologies with better cost structure;
New patterning and contacting schemes to reduce the processing cost;
Foil based interconnection technology enabling the use of large wafers and high throughput.
The project will run for 2 years, starting April 2014. The technology and processes will be integrated
into the conceptual cell and module designs at minimal €/Wp cost. This optimization will be
supported by device simulations and cost of ownership calculations.
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45.

TEZ0113003 - N-type cell and module technology in the Netherlands
(N-Chanted)

Even though solar electricity products have seen a significant growth in the past years, the
introduction of novel technologies is needed for further cost and price reduction, and to maintain the
current learning curve in order to keep one step ahead of the competition. Hence, the future
competitiveness of cell and module concepts relies ever more on innovation towards high efficiency,
cost effectiveness in $/Wp and reliability. This provides challenges but also huge opportunities for
(Dutch) manufacturers of the enabling equipment and high-volume-manufacturing tools.
The NChanted project aims to continue to develop and demonstrate low-cost and high-throughput
process technology for high efficiency n-type solar cells. First of all, the focus will be on
understanding and implementing necessary improvements that can enable 21% n-Pasha cells.
Processes identified as enabling higher efficiencies or lower costs in the currently running TKI Solarproject Dutchness will be industrialized in this project. Secondly the focus will be to develop
additional processes and equipment for n-type front junction cells with efficiencies up to 22%
The companies involved in this project all have stakes in the n-pasha technology being developed
further towards low cost and high throughput technology, as their equipment will depend on this to
(further) penetrate the market. Where Tempress will work on diffusion and passivation equipment
and methods, Levitech will focus on spatial ALD equipment and processing of improved passivating
layers and ASM will focus on batch ALD equipment and processing of similar layers. Meco’s plating
technology is required to replace the current state of art high-temperature metallisation steps, while
R&R will contribute to processes for patterning of layers. The TU/e will contribute with their
knowledge on advanced surface passivation schemes. TU/e will work on novel passivation layers and
stacks for silicon solar cells to show that these layers can add value to PV technology. Furthermore,
TU/e will develop analysis and characterization methods for various passivating schemes and apply
those on structures developed in this project. ECN will focus on full integration of the new developed
processes (emitter /BSF formation, patterning, passivation and metallization) in high efficiency nPasha cells, and on other high efficiency n-type front junction cells. Furthermore, ECN will focus on
implementing the n-Pasha cells in bifacial modules to make optimal use of its optical properties
The integration of technological developments on processes and equipment at a cell level will be
done in WP1. Within this WP1, ECN will execute several full cell runs per year for this purpose, in
which the innovations on doping, passivation, metallization and structuring from WP2 – 5 will be
judged on efficiency gain and cost effectiveness. Furthermore, in WP1 simulations will be done on
the n-Pasha cell structure to identify bottlenecks and points for further improvements. The first
target of WP1 is to obtain a cost effective n-Pasha cell of 21% efficiency that can be directly
transferred to industry; secondly a front junction n-type cell, which enables efficiencies up to 22% in
the lab, using industrial processes, will be targeted.
In the subsequent WPs 2 – 5, the work will focus on the specific processing and equipment
innovations. In WP2, different doping techniques for emitter and BSF will be researched, while in
WP3 various passivating layers and concepts are investigated. WP4 will govern metallization, with
the focus of NiSi formation by plating and subsequent anneal. In WP5 patterning of doping profiles
as well as patterning of dielectric layers for subsequent metallization will be researched. The focus of
WP2 – 5 will lie at the industrial partners that will develop and built the equipment and at the TU/e
who will take a more fundamental approach to the passivation and analysis of the various layers in
WP3. During the various stages of development, evaluation of specific processes will take place on a
limited amount of n-Pasha solar cells, half fabricates or n-Cz wafers. For full evaluation of optimized
processes, complete cell runs including a baseline reference will be performed in WP1
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In WP6, the n-Pasha and later-on other n-type front junction solar cells will be integrated into
bifacial modules at ECN. At ECN, typically small test modules consisting of 4 or 6 cells will be
fabricated to be able to test the performance (energy output, cell to module loss) of newly
developed processes and n-type cell designs on a module level. Furthermore, reliability and
degradation tests will be done. At the end of the project, a full size 60-cells module will be fabricated
(at a third party) for demonstration purposes at exhibitions.
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46.

TEZ0113001 - P-type cells And Modules Processed using a LOw-cost and Novel
Approach (Pamplona)

Solar PV modules have significantly dropped in price in recent years. This price reduction is mainly
due to economies of scale. Further price reduction requires higher efficiencies, thinner Si wafers and
faster processes with high yield for both the cell and the module and material reduction (metal on
cell, encapsulation and interconnection materials in module). To achieve this, new concepts and
processes to manufacture the cells and modules are needed, as with present day processes further
optimisation is limited.
The current state of the art PV module consists of solar cells with Ag metallisation on the front and
Al all over the rear side. The cells are interconnected using Cu tabs soldered to the cells. With this
cell and module design, further cost reduction is barely possible: Al and Ag consumption on the cell
cannot be reduced, thinner wafers are not compatible with the manufacturing processes and process
speed and yield are limited.
This project will tackle these issues by outlining new concepts and processes.
The aim is to manufacture solar cells on Cz wafers and multi-crystalline wafers with efficiencies of
20% and 18.5% respectively, with a wafer thickness of 120 m (33% less than current wafer
thickness). Losses from cell-to-module will be reduced to zero (currently 5%). The overall cost
reduction at module level will be 20% compared to current state of the art.
To achieve these targets, new cell- and module concepts are required, with the application of new
materials, as well as the development of the accompanying processes. Instead of using Ag and full
size Al, new metallisation processes in combination with an Al2O3 layer at the rear and improved
front side diffusion/passivation will be applied. This will be done by combining the expertise of
Tempress (diffusion processes), Meco (metal plating technology), Levitech (Al 2O3 layer deposition)
and ECN (solar cell design and processing) to integrate all processes into improved solar cell
concepts with high efficiency.
The optical and electrical losses from cell to module will be minimised, by designing the module for
optimum optical matching and using low temperature interconnection processes with low losses. The
module manufacturing processes will also be suitable for thin wafers of 120 m. This will be achieved
by combining the expertise of Eurotron (module manufacturing equipment and process) and ECN
(module design and testing).
By combining the expertise of this consortium, solar modules with 20%/18.5% efficiency based on
Cz/mc wafers, and 20% cost reduction compared to the current state of the art will be achieved.
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TKI Solar Energy 2013
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Eindrapport 2016:
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a0/4ca/a4d/5a04caa4d35792767
54612.pdf
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47.

TEMW130001 - Silicon Competence Centre 2 (SICC-2)

Het Silicon Competence Centre (SiCC) is een netwerk van vooraanstaande Nederlandse bedrijven en
onderzoeksorganisaties die kennis en technologie delen en ontwikkelen met het doel om op silicium
gebaseerde zonnecellen en zonnepanelen beter en goedkoper te maken. Dit netwerk werd
gefinancierd uit de eerste ronde subsidie van het TKI Solar Energy. Het SiCC-2 project vraagt nu
subsidie aan om haar ambitie waar te maken: zeker te stellen dat nieuwe TKI Solar Energy
ontwikkelingen worden toegepast in de nieuwste generatie zonnestroomproducten. In dit project
nemen we daarom vooral de opschaling ter hand en richten wij ons op snelle veldtesten. Dit alles
met het doel om sneller de markt te kunnen bestormen met Nederlandse zonnestroomproducten
met een hogere opbrengst en lagere kosten.
Tempress, Levitech, Roth & Rau B.V. en Eurotron zijn bedrijven die samen met onderzoeksinstituut
ECN in Petten al deelnamen aan het Silicon Competence Centre project dat vanuit de eerste TKI
Solar Energy subsidie geïnitieerd is. Aan dit consortium zijn nog 3 partijen toegevoegd: DSM en
Solar Electricity Development en de Universiteit Utrecht. Samen beslaan de industrie partijen een
groot deel van de waardeketen om zonnestroomproducten te maken en te testen: Tempress,
Levitech en Roth & Rau BV hebben zonnecelprocestechnologie en apparatuur, DSM heeft high-tech
materialen voor moduleassemblage, Eurotron heeft moduleassemblagetechnologie en apparatuur, en
Solar Electricity Development heeft kennis en kunde van zonnepaneelevaluatie, testen en
demonstratie. De Universiteit brengt vooral veldtest kennis in en marktdata vanuit de Stichting
Monitoring Zonnestroom. ECN brengt haar expertise op het gebied van zonnecelprocestechnologie,
moduletechnologie en karakterisatie in.
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48.

TEZ0213002 - Fantastic

Solar power: electricity produced by solar cells, will need to cover a significant part of our electricity
demand in the foreseeable future. In the Netherlands there is sufficient perspective. If we would be
able to cover all suitable roofs with solar cells and panels this would generate more electricity than
annually needed in the Netherlands. The recent enormous price drop of PV facilitates the installation
of PV as a wise and economic investment. However this price drop also led to a shake out of PV
producers, many went bankrupt. Those that survived were cost competitive mainly because of justin-time investments in new manufacturing technology and equipment. It is anticipated that the world
wide PV production capacity will both be upgraded and expand again in the next few years. Also here
is an opportunity for Dutch industry in offering innovative manufacturing concepts using
sophisticated equipment.
In order to collect the generated solar power with minimal loss from PV panels and modules in
general individual solar cells are put in an electrical series connection. In this way electrical voltage
is increased and the electrical power can be transported more efficiently. Wafer-based solar cells
have electrical series connection with their neighboring cells by e.g. the well-known tabber string
process. This is a so-called back-end process: series connection takes place after the cell processing.
The present manufacturing of thin-film solar cells comprises the deposition of stacks of very thin
layers and to achieve a serial interconnection between individual cells a process of repeated
deposition/scribing is employed. Disadvantages of this conventional process concept are a.o.
significant dead zone interconnection area, misalignment causing shunting, reduced yield of the solar
panel production process due to interrupts between layer depositions.
In this project the FANTASTIC concept will be demonstrated in which CIGS and CZTS solar panels
will be made by making the serial interconnection as the very last step after all layer depositions and
thus overcoming all these disadvantages. The FANTASTIC concept is a back-end process and
comprises depth-selective laser scribing step integrated with ink jet printing of isolating and
conductive lines. The project will result in prototype equipment (FANTASTIC system) and submodule CIGS demonstrators (30 x 30 cm2) made with it.
Back-end serial interconnection is currently not employed in any thin-film PV production line. It is
expected that the project result will lead to a demonstration of the back-end interconnection concept
in a CIGS production line, which will be considered in the PV community as a major innovation as
such. The consortium committed to materialize on this business opportunity is very complementary
and consists of SmitOvens, CCM, Roth&Rau, IBS Precision Engineering, ECN and TNO.
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49.

TEZ0213003 - Dutch Equipment Solutions for Improved Renewable Energy
(DESIRE)

As the cost of photovoltaic (PV) energy generation continues to decrease, a growing percentage of
global electricity requirement will be provided by durable PV solutions. The present market is
dominated by silicon wafer based PV technology, but due to inherent advantages, thin film PV will
represent a considerable, and potentially growing market share. Less material is consumed, it can be
produced on (also flexible) construction materials like glass, steel and polymers, and complete
modules can be realized in less process steps. Thin film PV thereby has a high potential for
integration in built environment and products.
At present, CIGS (Copper Indium Gallium Selenide/Sulfide) is the only type of thin film PV material
that can compete with wafer based silicon in terms of efficiency. However, in order to utilize its full
potential, performance has to be further improved at reduced production cost.
The DESIRE project aims to improve this performance by at least 5% by improving optical
transparency of the top (n-type buffer- and intrinsic) layers and electrode material, such that more
light can reach the CIGS absorber layer and PV efficiency will be improved. Use of scarce (indium)
and environmentally unfriendly (cadmium) materials is addressed by replacing the indium based
transparent conductor by zinc oxide and the cadmium based buffer layer by zinc sulfide. Quality is
improved by producing the n-type layers by Atomic Layer Deposition. These improvements have
already been shown by several parties on research scale, but were up to now not economically
feasible. In the DESIRE project, a recently developed technique (spatial ALD) will for the first time
be demonstrated for large area deposition of atom layer by atom layer deposition at 10-100 times
faster rates than conventional ALD. Also, the zinc oxide transparent conductor which is currently
produced by a highly energetic process (sputtering) which tends to degrade the ALD layers and
interfaces, is replaced by a more gentle deposition process (Expanding Thermal Plasma), which
produces high quality layers at higher rates.
Thus, DESIRE combines two innovative, high-rate, low cost technologies to produce more efficient
CIGS solar cells, while eliminating use of cadmium and reducing use of indium.
For future markets, DESIRE will also demonstrate these innovations on CZTS based solar cells,
where indium and gallium have been replaced by the abundantly available materials zinc and tin.
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The project makes efficient use of the availability of the Solliance CIGS/CZTS research line to
generate test samples and to accelerate process development by evaluation of process
improvements in the form of completed devices. As well the OEM’s who will create economic value
and jobs by bringing the technology to the international market, as the world renowned research
parties who developed these technologies are brought together in this project to create maximum
impact with a combined Dutch Equipment Solution for Improved Renewable Energy production with
CIGS/CZTS photovoltaic technology.

Fig. 1. Schematic layer composition CIGS cell
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Fig. 2. Solliance CIGS test cells on 10x10 cm2

Roth&Rau BV
Rene van Vlimmeren
+31 (0)40 2581514
rene.van.vlimmeren@otb-solar.com
Smit Ovens, ECN, TNO, TU/e
01.10.2013 – 30.06.2016
TKI Solar Energy 2013
Zonnestroomsysteemcomponenten (PV)

Eindrapport 2017:
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a0/4cc/709/5a04cc7097c887373
78220.pdf
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50.

TKIZ01001 - Fundamentals voor Advanced Industrializable NANOlayers for
High-Efficiency Si Solar Cells (Advanced Nanolayers)

In dit project verkennen ASM, ECN en de TU/e gezamenlijk verschillende dunne film technologieën
voor geavanceerde kristallijn silicium zonnecel ontwerpen om deze uiteindelijk te kunnen integreren
in nieuwe technologieën voor geavanceerde cel structuren.
Om hoge rendementen op dunne, en dus goedkopere, zonnecellen te behalen zijn oppervlakken
belangrijk, zo niet essentieel. Het toepassen en begrip van functionele lagen en bijbehorende
grensvlakken van deze lagen met de silicium zonnecel zijn essentieel om hoge rendementen te
behalen. Veel van de geavanceerde Si zonnecel concepten met deze functionele lagen worden
beperkt door
gebrek aan fundamenteel inzicht in en controle over de parameters die het grensvlak met
silicium definiëren en
het ontbreken van een aanvaardbaar kostenniveau en robuustheid om voldoende rendement op
de investering te genereren. Vanwege het beperkte begrip blijven het volledige potentieel van
een aantal dunne--‐film--‐processen en de bijbehorende grensvlakstructuren, die reeds
ontwikkeld zijn voor andere toepassingsgebieden, maar ook het potentieel van de industriële
platforms, grotendeels onbenut.
In dit project willen we deze potentiëlen samen brengen om zodanig de “time to market” verkorten.
TU/e zal zich richten op het fundamentele onderzoek en ontwikkeling van nieuwe passiverende lagen
en/of “stack layers” voor kristallijn silicium zonnecel--‐toepassingen. Zowel de depositietechnologie
als de eigenschappen van de lagen en grensvlakken worden onderzocht (in--‐situ karakterisering van
processen en lagen). Gedetailleerde karakterisering van de lagen (incl. “stacks”) wordt uitgevoerd
op half--‐fabrikaten om het effect te begrijpen op het rendement van de zonnecel. ECN zal de lagen
(incl. stacks) karakteriseren, op basis van geavanceerde test--‐structuren en half--‐fabrikaten en, in
de volgende fase van het project, op volledige zonnecellen. ASM zal industriële processen voor de
toepassing van nieuwe passiveringslagen en “stack layers” ontwikkelen en zal de opschaling voor
haar rekening nemen. Kortom, ons doel is om verschillende dunne--‐film technologieën te verkennen
voor geavanceerde kristallijn silicium zonnecel ontwerpen, en de fundamentele kennis voor de
toepassing van deze technologieën te begrijpen en integreren in nieuwe technologieën voor
geavanceerde cel structuren met als doel industrialisatie. Dit project(deel) is daarin slechts een
eerste fase. Aan het einde van het volledige project zullen de technologieën klaar moeten zijn voor
marktintroductie.
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51.

TKIZ01002 - Eco-PV

In het EcoPV project richten de machinebouwers Eurotron, Levitech, OTB en Meco zich samen met
DSM, Alinement en ECN op de ontwikkeling van apparatuur en bijbehorende processen voor de
productie van ecologische, innovatieve zonnecel- en module- concepten die gecommercialiseerd
kunnen worden door de Nederlandse industrie. Het doel is om het materiaalgebruik met 50% te
verminderen, zonder afbreuk te doen aan de commerciële eisen voor zonnecel- en
moduletechnologie.
Het toekomstige concurrentievermogen van apparatuur leveranciers en materiaalproducenten is
afhankelijk van hun vermogen om hun apparatuur en materialen aan te passen aan het proces en de
kwaliteitseisen van de volgende generatie industriële zonnecellen en modules, welke waarschijnlijk
“achterzijde contact cellen en modules” zullen zijn.
Voor de deelnemende fabrikanten van apparatuur, Eurotron, Levitech, Roth & Rau en Meco, is het
belangrijk dat hun apparatuur kan worden getest als een onderdeel van een geïntegreerde zonnecelen moduleketen, om te bevestigen dat hun processen leiden tot efficiencyverbeteringen gericht op
lage ecologische impact die nodig is voor de toekomst van duurzame en betaalbare zonnestroom.
DSM als leverancier van materialen kan de doelstellingen van dit project ondersteunen en de
materialen verder ontwikkelen voor de vereiste normen in de PV-industrie.
Daarnaast dekken de Nederlandse apparatuur fabrikanten samen met Alinement, alle belangrijke
aspecten van de waardeketen, om een geïntegreerd concept te presenteren.
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52.

TKIZ01003 - Top Products

De PV industrie, en zeker de Nederlandse PV industrie, zal zich (moeten) richten op
technologie voor hoge conversierendementen, omdat die in principe kosten- en
concurrentievoordeel bieden. De 'interdigitated' achterzijdecontact heterojunctie (IBC-HJ)
zonneceltechnologie staat momenteel sterk in de belangstelling, en heeft al een snelle en grote
vooruitgang laten zien. Met laboratoriumtechnieken zijn kleine cellen met hoog
conversierendement gemaakt. LG Electronics heeft recent een rendement van meer dan 22%
bereikt, en wereldwijd hebben vele onderzoeksinstituten programma's om IBC-HJ technologie
te ontwikkelen.
De reden voor de sterke belangstelling is dat deze technologie het hoogste zonnecelrendement kan leveren, vanwege een combinatie van halfgeleider heterojunctietechnologie
(lage elektrische verliezen) en achterzijdecontact celstructuur (weinig optische verliezen). Een
modulerendement van 25% behoort tot de mogelijkheden. Daarnaast vindt heterojunctie
depositie plaats bij relatief lage temperatuur, is daardoor geschikt voor zeer dunne wafers, en
is daardoor ook kostenbesparend ten opzicht van conventionele zonnecelprocessen die deels
bij zeer hoge temperatuur plaatsvinden.
WP1 van dit project zal de opties voor IBC-HJ productietechnologie beoordelen, die geschikt
zijn voor een 25% rendement tegen lage kosten. Het resultaat van WP1 is een vergelijkend
overzicht van mogelijke celarchitecturen, productieprocessen, en productiekosten.
WP2-5 zullen technologiestappen van de industriele projectpartners testen op potentie voor
gebruik in een industrieel productieproces van IBC-HJ cellen.
Dit project zal daarmee de voorbereiding vormen voor een groter project van dit consortium in
het 2e jaar, waarin het IBC-HJ concept praktisch bewezen moet worden. Dit moet resulteren in
een zonnecel met rendement van 22% of meer in 2014, geproduceerd met een proces dat
geschikt is om over te zetten naar industriele proefproductie.
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Eindrapport 2014:
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a0/4cc/f7b/5a04ccf7b4a4f33407
7435.pdf
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53.

TKIZ01007 - Dutchness

In dit project zullen nieuwe technologieen voor het produceren van zeer efficiente, kristallijn
silicium n-type zonnecellen worden onderzocht en ontwikkeld. Voor de deelnemende bedrijven
Tempress, ASM, Levitech, OTB en MECO is het belangrijk dat hun productie apparaten getest
kunnen worden als onderdeel van een compleet zonnecel- en module- proces. Op deze manier
kunnen de nieuwe en geoptimaliseerde processen direct worden gevalideerd op gebied van
hogere efficientie en lagere kosten. De deelnemende Nederlandse bedrijven beslaan alle
belangrijke aspecten van een zonnecel productie lijn.
Project doelstellingen:
- De Nederlandse partners zullen apparaten en processen ontwikkelen en optimaliseren met
betrekking tot yield, doorvoer en kwaliteit om zo de productie van 21% n-pasha
zonnecellen voor 21 $ct/wp en 22.5% n-IBC zonnecellen voor 25 $ct/wp mogelijk te
maken
- De nieuw ontwikkelde apparatuur zal worden geintegreerd in een complete
zonnecelproductielijn voor 21% n-pasha cellen, met een doorvoer van 2800 wafers/uur en
een verbeterde yield hetgeen zal resulteren in 120 MWatt per jaar
Om deze doelstellingen te realiseren, zullen de volgende onderwerpen binnen het project
worden onderzocht en ontwikkeld:
1) Het creeren en patroneren van de p-n-junctie door nieuwe technieken zoals ionimplantatie, APCVD depositie en epitaxiale Si groei van gedoteerd silicium door de
bedrijven ASM, Tempress, OTB, ECN en de TUD
2) Het verbeteren van de passivatie van silicium oppervlakken met verschillende dotering
door nieuwe technieken zoals industriele ALD depositie van Al2O3 of door het vormen van
SiOx lagen door de bedrijven ASM, Levitech, Tempress, OTB, ECN en de TU/e
3) Het verbeteren van de contactering van silicium oppervlakken met verschillende
dotering met behulp van geavanceerde metallizatie technieken zoals inkjet printen of
het vormen van NiSi contacten en opvolgend electroplaten door de bedrijven OTB,
Levitech, MECO en ECN.
4) Het integreren van de onder 1-3 genoemde processtappen om 21% n-pasha cellen voor 21
ct/Wp en 22.5% n-IBC cellen voor 25 ct/Wp aan te tonen.
Voor de ontwikkeling van alle apparatuur zullen 6x6 inch 2 n-type Cz silicium wafers worden
gebruikt als standaard. De optimalisatie van de apparatuur op kwaliteit, yield en doorvoer zal
voornamelijk worden verricht op de n-pasha zonnecel, als huidige 'werkpaard' van de n-type
cel technologie. De potentie op gebied van kwaliteit zal verder worden beoordeeld door het
produceren van de hoge efficientie n-IBC cellen.
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Eindrapport 2014:
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a0/4cf/6ae/5a04cf6aea59f76105
0194.pdf
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54.

TKIZ01008 - Silicon Competence Centre 1 (SICC-1)

Nederland heeft een fantastische uitgangspositie voor hoog kwalitatief onderzoek op het gebied van
kristallijn silicium zonne-energie: een aantal marktleidende industriële partijen, een aantal grote
chemieconcerns die materialen ontwikkelen voor zonne-energie, en top-instituten op het gebied van
nanotechnologie. Daar komt nog bij dat ECN Solar Energy naam heeft op gebouwd op dit gebied.
Deze positie moet nu uitgebouwd worden door de faciliteiten die aanwezig zijn in Nederland te
bundelen en up-to-date te brengen. Dit project is gericht om dit te bewerkstelligen onder toezicht
van de industriële partijen die precies weten wat er nodig is. Met dit project wordt de infrastructuur
in kaart gebracht en een eerste stap gezet naar bundeling, zodat industrie en kennisinstellingen veel
beter hun ontwikkelingen in Nederland kunnen doen en niet meer naar het buitenland hoeven. Dit
verkleint de ontwikkelingstijd en kosten voor al deze partijen en maakt het mogelijk dat Nederland
aansluiting vindt bij de rest van de wereld.
De belangrijkste doelstelling van dit project is om zoveel mogelijk Nederlandse technologie in het
standaard productieproces van deze zonnepanelen te krijgen en daarmee de Nederlandse industrie
leidend te maken. De doorlooptijden en kosten van experimenten moeten gehalveerd worden en de
zonnecellen die in proefproductie gemaakt zullen worden moeten gemiddeld een hoger rendement
halen dan bij de industrie gebruikelijk is.
Om dit te bereiken worden significante investeringen van 4.7Meuro gedaan in infrastructuur en
apparatuur in de drie instituten (Amolf, Dimes, en ECN Solar Energy). De beslissing over welke
investeringen gedaan worden en bij welk instituut worden genomen door de project steering
committee. Op dit moment is nog niet duidelijk waar deze terecht zullen komen. Uitgangspunt is dat
de Nederlandse industrie een zo goed mogelijke ondersteuning en uitgangspositie moet krijgen.
Verder wordt de expertise gebundeld van alle relevante partijen om de technologie voor de nieuwe
standaard zonnepanelen te maken.
Meer informatie over dit project vindt u op: www.sicc.nl.
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Eindrapport 2016:
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a0/4cf/f9d/5a04cff9d6e27391097
268.pdf
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55.

TKIZ01011 - All Atmospheric Absorber formation for CIGS and CZTS (Triple A)

Presently, the only type of thin film PV that rivals the efficiency of crystalline silicon, is CIGS (20,3%
efficiency record, >13,5% in production). When it is produced at sufficiently low cost, CIGS will gain
an increasing share of the world-wide PV market, as it also offers additional promise for ease of
integration and improved aesthetics. Large scale production at lower cost can be achieved by
avoiding presently used vacuum processing steps (like sputtering and evaporation),by reduction of
process time, and by preventing the use of hazardous materials. Therefore, a fast All Atmospheric
Absorber formation process, compatible for roll to roll production, is being developed for CIGS, by
combination of electrochemical deposition with rapid thermal processing. This project will focus on
characterization of such CIGS absorber layers to shed more light on details of the formation process.
For reference, atmospheric processing of vacuum-sputtered CIG precursors will be studied because
this precursor route is presently dominant in industrial production.
In recent years, it has been found that another kesterite material, CZTS, shows promising results as
a PV absorber material (>11% efficiency record). It provides the additional advantage over CIGS
that possibly scarce or costly elements like Indium and Gallium can be replaced by Zinc and Tin.
Main focus of this project is to explore the All Atmospheric Absorber approach for formation of CZTS,
making use of the insights obtained in the same type of processing of CIGS, and thus targeting at
low cost, roll to roll compatible processing of these abundantly available source materials to produce
absorber materials with improved efficiency. Also here, sputtered layers will be used as a reference,
and focus of process development will be on electrochemically deposited and solution processed
CZT(S) precursors.
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Smit Ovens
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TKI Solar Energy 2012
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56.

TKIZ01012 - Roll-to-Roll Organics for PV (R2RO4PV)

Dit project is gericht op verbetering van de kwaliteit en betrouwbaarheid van op oplosmiddel
gebaseerde roll-to-roll (R2R) depositie processen van sub-micrometer dikke electro-actieve lagen
Deze lagen worden toegepast voor de fabricage van organische fotovolta.sche (OPV) devices en
modules. Voor kosteneffectieve productie is het nodig om te kunnen produceren met hoge productie
opbrengsten, terwijl tegelijkertijd de markt vraagt om een scala van uiteenlopende vormen. Om dit
te realiseren, zal inkjet technologie worden toegepast als depositie technologie aangezien het
daarmee mogelijk is om devices in elke vorm te drukken, en indien mogelijk ook direct de
interconnecties te printen. Dit laatste is dan weer nodig om nodig om uitgang stromen en
spanningen van de verschillende modules te matchen door toepassing van vormspecifieke
interconnectie lagen.
Een drastische productie opbrengst verhoging voor OPV door de hoeveelheid ongewenste scrap
productie te verminderen en door het verhogen van de doorvoer zal worden bereikt door:
(1) ontwikkeling en optimalisering van R2R compatibele plasma tools en processen samen met Maan
voor een zeer homogene oppervlakte voorbehandeling om een geoptimaliseerde pinning,
bevochtiging en levelling van de opeenvolgende inktjet gedeponeerde lagen te kunnen
verkrijgen, zonder de definitieve cel prestaties te verminderen;
(2) ontwikkelen en optimaliseren van de electro-actieve inkten, de inkjet koppen en de bijbehorende
proces instellingen samen SPG Prints, om daarmee hoge kwaliteit dunne en homogene lagen te
realiseren met een betrouwbaar en industrialiseerbaar R2R inkjet proces, zonder de definitieve
cel prestaties te verminderen;
(3) ontwikkeling van extreem homogene nieuwe R2R droogprocessen en tools samen met
SmitOvens om te komen tot effici.nte en betrouwbare industrialiseerbare droog- en annealing
processen;
(4) ontwikkelen en optimaliseren van een ge.ntegreerde tool en ontwikkeling van het algemene
proces, bestaande uit voorgaande stappen 1 tot en met 3 samen met alle genoemde industri.le
partners en VDL-FLOW en Bosch-Rexroth voor het bereiken van hoge produktie opbrengsten
voor OPV.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

Smit Ovens
Wiro Zijlmans
w.zijlmans@smitthermalsolutions.nl
TNO, ECN, TU/e, imec, Maan, SPG Prints, Bosch Rexroth, VDL Flow
01.10.2012 – 31.03.2015
TKI Solar Energy 2012
Zonnestroomsysteemcomponenten (PV)

Publicatie in Solar Magazine 2013:
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a0/593/5c1/5a05935c132ef2178
83429.pdf
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57.

TKIZ01017 - Solarrok

Solliance neemt deel aan het EU project Solarrok. ECN is om praktische redenen de uitvoerder van
Solliance in Solarrok, zoals Imec dat is voor België. Solliance laat zich bijstaan door een Industriële
Adviesraad waarvan Smit Ovens het voorzitterschap heeft. In dit project zal Smit Ovens fungeren als
vertegenwoordiger van de Nederlandse PV industrie en als zodanig handelen in de verschillende
WP’s. ECN tezamen met Smit Ovens , zullen een Nederlands platform organiseren voor Nederlandse
belanghebbenden, om bij te dragen aan het Europese Solarrok project: Solarrok NL.
Het EU-project heeft als doel om in Europa het efficiënte gebruik van alle aanwezige basis
vaardigheden, kennis, infrastructuur en industrie te promoten door het stimuleren van
samenwerking tussen Europese zonne-energie clusters, een van de grootste duurzame energie
sectoren in Europa, waardoor de regionale innovatiecapaciteiten versterkt wordt en de efficiency van
zonnepanelen en productie verhoogd wordt. De vertegenwoordigers van belangrijkste zeven
Europese PV regio’s en bijbehorende instituten zijn partners van Solarrok. Solarrok NL zal alle
partners binnen het “TKI Solar Energy aanspreken en een “linking pin zijn naar en voor het Europese
project. Dit project beoogt om veel belanghebbenden bij elkaar te brengen en bij te dragen aan de
inventarisatie van onderzoekscapaciteit, mogelijkheden voor samenwerking, maar ook aan de
daadwerkelijke totstandkoming van samenwerking, het delen van of toegang verlenen tot
onderzoekscapaciteit of infrastructuur. Tevens zijn handelsmissies naar Azië in het EU project
voorzien.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

ECN
Huib van den Heuvel
vandenheuvel@ecn.nl
Smit Ovens
15.10.2012 – 15.10.2015
TKI Solar Energy 2012
Zonnestroomsysteemcomponenten (PV)
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58.

TKIZ01010 - Light management by nanotexturisation using NIL (LIMANIL)

The project LIMANIL aims at the development and implementation into pilot production of novel
techniques for improved light management in thin film solar cells. For further cost reduction, thinner
absorber layers are required. In order to harvest all the light in very thin absorber layers, new
methods for light trapping need to be developed and implemented. Nano Imprint Lithography is an
important enabling technology for these purposes and will be a key R&D tool in this project. We will
use NIL for fabrication of light scattering textures both on the front side and on the rear side of thin
film solar cells and demonstrate its applicability for thin film silicon, CIGS and polymer based solar
cells. But also new concepts for improved light management will be investigated and developed and
these new concepts are merely focused on introduction of intermediate reflectors (IR), photonic
crystals (PC) and plasmonic nanoparticles in the thin film solar cells.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

OM&T
…
…
C-Coatings, NTS, ECN, TNO, TU Eindhoven, TU Delft
01.10.2012 – 31.12.2015
TKI Solar Energy 2012
Zonnestroomsysteemcomponenten (PV)
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59.

TKIZ01005 - Module Level Power Management (MLPM)

We are standing at the brink of a huge expansion of installed
PV capacity in The Netherlands and Europe. Most of this newly
installed capacity will be realized in the built environment.
One of the issues to be dealt with in this respect is the issue
of heterogeneous systems. Heterogeneous PV systems are PV
systems in which modules differ in performance due to
different orientation (for instance East-West systems),
different grades of pollution (for instance due to birds’ nests)
or different shading patterns (very common in the built
environment).
In this project we develop two distinct approaches that may result in 20-30% more kWh yield of
heterogeneous PV systems. One of these approaches is based on module level dc-dc conversion, the
other on a micro-inverter approach. The project will develop the two approaches up to the level of
functional prototypes with proven lifetime performance and efficiency. Furthermore the project
involves the set-up and execution of a field test with extensive monitoring of the performance of the
MLPM systems.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

SEAC
Menno van den Donker
+31 (0)88 515 4953
vandendonker@ecn.nl
Femtogrid, Heliox, Hogeschool van Amsterdam, Mastervolt, Alrack,
Proxenergy, ECN, TNO
01.07.2012 – 31.12.2014
TKI Solar Energy 2012
Zonnestroomsysteemcomponenten (PV)
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60.

TKIZ01015 - Advanced Solar Monitoring - Phase 1 (ASM-1)

In the coming decade we expect a huge increase in the installed base of PV systems in The
Netherlands and as such a large increase of solar electricity generated. This gives rise to a number
of simultaneous challenges: (1) PV systems will become a commodity for residential and professional
consumers which needs a transparent PV system supply market. (2) grid operators and consumers
want to understand and forecast the generation of solar power as a function of place and time, in
order to enable supply and demand management . (3) mapping available solar potential in terms of
system size and return on investment per location; (4) low cost high responsive service systems for
maintaining solar systems. The vision of the overall ASM project is that these 4 objectives can be
served best using large connected national data sets (“big data”). The current project proposal ASM1 is for a first step towards that vision (we call it Phase 1): the first step on the way to the national
connected datasets with an emphasis on data collection, and demonstration of the power of the “big
data” approach.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

SEAC
Menno van den Donker
+31 (0)88 515 4953
vandendonker@ecn.nl
Soluzon, Aurum Europe, Universiteit van Utrecht
01.01.2013 – 31.12.2014
TKI Solar Energy 2012
Zonnestroomsysteemcomponenten (PV)

Eindrapport 2015:
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a0/596/e35/5a0596e35bd8e2317
54686.pdf
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61.

TKIZ01018 - Solar Building Elements Application Test garden (Solar BEAT)

The worldwide PV industry is shifti ng from a technology driven industry (solar cell technology push)
towards a mature industry, driven by a market pull mechanisms asking for new and innovative PV
applications.
A prominent application is the development of Building Integrated PV products. These new BIPV
systems include more functions than only the electricity production function: wind- and
waterproofness, drainage, fire resistance, thermal- and noise insulation, stiffness and structural
strength, etcetera… But also smart solutions to improve the functionality of the system in the built
environment. Of course functional requirements of such new applications are much more complex
than conventional solar electricity solutions and they also have to comply with more and other
certification rules. All these new functionalities, norms and certifications ask for different and more
stringent test facilities.
In the Program Line “Solar Energy Systems and Applications” of the Innovation Contract Solar,
specific BIPV projects have been submitted and more will be submitted. Many of these projects
include a first field testing of an innovative BIPV system, i.e. a field test focused on performance
analysis and executed in a BIPV Test Garden.
The Solar BEAT project creates the generic common infrastructure to enable the other BIPV projects
in the Program Line. It is aimed at the first operational assessment (field testing) of innovative BIPV
systems. A modular test garden will be erected to support, as a start, 5 different new product
development projects and can be expanded further in the future once the concept has proven itself.
After the project period, the test facility will be self-supporting.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

SEAC
Menno van den Donker
+31 (0)88 5154953
vandendonker@ecn.nl
Holland Solar
01.01.2013 – 31.12.2017
TKI Solar Energy 2012
Zonnestroomsysteemcomponenten (PV)

Bladzijde 99 van 484

Projecten TKI Urban Energy

62.

TKIZ01009 - Portaal Zonnestroom

De zonnestroommarkt staat op een kantelpunt waarbij de situatie ontstaat dat het voor particulieren
en het MKB zeer aantrekkelijk is om in zonne-energie te investeren. De Nederlandse photovoltaïsche
(PV) markt is groeiend en met die groei ontstaan er bij eindgebruikers meer vragen. Het Nationaal
Actieplan Zonnestroom is in 2011 door een groep marktpartijen opgesteld om barrières en acties te
definiëren om tot een brede uitrol van PV in Nederland te komen. De belangrijkste conclusie uit het
Nationaal Actieplan Zonnestroom is dat voor de stimulering van de uitrol van zonnestroom de
informatievoorziening in Nederland verbeterd zou moeten worden waarmee consumenten versneld
de leercurve van het aanschaffen van PV kunnen doorlopen.
Een van de twee voornaamste aspecten daarvan is ongeschikte informatie voor consumenten. Er is
op internet veel informatie te vinden, waarbij de kwaliteit van de informatie niet altijd slecht is. Toch
zijn er een aantal punten waarin de afzonderlijke informatiebronnen deels tekort komen, en die hen
ongeschikt maakt. Deze punten zijn: Onafhankelijkheid, Betrouwbaarheid, Overzichtelijkheid,
Volledigheid en Correctheid. Een informatiebron die deze succesfactoren combineert bestaat niet
voor consumenten en MKB.
Het andere belangrijke verbeterpunt in de huidige informatievoorziening is openstaande vragen. Er
ontbreekt kennis over de bepaalde cruciale onderwerpen, zoals waardebepaling bij verhuizing,
verzekerings- en financieringsconstructies en duurzaamheid. Het ontbreken van deze kennis en de
resulterende onzekerheid is een duidelijke belemmering voor de uitrol van zonnestroom in
Nederland.
Dit project verbetert de informatievoorziening in Nederland
door de twee verbeterpunten aan te pakken. Het projectdoel
is de realisatie van het Portaal Zonnestroom, een website die
wél de noodzakelijke geschikte informatie voor consumenten
aanbiedt door combinatie van alle genoemde succesfactoren.
Als tweede projectpijler dient een stuk onderzoek waarin de
openstaande vragen zullen worden beantwoord, waarna de
resultaten via het Portaal toegankelijk zullen worden gemaakt
voor de doelgroep.
Het consortium van dit project onderschrijft het maatschappelijk belang van de PV informativevoorziening, en is door haar diversiteit en bestaande kennis uitstekend in staat om zowel de
succesfactoren van het Portaal te realiseren, als gezamenlijk de onderzoeksvragen te beantwoorden.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

DNV GL
Jasper Lemmens
jasper.lemmens@dnvgl.com
Milieu Centraal, Universiteit Utrecht, Stichting Monitoring Zonnestroom, Wepro
Special Products, Sun Projects, Stadsregio, Solar IF, Alliander
01.01.2013 – 01.01.2016
TKI Solar Energy 2012
Zonnestroomsysteemcomponenten (PV)

Eindrapport 2016:
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a0/4d0/683/5a04d06835013444
883095.pdf
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63.

TEZG114006 - Intelligente elektronica voor (fotovoltaïsche) zonnesystemen in
gebouwde omgeving (INTELECT)

Doel van het project
INTELECT maakt solar systemen ongevoelig voor partiële schaduw en zorgt voor een reductie
van de LCOE. INTELECT maakt een brede toepasbaarheid van PV in de gebouwde omgeving
mogelijk en draagt daarmee bij aan de TKI EnerGO doelstelling voor energie--‐neutrale
nieuwbouw. Dit project heeft tot doel de business case te valideren.
Aanleiding
De PV systemen in de gebouwde omgeving worden veelal op daken gemonteerd. Ze worden
vaak lelijk bevonden. Daarom is er een groeiende behoefte aan esthetische gebouwen--‐
geïntegreerde PV systemen. De overgevoeligheid van de huidige technologie voor beschaduwing
staat BIPV echter in de weg. INTELECT biedt hier een unieke oplossing.
Korte omschrijving
INTELECT is een elektronische schakeling die, toegevoegd aan een PV module, energie oogst
per cel--‐cluster en de output converteert naar hogere spanningen en lagere stromen. ECN zal
zich in dit project richten op de technische en economische validatie van de INTELECT business
case (ongevoeligheid voor schaduw en reductie van de LCOE). Sensus Energy en Teledyne
Dalsa zullen de INTELECT technologie verder door--‐ontwikkelen, zodat het toegepast kan worden
in net gekoppelde PV systemen. Zwaartepunt ligt hier op efficiency van de schakeling met
gebruik van reguliere elektronische componenten om de kosten van INTELECT schakeling te
beperken. Als opmaat voor de vervolgstappen zal ook een certificeringsplan opgesteld worden
(ECN & Sensus Energy) alsmede klankbord sessies plaatsvinden met stakeholders in de solar
industrie en de
bouwkolom
om
zo nieuwe inzichten te verwerven
van
de
marktacceptatiefactoren (taak Sensus Energy).
Resultaat
Het project zal leiden tot een proof of concept van de INTELECT technologie, zowel theoretisch
als technisch. Een belangrijk projectresultaat is het realiseren van INTELECT elektronische
schakeling in de vorm van PCBs. Verder resulteert het project in een certificeringsplan en een
inzicht in factoren die acceptatie in de markt bepalen.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

Sensus Energy BV
Callie Peters
callie.peters@sensusenergy.com
ECN, Teleduyne Dalsa
01.09.2014 – 28.02.2016
TKI Solar Energy 2014
Zonnestroomsysteemcomponenten (PV)
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TKI toeslag regeling
64. TKITOE1621101 - Advanced Boron Emitters and industrial Contact technology for
c-Si solar cells (BEACON)
Aanleiding
Because of the rapid recent improvement of n-type solar cells thanks to the application of polysilicon
based contacts at the rear, the front of the solar cell, having usually (particularly in industry) a
uniform diffused boron emitter, has become limiting and needs to be improved more urgently than
ever.
Doelstelling
The objective of this project is to develop a novel diffused boron emitter process, and implement a
selective emitter that is easy to manufacture. An efficiency improvement of 1%abs is targeted,
resulting in 23.0% efficiency at project end, with a low complexity process suitable to realize a cost
reduction at module level.
Korte omschrijving
The project will focus on boron emitter diffusion, dielectric-layer surface passivation, and contacting
technology for a diffused selective emitter with very low recombination. Tube furnace emitter
diffusion processes will be developed to obtain optimized dopant profiles with reduced Auger and
minimized surface recombination. Methods to combine such profiles with locally heavier doping
under contacts will be developed. Adjustment of the dielectric surface passivation is likely necessary
due to the low surface doping of the emitter. The new emitters will be applied in ECN’s state-of-theart process flows for cells with polysilicon back contact. Metal contacts, by application of industrytypical fire-through as well as recently introduced non-fire-through metal pastes, and its contacting
mechanisms will be investigated and optimized to reduced area as well as specific contact
recombination, while maintaining or improving contact resistance. Extensive characterization and
modeling of the emitter and the metal-silicon interface structures will be emphasized.
Resultaat
The project will result in novel technology for boron diffusion, emitter passivation, and low-cost
metallization processes for n-PERT cells with passivating contacts at the rear enabling 23% cell
efficiencies and understanding of the working principles behind the technology. Such results will be
unique for 6 inch, industrial, front-and-back contacted cells. Development will be aimed at, and
evaluated for, industrial application.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

ECN, Tempress Systems B.V.
TKI Toeslag
Zonnestroomsysteemcomponenten (PV)
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65.

TKITOE1407101 – Janus

Aanleiding
The PV market is presently dominated by modules with p-type multi- and monocrystalline front-toback contacted solar cells. The performance of these modules improves step by step by using new
cell designs such as PERC and process and materials improvements like selective emitters and metal
contacting. However, solar cells based on n-type materials are generally considered to enable
significantly higher conversion efficiencies1, and hence open a route to modules with lower cost of
ownership. The high conversion efficiency potential makes the n-type based cells most attractive for
back-contact concepts requiring high-quality material, such as IBC cells.
Doelstelling
N-type cells are particularly suitable for bifacial application. A bifacial module will, in addition to the
front, also convert the light that enters through the back side of the module into power. This brings
about a gain of 10-30% in power compared to a monofacial module, depending on the albedo of the
surroundings. For n-type PERT cells (n-type cells with a conventional H-pattern contact grid at the
front and rear), bifaciality numbers have already been achieved and reported of 95% or even
better2, compared to the values that have been reported for bifacial p-PERC cells of around 75%. In
addition, high efficiency n-type modules have the additional benefit of a better temperature
coefficient, converting a larger fraction of the incoming light to electricity instead of heat and leading
to better kWh/kWp energy yield.
Korte omschrijving
In the JANUS project, we combine the high efficiency potential of n-type cells with the attractive
high energy output of a bifacial cell to outline a route towards a novel, n-type high-efficiency and
bifacial IBC cell concept. This route builds on two key technologies:

-

-

ECN’s PERPoly concept: an n-PERT concept with passivating carrier selective contacts on one side,
with recently published 21.5% efficiency, which is 0.5% absolute higher compared to conventional
contacts;
ECN’s IBC concept, which is a relatively low-complexity process and was successfully introduced in
a pilot production environment at Yingli in 2016, demonstrating the industrial compatibility, and
demonstrated already bifaciality factors of >80%;

The IBC cell is targeted at 23% efficiency with industrially compatible processes. In the cell part of
the project, one of the focus points is on narrow and well-aligned poly-Si passivating contacts with
the metallization contacts to get the highest bifaciality.
Resultaat
We will realize patterned doped poly-Si layers with excellent contact properties, while the
outstanding surface passivation quality will be maintained. Optical transparency at the rear, which is
required for high bifaciality, will be realized on the cell by confining the non-transparent area to the
metallized area and the use of highly transparent passivation layers.
In a previous TKI-funded project IBCense, the same consortium of ECN, Tempress and Levitech
started working on the integration of the concept of carrier selective passivating contacts into the
industrial IBC cell. These results were very encouraging: it was demonstrated that the passivation
level of this new cell type, before metallization, leads to high Voc values above 720 mV, and this
concept attracted the interest from other industrial parties. In this project we will use the knowledge
to bring the cell efficiency to a higher level and introduce bifaciality for a higher energy output.
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ECN, Levitech B.V., Tempress Systems B.V.
TKI Toeslag
Zonnestroomsysteemcomponenten (PV)
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66.

TKITOE1409101 - BIfacial eNergy Gain (BING)

Aanleiding
The n-Pasha cells are by nature bifacial. However, the vast majority of the n-type industrial modules
are still sold as monofacial modules with an opaque back sheet. The Yingli Panda modules are a
prominent case in point. On the other hand, there is a growing interest in both bifacial and glassglass modules. This is to harvest more power due to the transparency of both front and rear panels.
Also glass-glass modules have better mechanical properties and increased reliability compared to
standard modules with a TPT-like back sheet, for installation in high UV, high temperature
conditions.
Doelstelling
The main goal of the project is to improve performance of bifacial glass-glass modules.
Korte omschrijving
In BING, we follow a top-to-bottom approach. We start by creating models and tools for evaluating
and understanding bifacial module performance and associated levelised cost of electricity (LCoE)
and monitoring the outdoor performance of bifacial systems. In parallel, we will research
technologies to improve the rear side efficiency of the n-Pasha cell. Improved cell results can directly
be fed back into the energy gain and LCoE models. As an example, the relation between cell
temperature in outdoor bifacial modules and the free carrier absorption in the IR range will be
studied. The present glass-glass module based on Yingli’s commercial n-type Panda solar cell is the
starting point for this work.
Resultaat
1) Show a much higher energy yield due to bifacial glass-glass modules in the field and a lower
levelised cost of electricity than for standard monofacial modules.
2) Develop an annual energy yield model for bifacial systems including shading and thermal effects.
3) Understand the gains (and losses) of bifacial systems with respect to monofacial systems.
4) Improve the present n-Pasha solar cell to front efficiency of >21.5% and bifaciality factor of 95%,
corresponding to a rear efficiency of 20.4%.
5) Show the effect of free carrier absorption in the IR on the heating of a bifacial solar cell/module,
if not negligible, show reduction of the free carrier absorption and lowering of the corresponding
heating.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

ECN
Bas Van Aken
+31 (0)88 515 4905
vanaken@ecn.nl
Tempress Systems, Veco, Yingli Energy
01.09.2014 – 28.02.2016
TKI Toeslag
Zonnestroomsysteemcomponenten (PV)

Bladzijde 105 van 484

Projecten TKI Urban Energy

67.

TKITOE1409102 - Competitive n-MWT technology for industrial n-type Si solar
cells and modules (nForce)

Aanleiding
After a spectacular growth in global market size during 2000 - 2010, significant consolidation is ongoing in the PV market at large. The production of solar cells and modules has shifted from Europe
towards Asia, while the equipment industry has remained in Europe. On the technology side new
breakthrough technologies are necessary for companies to remain competitive. In other words, the
future competitiveness of cell and module concepts relies ever more on innovation towards highefficiency, cost-effectiveness in Cost per Watt (CpW) and reliability. This provides challenges but also
huge opportunities for (Dutch) manufacturers of the enabling equipment and high-volumemanufacturing tools. The project will support the Dutch industry in maintaining and improving its
current and future competitive position as equipment suppliers for the PV industry. The collaboration
within this project allows us to provide total solutions in the Netherlands by combining the expertise
of Tempress as provider of furnace technology with that of ECN in the field of solar cell processing
and module manufacturing and involve TSC as a future user of the technology.
Doelstelling
Providing an integrated cell-to-module solution on lowering the costs, while maintaining high
efficiency of the modules, is the main goal of this project.
Korte omschrijving
Over the last decade, Tempress and ECN have become major players in the field of n-Pasha n-type
Si and metal-wrap-through (MWT) modules, by providing the required cell and module production
lines and process-technology to factories in Asia and the US. Nowadays, this technology is off-theshelve available on the PV-market. Since a few years, ECN has been working on the combination of
these two successful concepts, through the development of open rear side n-type MWT (n-MWT)
solar cells. The results look very encouraging: recently it was demonstrated that this new concept
can reach up to 21% solar cell efficiency with a batch average of over 20.8% and both Tempress
and ECN received a lot of interest from foreign parties for this technology. Nevertheless, some
improvements are still required to push the production of n-MWT modules towards an optimal cost
per Watt (CpW) level, making n-MWT competitive to the highest efficiency solar cell concepts on the
market.
Resultaat
After several iterations, the project aims to have produced a 2x2 cell mini module with an
encapsulated cell efficiency of 21-21.5% with a reduction of the CpW of over 0.03 $/Wp. In parallel,
other approaches to reach a very high solar cell efficiency that are, possibly, not yet industrially
available or optimized, will be tested in WP2 to increase both the cell and module efficiencies to
values of 22% and higher.
In summary, the project will deliver a low cost, high throughput, high efficiency process for the
industrial production of n-MWT cells and modules with demonstrated operational stability.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
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Tempress Systems B.V.
Jan Marc Luchies
+31 (0)57 869 9200
jmluchies@tempress.nl
ECN, TSC Leeuwarden
01.09.2014 – 28.02.2016
TKI Toeslag
Zonnestroomsysteemcomponenten (PV)
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68.

TKITOE1409103 - Low Oxigen Level wafer Optimized cell process for high
Productivity, yield and efficiency Values (LOLOSS PV)

Aanleiding
Performing high-efficiency n-type solar cell processing, ECN and Tempress have observed:
1. Quality variations in incoming monocrystalline silicon wafers;
2. A lack of a proper characterization tool to determine the quality of incoming monocrystalline
wafers;
3. Related to the above: no clear correlations between pre-process wafer parameters and solar cell
performance based on currently available characterization tools;
4. Variable wafer quality after the solar cell process for neighboring wafers based on the process
applied.
For the (thermal) cell processing, this means there is a risk that process optimization is meaningless
for certain wafer material or when certain characterization tools are used. Still, the understanding of
the abovementioned observations can greatly help in process optimization and thus improved
service to customers.
Doelstelling
The aim of this cooperation is to maximize the chain integrated product of wafer productivity, cell
efficiency and yield for the production of high efficiency crystalline silicon solar cells.
Korte omschrijving
Co-development of three interrelated solutions allows ECN and Tempress to deliver the best integral
process control solution for PV industry:
1. An improved growth process for high quality silicon ingots;
2. A characterization tool dedicated to relevant defects in high-end wafers;
3. A wafer quality optimized solar cell process.
For Tempress and ECN this means a wafer quality optimized (thermal) cell processing for the entire
production chain has to be determined, based on input on ingot quality (Norwegian Crystals,
SINTEF) and incoming wafer characterization (Aescusoft, SINTEF). The 3-fold description of the
problem, correctly implies that the solution could be in either –and not all- of these 3 aspects. On
the other hand, strict wafer requirements could become more relaxed with the proper wafer
processing.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

Tempress Systems B.V.
Art Vlooswijk
+31 (0)57 869 9200
avlooswijk@tempress.nl
ECN
01.09.2014 – 28.02.2016
TKI Toeslag
Zonnestroomsysteemcomponenten (PV)
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69.

TKITOE1409104 – AAA

Aanleiding
Atomic-layer-deposited (ALD) Al2O3 is well-known as outstanding surface passivation material for
crystalline silicon (c-Si) solar cells and is used as such in PERC cells in industry. Nevertheless, the
photovoltaic (PV) community is starting to progress towards more efficient c-Si solar cell
architectures, which comprise passivating contacts, such as polycrystalline silicon (poly-Si).
Preliminary results have pointed out a new application for Al2O3 in this emerging field: as
(sacrificial) capping layer, ALD Al2O3 greatly improves passivating contact properties.
Doelstelling
The goal of this project is to pave the way for application of ALD Al2O3 as sacrificial capping layers
in the c-Si PV industry, as this is of high importance to Dutch ALD equipment manufacturers. To
achieve this, this project aims at a clear fundamental understanding as well as the in depth
investigation of the benefits of ALD Al2O3 capping layers for several emerging passivating contact
schemes.
Korte omschrijving
The TU/e and TUD will study the fundamental working principles of capping by ALD Al2O3, such as
the hydrogenation of passivating contacts and their interface with c-Si. Advanced analysis
procedures and techniques such as isotope labeling, secondary ion mass spectroscopy and effusion
experiments will be used to this end. Moreover, the effects of hydrogenation by ALD Al2O3 on the
passivating contact properties will be monitored for the most relevant passivating contact materials
for upcoming c-Si solar cells, most prominently n- and p-type poly-Si. Together with ECN and
Levitech the potential for ALD Al2O3 as capping layer in PV industry will be mapped, e.g., by
investigating which solar cell architectures can benefit (most) from the hydrogenation.
Resultaat
The AAA project will clearly demonstrate the potential and fundamental working principles of ALD
Al2O3 as hydrogenation layer for passivating contact materials. The results will be disseminated in
peer-reviewed journal articles and at PV conferences and will successively serve as showcase for the
introduction of (sacrificial) ALD Al2O3 capping layers in PV industry. This new application for ALD
Al2O3 will further strengthen the market position of Dutch ALD equipment manufacturers. Moreover,
the project will enable the improvement of the quality of passivating contacts, and in this way will
contribute to the increase of the energy yield of high-efficiency commercial c-Si PV modules.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

ECN, Levitech B.V., TU Delft, TU/e
TKI Toeslag
Zonnestroomsysteemcomponenten (PV)
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70.

TKITOE1409105 - ALD4PSC

Aanleiding
The very exciting and intensive research in the field of perovskite solar cells (PSC) is motivated by
the excellent opto-electronic properties of the absorber and its long carrier diffusion lengths. In just
a few years, the PSC conversion efficiency has reached 22%. Despite the outstanding progress,
several challenges have to be addressed in order to develop a perovskite-based mature PV
technology ready for commercialisation. A major challenge is the poor PSC device environmental
stability.
Doelstelling
ALD4PSC aims to pave the way for atomic layer deposition (ALD) to deliver high quality metal oxides
serving as charge transport layers, while also improving the environmental stability of the PSC
device. Fundamental understanding of the metal oxide/perovskite interface will be key to efficient
and selective charge transport. The achieved results will be of great relevance to PSC industrial
residents at Solliance and to Dutch ALD equipment manufacturers.
Korte omschrijving
TU/e will synthesize metal oxide layers by atomic layer deposition, in line with a first selection based
on band energy alignment between the metal oxide serving as charge transport layer and the
perovskite absorber. The metal oxide processing will also include the exploration of novel ALD routes
to make the processing of thin metal oxide layers compatible with direct deposition on the perovskite
absorber. TU/e and ECN will couple the fundamental understanding of the charge transport
layer/perovskite interface with the engineering/characterization of PSC devices, where metal oxide
thin films are adopted as charge transport layers. GreatSolar, as industrial resident at Solliance, will
contribute to the project by sharing its knowledge on PSC stacks and supporting the selection of the
perovskite absorber, transport layers and contacts. Also, GreatSolar will assist ECN in solar cell
engineering and characterization. Finally, TNO and TU/e will transfer the ALD processes developed
on the lab-scale setup to TNO’s fast, large area processing spatial ALD system. In parallel, MBNL will
contribute to the project by addressing the scalability of the spatial ALD process.
Resultaat
The ALD4PSC project will lead to a clear and convincing demonstration of the benefits of metal oxide
layers in perovskite solar cell structures, namely selective and efficient charge transport layers,
accompanied by an improvement in PSC environmental stability. Next to the scientific insights in the
charge transport layer/perovskite interface, the project’s results will be of great relevance to PSC
industrial residents at Solliance and Dutch ALD equipment manufacturers.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

ECN, Eurest Services B.V., Greatcell Solar UK Ltd, Meyer Burger (Netherlands)
B.V.
TKI Toeslag
Zonnestroomsysteemcomponenten (PV)
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71.

TKITOE1409302 - SunPass

Aanleiding
Over the last decade, Tempress and ECN have become major players in the field of n-PERT
technology development, by providing the required cell and module production lines and process
technology to factories in mainly Asia.
Recently, ECN and Tempress started working on the integration of the concept of carrier selective
passivating contacts into the industrial n-PERT technology (published as PERPoly cell), which will
boost the cell efficiency to above 22% (using large area and processes based on screen-printed
contacts). The results up to now are very encouraging: recently it was demonstrated that this new
cell reaches above 21% solar cell efficiency (21.5% peak efficiency, recently published at the EUPVSEC in 2017) and both Tempress and ECN receive a lot of interest from industrial parties for this
technology.
Another concept has been developed during the last few years, which is the Mercury interdigitated
back-contact (IBC) cell, with a front floating emitter. The basis of this cell technology lies in our nPERT concept, and was successfully introduced in a pilot production environment. At the same time,
Jolywood is producing high-efficiency IBC cells on a large scale.
Combining the two developments, a very attractive high-efficiency concept of an IBC cell with carrier
selective passivating contacts is obtained, referred to as poly-Si based IBC. Research on this concept
has been initialed by ECN and Tempress in the TKI project IBCense. The IBC device with poly-Si
passivating contacts is a new device structure in the crystalline PV community. Results on completed
cells of this type have been published by only a limited number of institutes and universities.
Moreover, to the best of our knowledge, no results on module integration have been published so
far.
Doelstelling
Therefore, important improvements are still required to bring this concept further, including an
improved cost per Watt-peak, to the level of industrial concepts like n-Pasha and PERPoly. The Cost
of Ownership (CoO) of the current poly-Si based IBC cell can still be lowered, focusing on conversion
efficiency, process simplification, reduced material consumption and higher throughput of the
processes. Demonstrating an attractive and industrially feasible cell and module solution, combined
with the high efficiency of the cells and modules, is the main goal of this project. It is also important
to determine the efficiency limits of the concept, and the influence of application of industrial
processing on these limitations. What limits the performance when we introduce non-ideal industriallike methods? And do we see opportunities to overcome these limits by introducing the innovative
solutions we come up with?
Finally, for successful market introduction, also the operational reliability is an important criterion of
the new poly-Si based IBC modules.
Korte omschrijving
For this reason, one work package of the project is dedicated to that aspect. Accelerated degradation
tests, under varying operational conditions, will be performed to test the robustness of the poly-Si
based IBC laminates developed in the project.
Resultaat
In summary, the project will deliver a low cost, high throughput, high efficiency process for the
industrial production of poly-Si based IBC cells and modules.
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Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
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Looptijd
Regeling
Programmalijn

ECN, Tempress Systems B.V., Yingli Energy (China) Co. Ltd.
TKI Toeslag
Zonnestroomsysteemcomponenten (PV)
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ERANET
72.

TESOL17001 - BIFACE (ERANET)

Doelstelling
In this project, a new bifacial BIPV module integrated into the built environment will be designed,
and tested. The focus is set on the energy yield, potential cost reduction, flexibility and aesthetic
aspects. Bifacial cells will be optimized for use in BIPV modules by tuning optical coatings,
metallization and interconnection patterns and bifaciality ratio. Additionally, the performance
determination strategies, methods and simulation model will be developed. Finally, the design of the
modules will be validated and demonstrated in a building-integrated setting.
Resultaat
The newly developed modules should show an increased energy yield and provide a significant
reduction of electricity generation costs in BIPV applications. In addition, accurately validated models
for these modules will be designed. The feasibility of including the models into PV planning tools will
be investigated. Finally, the new modules will be tested to establish the energy yield advantages and
demonstrated in a BIPV setting in a number of buildings under three different climates. In
conclusion, the project will bring essential advances for BIPV design and standardization.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

TNO
M. Lamers

ERANET
Zonnestroomsysteemcomponenten (PV)
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73.

TESOL17003 – PANELPV (ERANET)

Doelstelling
The project PanelPV aims at the development of new facade elements with integrated PV. Starting
components are sandwich panels made by Panelen Holland and CIGS based PV foil made by Flisom.
In the project we will integrate these two into new power generating facade elements.
Korte omschrijving
We will develop a technology to make the PV foil translucent, such that the integrated product
appears to have the same color as the underlying sandwich panel. This gives the producer of the
sandwich panels full freedom in color or print selection.
Resultaat
The project will result in the fabrication of a demo facade in which several sandwich panels with
different colors will be integrated and electrically interconnected.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

TNO
J. Vente

BDA Dak- en Geveladvies B.V. , ECN, Panelen Holland B.V.
ERANET
Zonnestroomsysteemcomponenten (PV)
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74.

TESOL17005 - PEarl (ERANET)

Aanleiding
Compared to PERC solar cells with an homogeneous emitter, those with selective emitter predict a
significant increase in conversion efficiency of at least 0.5% absolute and, in consequence, would
drastically increase the yield of PV systems, decrease the cost of ownership, and the levelized cost of
electricity.
Doelstelling
The project focus is set on the exploitation of selective emitter’s potential in passivated emitter and
rear cell (PERC) silicon solar cells.
Korte omschrijving
Fraunhofer ISE, Sun Chemical, and Meyer Burger mix together their complementary competences in
the fields of solar cell processing, machine engineering, and material synthesis in order to evaluate
self-aligned process techniques based on the steadily advancing inkjet and plating technology,
whereby low Ag consumption is aimed at. The techniques of interest will be applied, validated and
demonstrated in the PV-TEC on pilot-line scale.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
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Meyer Burger (Netherlands) B.V.
ir. J. Hermans

ERANET
Zonnestroomsysteemcomponenten (PV)
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75.

TESOL17007 - RHINO (ERANET)

Aanleiding
Key elements of the cell structure are a selective boron-doped emitter and a full area passivated
rear contact. For these key elements, production capable processes and high throughput production
tools will be developed and implemented in a lean solar cell production process. Reducing the front
carrier recombination losses by the selective emitter structure will increase the efficiency of the
developed industrial solar cell from currently ~21% to values approaching 23% with open circuit
voltages close to 700 mV while using screen printed metallization and established production
equipment.
Doelstelling
This project targets the development of an industrially feasible manufacturing approach for an ntype cell structure that has demonstrated above 25% efficiency in a cleanroom environment.
Korte omschrijving
Test modules fabricated from these bifacial cells will demonstrate high bifaciality factors of 90%,
outperforming current PERC modules in terms of efficiency and bifacial properties. Modeling of
bifacial module operation will enable a reliable prediction of energy yields depending on system
configuration and ambient conditions. This will also increase the energy harvest and thus will help to
further reduce the levelized costs of PV electricity and system turn-key costs (by reduced BOS) in
Europe.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

Tempress Systems B.V.
Dr. ir. J. Luchies

ERANET
Zonnestroomsysteemcomponenten (PV)
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HER regeling
76.

TEHE117099 - POly BAsed Rear BI-facial ModuleS: POLARIS

Aanleiding
PV Systemen vinden in steeds grotere getalen hun weg naar de Nederlandse markt: zowel voor
grootschalige toepassingen als power plants als kleinschalig op woningen van consumenten. Voor
kosten efficiënte operatie door de eigenaar vereisen deze echter nog een subsidiering door middel
van instrumenten als de SDE+ regeling. Deze subsidie kan verlaagd en uiteindelijk afgeschaft
worden als de kosten verder dalen door:
- Verlaging van de totale systeemprijs, b.v. door lagere productiekosten van de panelen ( €/Wp).
- Verhoging van daadwerkelijk opgewekte elektrische energie door het systeem per geïnstalleerd
nominaal vermogen (dus hogere kWh/Wp).
- Verlenging van de levensduur van de panelen en daarmee verdere verhoging van de
energieopbrengst over de totale levensduur van het systeem (dus hogere kWh opbrengst).
Huidige zonnepanelen zijn vrijwel allemaal enkelzijdig: alleen het licht dat op de voorzijde van het
paneel valt kan energie opwekken. Met ‘bi-facial PV’, zonnepanelen die aan beide zijden licht kunnen
invangen en omzetten in elektriciteit, kan de energie opbrengst van PV systemen met meer dan
20% worden verhoogd . Hiervoor zijn in principe minimale extra inspanningen en kosten vereist. Het
licht dat op de achterzijde van een bi-facial paneel valt, wordt bijna net zo effectief omgezet in
energie als dat wat op de voorzijde valt. Dit maakt dat bi-facial panelen ook bij uitstek geschikt zijn
om verticaal geplaatst te worden, bijvoorbeeld als geluidbarrière, in een façade of in combinatie met
landbouwgrond. Naast een hogere energie opbrengst door de extra licht invang van de achterzijde,
openen de bi-facial zonnepanelen hiermee vele extra mogelijkheden van implementatie van PV in
Nederland.
Doel van het project
Doel van het project is een hoog efficiënte bi-facial zonnepaneel door te ontwikkelen zodat het
gereed komt voor introductie op de markt, en aan te tonen dat een PV systeem op basis van deze
bi-facial zonnepalen meer energie oplevert tegen een 10% lagere kWh prijs vergeleken met een
standaard systeem. Dit overkoepelende doel zal worden bereikt middels een aantal stappen:
bi-facial systemen
o
Aantonen van de hogere energie opbrengst door bi-faciale pilot systemen met 3 configuraties:
Zuid-30° tilt, Oost-West-10° en Oost-West-90° (verticaal) georiënteerd.
o
Validatie van reeds ontwikkelde geavanceerde bi-facial systeem modelering teneinde de energie
opbrengst van deze systemen nauwkeurig te kunnen voorspellen
bi-facial panelen
o
Verhogen van het omzettingsrendement van het paneel door verbetering van de licht-inkoppeling met minimaal 5% door structuur aan te brengen tussen de cellen en op het glas
o
Verhogen van de duurzaamheid en levensduur van 20 naar 30 jaar door het glas-glas ontwerp
van de panelen
bi-facial cellen
o
Verbeteren van de productie stabiliteit door innovaties aan cel proces flow en cel design
o
Verhogen van productie doorvoer voor verschillende cel proces stappen, hetgeen een kosten
reductie van 20% oplevert
o
Verlagen van de productie kosten door verminderd zilver gebruik van 20%
o
Verhogen van het cel rendement van 21.5% tot 22% door het aanbrengen van smallere
kontakten met minder schaduwverliezen.
Korte omschrijving van de activiteiten
Om de doelstellingen van dit project, een bi-facial cel en paneel dat klaar is voor introductie op de
markt, alsmede het aantonen van hogere energie opbrengst en lagere zonnestroom-
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opwekkingskosten (in €/kWh) voor bi-facial systemen zo effectief mogelijk te behalen is het project
opgedeeld in 4 technische werkpakketen. Daarnaast is er een vijfde werkpakket, waarin het verder
ontwikkelen van de marktstrategie en disseminatie van project resultaten (met name extra energie
opbrengst) voor acceptatie van bi-facial PV in NL zal zorgen.

o In WP1 zullen de partners Tempress, Levitech, Veco en ECN de innovatieve, “PERPoly” zonnecel
verder ontwikkelen, de productiesnelheid verhogen, stabiliseren van het proces en daarmee de
kosten verlagen.
o In WP2 zal Morphotonics werken aan verbetering van licht inkoppeling aan zowel voor- als
achterzijde van bi-facial panelen, terwijl ECN de licht inkoppeling tussen de cellen, in het paneel,
verder zal verbeteren.
o In WP3 worden alle innovaties op cel en paneel op duurzaamheid en robuustheid getest. De best
bevonden configuratie zal gebruikt worden voor het produceren van voldoende zonnecellen voor
de bi-facial POLARIS panelen.
o In WP4 worden deze geïnstalleerd door SED en ECN in drie verschillende pilot systemen waarmee
de hogere energie opbrengst en kosten reductie van bi-facial PV zal worden aangetoond.
Resultaat
Aan het eind van het project zullen wij aangetoond hebben dat een PV installatie op basis van bifacial Polaris zonnepanelen elektriciteit kan leveren voor 10% lagere kWh kosten dan huidige
geprojecteerde elektriciteit kosten. Onze aanpak zal aangepast zijn aan de (Nederlandse) markt
vragen zodat PV projectontwikkelaars garantie op de hogere opbrengst kunnen geven. De 10%
lagere kosten worden bereikt door:
1. Hogere energieopbrengst van 20% doordat de panelen en systemen licht opgevangen van twee
zijden direct kunnen omzetten in elektriciteit.
2. Hogere energieopbrengst van de zonnepanelen doordat de zonnecellen een hoger rendement
hebben van 21,5%  22% en daarnaast de panelen een betere lichtkoppeling hebben van 5%.
3. Kosten verlaging met 20% van de productie van de zonnecellen door verhoging van de
productiesnelheid en verminderd gebruik van zilver.
Samenvattend zal door modificaties van de metaal contacten met minder zilver verbruik, hogere
efficiëntie door smallere kontakten, betere licht in-koppeling, en hoge bi-faciality een significante
kosten reductie van >10% op systeem niveau bereikt worden, waarbij de elektriciteitskosten van
0,128 tot 0,114 €/kWh verlaagd worden. Marktacceptatie zal worden bereikt met een door de markt
geaccepteerde aanpak voor het voorspellen van de energieopbrengst van bi-facial PV systemen. Zo’n
voorspelling is nu niet beschikbaar. De voorspellende methode zal worden gevalideerd met
bestaande en door ons consortium te verzamelen data van pilot PV systemen. De POLARIS-partners
hebben diverse bestaande klanten en samenwerkingen met PV producenten. Sommigen zijn reeds
benaderd, en anderen zullen nog benaderd worden voor productie van de bereikte innovaties in
POLARIS. Hiermee zal het consortium zeker stellen dat de technologie vanaf ca. 2020 daadwerkelijk
beschikbaar zal zijn op de Nederlandse markt.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
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Tempress Systems B.V.

ECN, Levitech B.V., Veco B.V., Morphotonics
Development B.V
01.05.2018 – 31.10.2020
HER
Zonnestroomsysteemcomponenten (PV)

B.V.,

Solar

Electricity
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77.

TEHE116003 - Anti Soiling And PV (ASAP)

Aanleiding
DSM wil een Anti-Soiling (AS) coating ontwikkelen die tevens antireflectie eigenschappen bezit.
Naast woestijnapplicatie, ziet DSM een markt voor regio’s met gemengde klimaten, waar
bijvoorbeeld stof zorgt voor drastische reducering van zonnepaneelopbrengst. Om de werking aan te
tonen, is specifieke kennis nodig van coatings (ECN) en veldtesten (ZPPS).
Doel van het project
Het ontwikkelen en testen van AS coatings. Een AntiSoiling coating zorgt ervoor dat vuil, stof en
zand een zonnepaneel niet blijvend bedekken, waardoor de opbrengst stijgt. Door deze coating te
combineren met antireflectie-eigenschappen kan met 1 coating, zonder meerkosten, een hogere
opbrengst per paneel gegenereerd worden.
Activiteiten
ECN zal een desktop studie uitvoeren naar de effecten van vervuiling op panelen, waarna
parameters en protocollen voor testen zullen worden opgezet (WP1). DSM zal AS-AR coatings
ontwikkelen onder eigen beheer, maar wil ze testen in samenwerkingsverband om ECN’s kennis van
testen te benutten. Daarnaast zal DSM haar product laten vergelijken met andere bestaande
oplossingen die reeds op de markt zijn, vervolgens zullen producten geoptimaliseerd worden op
basis van testresultaten (WP2).
Wanneer de coatings met voldoende resultaat uit de lab-testen komen, zullen ze getest worden in
een testveld, dat verzorgd wordt door Zonnepanelen Parkstad (ZPPS) (WP3). In parallel zullen de
bedrijven hun marktpotentieel voor de nieuwe coatings onderzoeken, waarbij ZPPS en ECN/SEAC de
Nederlandse markt voor daken en velden zullen analyseren, en DSM zich richt op Europese
glasfabrikanten en paneelproducenten die de coating kunnen toepassen (WP4).
Resultaat
Het eindresultaat is een AS-AR-coating die zonnepanelen in stoffige omgevingen een hogere
opbrengst geeft. Deze coating kan door DSM verkocht worden aan modulefabrikanten en
glasfabrikanten, die specifiek vragen om de combinatie van AS-AR coatings. ZPPS verwerft inzicht in
het (economisch) nut van AS-AR coatings, en vergaart kennis over testinstallaties.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
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ECN
M. Spath
+31 (0)6 1021 3561
spath@ecn.nl
DSM, Zonnepanelen Parkstad
01.11.2016 – 30.04.2020
HER
Zonnestroomsysteemcomponenten (PV)
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78.

TEHE115037 - Smart HiPerPV - Smart durable high performance PV modules
(Smart HiPerPV)

The PV market is setting off. Several developments have led to an attractive business case for PV,
but intrinsic costs of electricity generated by PV systems are still too high. Current challenges include
durability, long term performance and higher kWh/Wp conversion ratio.
The objective of Smart HiPerPV is to develop durable high performance PV modules and junction
boxes based on back contact glass-glass technology. The project contributes to the TKI’s goals by
realizing advanced module concepts leading to lower costs per Wp on a module-level in combination
with a long lifetime.
In WP1 (design HiPer laminates and components), LineSolar and ECN create a smart BCG module
design based on MWT and IBC cells. Sensus Energy and ECN develop INTELECT technology to deal
with shadow sensitive situations. In WP2 (development j-box and system intelligence), Solned
develops appropriate junction boxes for several module configurations. The INTELECT development
is integrated on a full module scale (60 cells). Solned and AERspire conduct a feasibility study to
integrate further intelligence in the junction box. In WP3 (prototyping and regulation), activities
concerning prototype production of the BCG modules (LineSolar) and junction box (Solned) take
place. AERspire gives input from a BIPV system perspective and KIWA reviews the designs regarding
certification and regulation issues. The most promising technologies are tested and monitored in
WP4 (pilot testing and monitoring) by ECN, KIWA and Hogeschool Zuyd. Chematronics conducts
project management.
Smart HiPerPV results in Back Contact Glass-glass (BCG) modules using MWT and IBC cells with a
minimal module efficiency of 20% and product lifetime of more than 30 years and maximum 10%
performance degradation over 30 years. Together with the BCG module, a matching junction box is
integrated with matching performance and durability. Furthermore, intelligence is added to the
junction box, optimizing performance under shadow sensitive circumstances. The developed
technologies are showcased in a pilot application integrated in a BIPV system.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
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Solned B.V.
M. van der Ven
+31 (0)40 228 2172 / +31 (0)6 5271 7952
m.vanderven@solned.nl
ECN, Kiwa Nederland B.V., Linesolar BV, Zuyd Hogeschool, Aerspire BV,
Sensus Energy BV
01.06.2015 – 31.12.2017
HER
Zonnestroomsysteemcomponenten (PV)
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Programmalijn 2: Warmte en koude installaties
TKI Urban Energy regeling 2017
79.

TEUE117009 - Systeemintegrale Solar Freezer (Solar Freezer)

Aanleiding
Solar Freezer richt zich op het ontwikkelen en leveren van een warmtepompinstallatie voor woningen
zonder toepassing van buitenlucht of een bodemsysteem als bron. In plaats daarvan wordt een grote
buffer in de kruipruimte geplaatst, waarin de latente warmte van de fase-overgang van water naar
ijs als bron voor de warmtepomp wordt gebruikt. In zomerbedrijf wordt de buffer geladen vanuit een
laagwaardige zonnecollector (energiedak), welke in het tussenseizoen ook als bron kan functioneren.
Het energiedak wordt geplaatst achter PV panelen (PV-T combinatie). Doordat in de zomer de
ijsbuffer wordt ontdooid wordt omgekeerd ook koeling geleverd aan de PV panelen, waardoor de
opbrengst van de PV panelen omhoog gaat. Met dit systeem worden een aantal voordelen beoogd:
- Het systeem kent lagere investeringskosten dan een bodem-warmtepomp
- Het systeem kent niet de nadelen van een lucht-water warmtepomp: er is geen esthetisch
onaantrekkelijk buitendeel dat geluid produceert
- Naar verwachting kan een hoge SCOP worden gerealiseerd
Doel van het project
Doel van het project is om het voorgestelde systeem door middel van laboratoriumtesten, simulaties
en een pilotproject door te ontwikkelen naar een marktrijp systeem. Hiervoor worden componenten
zoals de buffer en de regeling afzonderlijk en integraal gekarakteriseerd en geoptimaliseerd voor een
hoge SCOP en hoge bedrijfszekerheid. Het bepalen van ontwerprichtlijnen voor de dimensionering
van het systeem en het vaststellen van de SCOP die haalbaar is afhankelijk van deze dimensionering
maken onderdeel uit van de doelstelling.
Korte omschrijving van de activiteiten
Solar Freezer werkt samen met Saxion hogeschool aan laboratoriumtesten van diverse configuraties
van de ijsbuffer. Voor de optimalisatie van de warmtewisselaar in de buffer wordt gebruik gemaakt
van de expertise van R&R systems. Op basis van de testresultaten maakt TNO een gevalideerd
rekenmodel van de ijsbuffer die als component kan worden toegepast in een dynamische
systeemsimulatie. Met behulp van jaarsimulaties worden optimalisatiemogelijkheden en
bedrijfszekerheid onderzocht. Deel van de onderzoeksvraag is of een onderbouwde uitspraak kan
worden gedaan over de SCOP van het systeem, en de robuustheid hiervan. Het systeem wordt in de
praktijk getest door middel van een pilot in een woning.
Resultaat
Het resultaat is een gevalideerd systeemconcept van een warmtepompinstallatie die een aantal
voordelen biedt ten opzichte van de bestaande alternatieven van een bodem-warmtepomp en een
lucht-water warmtepomp. Het systeem is toepasbaar bij alle woningen met een kruipruimte.
Hierdoor komt voor dit woningtype een alternatief warmtepompconcept beschikbaar dat
gemakkelijker inpasbaar is dan een bodembron of een buitenlucht toestel, en tegen relatief lage
kosten. Een succesvolle introductie van dit warmtepompconcept kan daarom een bijdrage leveren
aan de energietransitie in de gebouwde omgeving.
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Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

TNO
A.J. (Arie) Kalkman
+31(0)6 4684 7450
Arie.Kalkman@TNO.nl
Nibe Energietechniek B.V., R & R Duurzaam B.V., Saxion Hogeschool, Solar
Freezer B.V., Woningstichting Domijn
01.01.2018 – 01.03.2020
Urban Energy tender 2017
Warmte en koude installaties
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80.

TEUE117014 - Model-geBaseerde Monitoring Bodem Energie Systemen
(MoBaMo-BES)

Aanleiding
Eén van de technieken die een essentieel deel van de CO2-uitstootreductie in de gebouwde
omgeving moet realiseren is bodemenergie, te weten ondiepe warmte-koude opslag (WKO, open) en
Bodem WarmteWisselaars (BWW, gesloten), samen vallend onder de term bodemenergiesystemen
(BES). Naast de verwachte groei van het aantal systemen en daarmee de geïnstalleerde capaciteit
zal ook de prestatie van BES goed moeten zijn. In recente jaren is er ‘slechte pers’ geweest over de
prestaties van een aantal bodemenergiesystemen. Als reactie hierop zijn de SPF (Seasonal
Performance Factor) en de productiviteitseis geïntroduceerd. Desalniettemin hebben deze
maatregelen niet per se geleid tot een verbeterde inzet van de bodem als bron, waardoor BES als
middel voor CO2-reductie ten onrechte in diskrediet kan geraken. De meeste Gebouw-beheersystemen kunnen een groot aantal real-time signalen tonen en eenvoudige bewerkingen op deze
real-time signalen uitvoeren. Maar veel signalen leveren te weinig inzicht voor de beheerder, omdat
de klimaatinstallatie een groot aantal verschillende bedrijfstoestanden kent en het systeem het
grootste deel van de tijd in deellast functioneert.
Doel van het project
Wat ontbreekt aan de huidige generatie van monitoring systemen (waaronder SIMAXX) is een realtime vergelijking tussen de gemeten prestatie en de verwachte prestatie obv de
ontwerpuitgangspunten. Aangezien de seizoensopslag-functie essentieel is voor een BES, moet een
goed monitoring systeem bovendien inzicht verschaffen aan de beheerder over de te verwachten
thermische (on)balans in het komende half jaar.
Hiertoe zullen eenvoudige modellen van onderdelen van een BES gekoppeld worden aan een
bestaand monitoring platform (FEWS en/of SIMAXX), die zodanig beschikbaar komt dat derden het
platform kunnen configureren voor een specifieke situatie. Deze modellen worden real-time gevoed
met meetdata, zodat kritische prestatie-indicatoren berekend kunnen worden. Deze modelgebaseerde monitoring van BES (MoBaMoBES) zal ertoe leiden dat beheerders enerzijds vroegtijdig
geïnformeerd worden over verminderd functioneren en anderzijds uitgedaagd worden om een BES
optimaal te laten functioneren. Bovendien vormt deze geavanceerde monitoring een degelijke basis
voor verbeterde regelingen in geïntegreerde intelligente energiesystemen.
Korte omschrijving van de activiteiten
De functionaliteit van 2 data-integratie-platformen wordt gecombineerd om MoBaMoBES te
realiseren:
o SIMAXX is een monitoring-platform dat specifiek ontwikkeld is voor de gebouwde omgeving. Met
SIMAXX is het mogelijk om meetdata van vrijwel alle mogelijke GBS-systemen, energiemeters,
gebouwdatabases, etc. te verwerken tot informatie. Zie ook www.simaxx.com.
o Delft-FEWS is het open source data-integratie-platform van Deltares, dat ontworpen is om
meetdata, modeldata en externe voorspellingen (weer, etc) real-time te verwerken tot bruikbare
informatie. Delft-FEWS is oorspronkelijk ontwikkeld als Flood-Early-Warning System, maar kent
tegenwoordig tal van andere toepassingen in productie-optimalisatie van waterkrachtcentrales,
aansturing
van
warmtenetten
en
monitoring
van
rioolgemalen.
Zie
ook
https://oss.deltares.nl/web/delft-fews/.
Het gehele project is verdeeld in 6 werkpakketten:
1) Functioneel ontwerp MoBaMoBES. Hierin wordt enerzijds onderzocht wat de meest efficiënte
manier is om de model-integratie functionaliteit van FEWS te combineren met SIMAXX. Hiernaast
worden de KPI’s en de eisen aan de datastromen vastgelegd.
2) Ontwikkeling prototype
3) Pilots. 3 lokaties van het RijksVastgoedBedrijf (RVB).
4) Kennisoverdracht
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5) Verkenning landelijke database
6) Projectmanagement
Resultaat
Een configureerbaar prototype voor model-gebaseerde monitoring van een klimaat-installatie met
aansluiting op een BES (WP1-2). De praktische bruikbaarheid van dit monitoring tool is in minstens
3 pilot-systemen getoetst (WP3). De bevindingen zullen landelijk gerapporteerd worden in een
eindrapport en een publicatie in een vakblad. Bij succesvolle uitvoering van de pilots zullen
trainingen opgezet en gegeven worden aan derden en zal de benodigde kennisoverdracht
opgenomen worden in de ISSO leerlijnen (WP4).
Bovendien zal een Roadmap opgesteld worden voor een landelijke database BES, voortbouwend op
het LGR, de wet BRO, het WKO-tool en DINO-loket, waarmee toekomstige BES betrouwbaarder en
kosten-efficiënter ontwikkeld en ontworpen kunnen worden (WP5).
Penvoerder

Stichting Deltares

Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail

J.M. Haze
+31 (0)88 335 8273
ibis@deltares.nl

Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail

dr. I. Pothof
+31(0)88 335 8448
Ivo.Pothof@Deltares.nl

Partners

BodemenergieNL, ENGIE, Hogeschool Utrecht, ISSO, Ministerie van
Infrastructuur en Milieu, Rijksvastgoedbedrijf, Simaxx
01.01.2018 – 01.02.2019
Urban Energy tender 2017
Warmte en koude installaties

Looptijd
Regeling
Programmalijn

Bladzijde 123 van 484

Projecten TKI Urban Energy

81.

TEUE117025 - Schoolventilatie met koeling en lage druk filtering (SchoolVent)

Aanleiding
Nederland streeft naar een energie neutrale gebouwde omgeving in 2050. Ook scholen moeten
hierbij aan bijdragen. Bij de huidige energetische renovatie van scholen treedt echter een probleem
op: toename van oververhitting. Dit probleem is door de PO raad ook gesignaleerd en in verband
gebracht met Deens onderzoek dat één graad temperatuurverhoging tot 3,5% prestatieverlies leidt.
Dit vraagt om ontwikkeling van energiezuinige koeltechnieken die bij renovatie toepasbaar zijn en
niet of nauwelijks tot meer kosten leiden. Naast koeling is filtering van de lucht met name van
belang voor scholen nabij drukke wegen, zogenaamde gevoelige bestemmingen. Conventionele
filters hebben een hoge luchtweerstand en consumeren hierdoor veel energie en veroorzaken veel
geluid. Derde verbeterpunt in scholen is dat momenteel veel geld wordt besteed aan
opleveringsmetingen en monitoring van luchtbehandelingssystemen.
Doel van het project
Het doel van het project is de ontwikkeling en de praktijktest van een ventilatiesysteem geschikt
voor renovatie van scholen en kinderdagverblijven met 80% lagere energiekosten voor koeling en
filtering. Smart Sensoring is in het systeem ingebouwd om afwijkingen van een klasse A
binnenklimaat te rapporteren. De te ontwikkelen koel- en filtertechnieken leveren een belangrijke
bijdrage aan de reductie van de benodigde koel- en ventilatie energie in gebouwen en maken
hiermee energieneutrale of energieleverende gebouwen mogelijk. Naast scholen en
kinderdagverblijven wordt voor de langere termijn de grootste markt voorzien bij kantoren. De
energiebesparing door energiezuinige koeling en lage druk filtering bedraagt in 2030 0,25 Peta
Joules per jaar.
Korte omschrijving van de activiteiten
o WP1 definiëren Programma van Eisen in consultatie met eindgebruikers.
o WP2 Concept ontwikkeling: Lucam en TNO ontwikkelen dauwpuntkoeling in een tegenstroom
warmtewisselaar. Van belang hierbij is het koelrendement te verhogen zonder dat het
warmteterugwin (WTW) rendement in de winter vermindert. VFA en TNO werken aan de
ontwikkeling
van
een
elektrostatisch
filter
die
als
standaard
filtratiesectie
in
luchtbehandelingskasten kan worden toegepast. Gezamenlijk zal Smart Sensoring worden
ontwikkeld die zorgdraagt voor automatische rapportage van het gerealiseerde binnenklimaat.
o WP 3 Laboratorium onderzoek: TNO samen met de partners beproeven en optimaliseren de
ontwikkelde concepten in het MEC laboratorium.
o WP 4 Praktijkbeproeving in een bestaande school in Den Haag
Resultaat
o Dauwpuntkoeling in combinatie met warmteterugwinning in tegenstroomwarmtewisselaar;
o Elektrostatische filtermodule voor 10.000 m3/uur toepasbaar in luchtbehandelingskasten;
o Smart sensor systeem: automatische rapportage van CO2, temperatuur, vochtigheid en PM2,5
fijnstof;
o Energiezuinig lage druk schoolventilatiesysteem getest in een bestaande school.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

TNO
ir. E.G.O.N. Janssen
+31 (0)88 866 3473 / +31 (0)6 5346 7664
Egon.Janssen@TNO.nl
Lucam B.V., VFA Solutions B.V.
01.01.2018 – 31.12.2019
Urban Energy tender 2017
Warmte en koude installaties
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82.

TEUE117058 - High Performance Litlle Air Unit Natural Charge Heatpump
(HP Launch)

Aanleiding
Het beleid dat voor verwarming in Nederland wordt overgeschakeld van aardgas als energiebron
naar elektriciteit is in ontwikkeling (zie bv. Energie-agenda, Ministerie van EZ, 2016). Die overgang
zal voor 2050 gemaakt moeten worden en grotendeels met de bestaande woningen. Er zijn dus
alternatieven nodig voor de aardgas gestookte HR-ketel in bestaande woningen. De meest voor de
hand liggende optie is een lucht-water warmtepomp. Dit kan een oplossing zijn waarbij de
warmtepomp als standalone unit functioneert, of naast een HR-ketel (hybride systeem).
Dit project pakt 3 obstakels aan voor de grootscheepse toepassing van warmtepompen aan:
1. Terugverdientijd: Een hoge Coëfficiënt of Performance (COP) in combinatie met een lage prijs is
noodzakelijk voor een betere businesscase voor eindgebruikers en betere CO2-besparing;
2. Integratie van warmtepompen in Nederlandse woningen, met typisch weinig ruimte, moet
verbeterd worden;
3. Natuurlijke koudemiddelen met een laag Global Warming Potential hebben de voorkeur boven
synthetische producten met een hoog GWP.
Nederland heeft een sterke positie op het gebied van ontwikkeling en fabricage van
verwarmingsinstallaties. Het is wenselijk om ook op warmtepompgebied deze positie te kunnen
handhaven.
Doel van het project
Ontwikkelen van technologie die zorgt voor een versnelling in de introductie van warmtepompen.
Onderscheidend ten opzichte van andere warmtepompsystemen is de dat het systeem:
- Een beter jaarrendement heeft door een aangepaste cyclus die optimaal afgestemd is op het
gebruik in de woning. Daardoor kan er de gebruiker besparen op de energielasten, ook bij de
huidige energieprijzen.
- Is geoptimaliseerd voor propaan (R-290). Propaan is milieuvriendelijk maar wordt nog nauwelijks
toegepast voor warmtepompen in kleine afmetingen. De koudemiddelinhoud zal revolutionair
klein zijn.
- Is ontworpen met installatie in een typische Nederlandse woning als uitgangspunt. Dat betekent
compacte afmetingen en eenvoudige montage in of bij de woning.
Door deze combinatie van maatregelen wordt verwacht dat de Seasonal COP met 20% kan worden
verbeterd. Vanwege het plaatsingspotentieel en de verbeteringsbehoefte wordt de techniek hier
toegepast op een lucht/water warmtepomp, maar elementen ervan kunnen ook gebruikt worden in
alternatieve systemen (warmtepompen met bodembron of koelinstallaties). Succesvol afronden van
dit project zal de concurrentiepositie van de Nederlandse warmtepompsector versterken.
Korte omschrijving van de activiteiten
De volgende activiteiten zorgen ervoor dat er een warmtepomp komt met een hoger rendement en
dat marktpartijen overtuigd raken van de voordelen van het concept:
1. Randvoorwaarden en dimensionering. Uitgaande van de beschikbare marktkennis worden de
voorlopige systeemeisen voor het ontwerp opgesteld.
2. Koudetechnisch ontwerp. Ontwerp van een kringloop met speciale maatregelen voor een optimaal
rendement. Selectie van componenten en opstellen van een koudetechnisch rekenmodel.
3. Warmtewisselaars. Vormgeving en modellering voor een optimale prestatie.
4. Regeltechniek en simulatie. Het systeem wordt gesimuleerd op basis van (2) en een
woningmodel. Literatuuronderzoek en ontwikkeling van stuur algoritmen. Vergelijking met een
eenvoudige aansturing wordt gesimuleerd.
5. Prototyping en meten.
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6. Woninginpassing en industrialisatie. In dit Werkpakket wordt een ruw ontwerp gemaakt voor een
serieproduct. Resultaat is een 3D model en een onderbouwde kostprijs.
7. Systeemintegratie en systeemengineering. Bewaken van de technische aansluiting tussen de
verschillende werkpakketten. Stakeholders hebben inbreng in dit werkpakket m.b.t. de
ontwikkelrichting.
8. Disseminatie.
Resultaat
Hardware:
Prototype voor een warmtepompsysteem met zeer geringe koudemiddelinhoud gebaseerd op
propaan (R290) als koudemiddel. Rendement 20% hoger dan huidige systemen
Software:
Een rekentool om de prestaties van een warmtepomp te voorspellen in het ontwerpproces.
Rapporten:
Ontwerpdossier opgebouwd uit de volgende delen:
1. Systeem specificatie.
2. Koudetechnisch ontwerp.
3. Componentenselectie zoals de compressor en de warmtewisselaars.
4. Een eerste productontwerp gericht op serieproductie.
5. Kostprijsschatting voor een serieproduct.
6. Labtest resultaten die het rendement van het systeem aantonen.
7. Simulatiegegevens van het warmtepompsysteem in representatieve woningen, met daarin
representatieve afgiftesystemen.
8. Beschrijving van het plaatsingspotentieel.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Ivo Schrijer
+31 (0)6 3177 7141
ivo.schrijer@han.nl
Business Development Holland BV (BDH), Mmid Full Service Design Team B.V.,
Re/Gent B.V., Stichting Hoger Beroepsonderwijs, TransferWorks
01.01.2018 – 01.12.2019
Urban Energy tender 2017
Warmte en koude installaties
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83.

TEUE117062 - Sorptie Warmte en Koude Opslag Systeem (SWeKOS)

Aanleiding
Al langere tijd wordt thermochemische opslag als een oplossingsroute met veel potentie gezien,
vooral voor de inzet van duurzame energiebronnen. De voordelen zijn grote opslagdichtheid en
vrijwel verliesvrij en met een groot energie besparend effect. Echter belangrijke hindernissen die
nog genomen moeten worden om grootschalig toe te passen als volwaardig product zijn: stabiliteit,
verwerkbaarheid en optimalisatie eigenschappen van een thermo chemisch materiaal, toegesneden
industrieel en schaalbaar productieproces, lange levensduur en te hoge systeemkosten.
Doel van het project
Het doel van het project is om aan te tonen dat een sorptie warmte- en koude-opslagsysteem op
ware schaal grootte (globale afmetingen 1 m hoog, 1,2m * 1m) gemaakt kan worden en dat de
goede werking, de produceerbaarheid en een marktconforme kostprijs hiervan aangetoond kan
worden. Hierbij richt het project zich op het realiseren van het systeem gebaseerd op silicagel
(adsorptie principe). Dit systeem zou met een geschikte TCM een energie-inhoud hebben van circa
60 kWh en een vermogen van 5 kW en warmte voor LT-verwarming (45 ℃) en of koeling (ca. 15 ℃)
leveren gedurende een periode van enige dagen of weken. Door modules van het systeem in
cascade te schakelen is het mogelijk om warm tapwater meet te produceren (>60 ℃). De richting
voor een hogere energiedichtheid door middel van toepassing van een geschikt thermochemisch
materiaal wordt i.s.m. de universiteiten uitgewerkt. Een reactor module op schaal wordt hiermee
getest. De doelstellingen komen samen tot de uiteindelijk hoofddoelstelling namelijk alle
randvoorwaarden creëren zodanig dat in principe aangetoond wordt dat een compact warmte- en
koude-opslagsysteem met een goed TCM gemaakt, geproduceerd en in de markt gezet kan worden.
Dit wordt aan de hand van full scale demo modellen aan de markt getoond.
Korte omschrijving van de activiteiten
Om te komen tot een warmte- en koude- opslagsysteem wordt allereerst een reactor module op
100% schaal met als werkzame stof silicagel ontworpen, gebouwd en getest. Op basis van deze
reactor module wordt het complete systeem samengesteld, inclusief regeling en sturing, aansluiting
op de installatie en dergelijke. Dit complete systeem wordt getest in de emulator van TNO. De
regeling en sturing van de emulator worden geschikt gemaakt om dit systeem in verschillende
condities te testen. Een gedetailleerd rekenmodel (COMSOL) van de reactor module wordt
geverifieerd en uitgebreid naar een thermochemisch materiaal. Vervolgens wordt in het project een
handzaam ontwerptool voor een SWeKOS gemaakt. De productiewijze, industrialisatie en opschaling
worden onderzocht, leidend tot een businessplan en een beperkt aantal zicht en demo systemen.
Het maken van deze demo producten valideert de productie aanpak en industrialisatie en leidt tot
inzicht in de kostprijs. Vanuit de kennis van Solid State Chemistry wordt gewerkt aan toegesneden
TCM’s met eigenschappen zoals vastgesteld in het programma van eisen. Beperkte hoeveelheden
van deze ontworpen TCM’s worden beproefd en uiteindelijk in een geschaalde reactor module getest.
Resultaat
Een compleet sorptie warmte- en koude-opslagsysteem, inclusief regeling, sturing en besturing,
wordt ontworpen, gebouwd en in het lab getest. Dit op de schaal van een markt conform
eindproduct. De test resultaten worden gebruikt om een gedetailleerd rekenmodel te verifiëren Een
rekenmodel dat ingezet kan worden als ontwerptool wordt opgeleverd. De productiewijze,
industrialisatie en opschaling worden vastgesteld. Een businessplan wordt opgesteld. Een aantal
zicht en demo modellen wordt opgeleverd met als doel de communicatie met de markt tastbaar en
toetsbaar te maken. Vanuit de fundamentele kennis van Solid state Chemistry worden TCM’s
ontwerpen, gemaakt en beproefd. Een op schaal gemaakte reactor module toont de toepasbaarheid
van deze TCM. Als deze ontwikkeling succesvol is in dit project, dan kan na afloop een vervolgtraject
worden ingezet waarbij de werkzame stof een thermochemische stof is (gebaseerd op absorptie) dat
leidt tot een systeem dat een marktconforme kostprijs heeft, goed te produceren is en de gewenste

Bladzijde 127 van 484

Projecten TKI Urban Energy

energie-opslag parameters heeft (compact, 5 * meer opslag dan water en verliesvrij op lange
termijn).
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

ArtEnergy B.V.
Aart de Geus
+31 (0)6 2293 3237
aart.degeus@artenergy.nl
De Beijer "RTB" B.V., DOW Benelux B.V., Flamco B.V., Radboud Universiteit
Nijmegen, TU Eindhoven, TNO
01.01.2018 – 31.07.2020
Urban Energy tender 2017
Warmte en koude installaties
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84.

TEUE117086 - Onderzoek naar het hart van een warmtepompcyclus voor
energiezuinige verwarming en koeling (AWP-5)

Levensduur van de adsorptiecompressor en betrouwbaarheid van product en
productieproces
Aanleiding
Cooll werkt met haar projectpartners aan een grensverleggende vernieuwing: een compacte
energie- en CO2-besparende adsorptiewarmtepomp. Dit betreft een thermisch aangedreven
technologie, die bijvoorbeeld kan worden toegepast in situaties waar elektrische warmtepompen qua
CO2-besparing minder goed presteren. Het is een generieke conversietechnologie waarmee het
energieverbruik en de CO2-uitstoot voor verwarming met minstens een factor anderhalf kan worden
gereduceerd door het (thermodynamisch) slimmer benutten van de verbrandingswarmte uit fossiele
of hernieuwbare brandstoffen. Dit in vergelijking met de huidige situatie waarin de
verbrandingswarmte van brandstoffen rechtstreeks wordt gebruikt voor verwarming. In principe zijn
alle soorten brandstoffen in combinatie met de technologie toepasbaar: gasvormig (aardgas, biogas,
groen synthetisch gas, waterstof), vloeibaar ((bio-)olie, propaan, etc.) en vast (hout, pellets).
Dit project sluit aan op eerdere TKI-projecten waarin onder andere gewerkt wordt aan een eerste
toepassing als gaswarmtepomp. Dit is een potentiële opvolger voor de HR ketel in de bestaande
bouw, want: 1) Door het lage gewicht is het systeem geschikt voor binnenplaatsing, de afmetingen
zijn vergelijkbaar met die van een grote HR ketel. 2) De warmtepomp kan via een dakdoorvoer
buitenlucht als warmtebron gebruiken (dus geen bodembron nodig). 3) Hij kan worden aangesloten
op traditionele HT radiatoren. Per jaar kan daarmee ongeveer 30% gas worden bespaard in een
gemiddelde woning met normale radiatoren, en ongeveer 40% in een woning met lage temperatuur
(LT) verwarming.
Voor een succesvolle doorontwikkeling is het van groot belang dat er een goede levensduur en
betrouwbaarheid van de sorptiekern (adsorptiecompressor array) kan worden bereikt, en dat er zicht
is op een robuust productieproces van het hart van de technologie. Rondom ontwerp en
processtappen zijn in de afgelopen projecten prachtige resultaten geboekt, maar we moeten
constateren dat er nog belangrijk werk te doen is op het vlak van levensduur van de
adsorptiecompressor en de betrouwbaarheid van product en productieproces.
Doel van het project
Dit project heeft daarom drie hoofddoelen:
1. Het onderzoeken, verbeteren en vervolgens aantonen van de betrouwbaarheid van de
adsorptiecompressor array technologie;
2. Ontwikkeling en onderzoek aan een aantal belangrijke processtappen zoals een 100%
reproduceerbare laserlas verbinding;
3. Ontwikkelen, bouwen en testen van een zeer kleinschalige pilot productiefaciliteit, waarmee
eerste adsorptiecompressor arrays ten behoeve van R&D toepassingen kunnen worden gebouwd
en getest en waarmee de betrouwbaarheid van de processtappen verder kan worden onderzocht.
Resultaat
Het eindresultaat van dit project bestaat uit de volgende onderdelen:
1. Een volwassen ontwerp van de adsorptiecompressor, waarbij de beoogde betrouwbaarheid en
levensduur van het product zijn aangetoond met behulp van analyse en (duur)testen;
2. Een betrouwbaar en schaalbaar productieproces dat op termijn arrays kan produceren met een
voldoende hoge betrouwbaarheid en een acceptabele fabricagekostprijs (na opschaling);
3. Een tiental compressor arrays die d.m.v. de pilot productie worden gerealiseerd, welke zowel op
performance als op levensduur in het project zullen worden getest.
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TEUE116189 - PVT integrated Solar Heat Pump systems (PVT inSHaPe)

De aanleiding voor het PVT inSHaPe project zijn de onbenutte marktkansen voor PVTwarmtepompsystemen in de huidige renovatie en nieuwbouwmarkt voor energiezuinige woningen
(nul-op-de meter of BENG). Momenteel is er een gebrek aan voldoende kennis over de integratie
van PVT-systemen en vloeistof-vloeistofwarmtepompen tot energie-efficiënte en gebruiksvriendelijke
systemen die voorzien in de verwarming en warmwatervoorziening. Voor het realiseren van (bijna)
energieneutrale woningen op basis PVT-warmtepomp-systemen is een integraal systeemconcept
inclusief een betere afstemming van de verschillende componenten en regelsystemen nodig,
toegespitst op het Nederlandse klimaat, woningtypen en verbruikersprofielen.
Het doel van het project is het ontwerpen, realiseren en valideren van een aantal PVT –
warmtepomp concepten zonder bodembron, die voldoende warmte en stroom produceren voor een
nul-op-de-meter of NZEB woning. Verschillende fabrikanten van de verschillende componenten
werken samen aan het PVT-warmtepomp-systeem. Kennisinstituten onderzoeken de concepten door
simulaties, veldtesten en emulatie met een warmtepomp. Daarbij zal ook aandacht worden besteed
aan randvoorwaarden als installatiegemak, regelgeving, en techno-financiële aspecten. Als laatste
worden een aantal functionele opstellingen in bewoonde woningen gerealiseerd en doorgemeten.
In WP2 worden, na een inventariserende benchmarkstudie, de functionele eisen voor geïntegreerde
PVT-warmtepompsystemen opgesteld. Op basis daarvan wordt een aantal systemen ontworpen en
de energieprestaties gesimuleerd, in een aantal iteraties. In WP3 worden de verschillende
systeemcomponenten geoptimaliseerd voor de beste systeemprestaties en daarnaast een regeling
ontworpen. De verschillende componenten worden in het lab en in buitenomstandigheden getest
voordat ze als geïntegreerde systemen worden gekarakteriseerd op energieprestaties in WP4. WP5
verzorgt
de
niet-technische
randvoorwaarden
voor
succesvolle
uitrol
van
PVTwarmtepompsystemen: regelgeving (EPG, BENG), materiaalmilieuperformance en een technofinanciële analyse. In drie verschillende woningen worden verschillende demonstratiesystemen
gebouwd en gemonitord op energieprestaties. WP1 draagt zorg voor het projectmanagement en de
kennisdisseminatie.
Het resultaat van het project is de optimalisatie van drie PVT-collectoren, een modulerende
warmtepomp,
drie
geoptimaliseerde
en
geverifieerde
systeemontwerpen
voor
PVTwarmtepompsystemen en drie pilotprojecten om de energieprestaties, betrouwbaarheid, installatieen gebruiksgemak en een gezonde businesscase voor PVT-warmtepompsystemen te demonstreren
voor ruimteverwarming en warmwatervoorziening van Nederlandse huishoudens.
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86.

TEUE116242 - Ventilatiesysteem met goede kookafzuiging (VentKook)

Aanleiding
Inefficiënte kookafzuiging is een belangrijke barrière voor het realiseren van gezonde energiezuinige
woningen. Diverse studies tonen aan dat in luchtdichte nieuwbouw en renovatiewoningen het
problematisch is om effectieve kookafzuiging te realiseren welke noodzakelijk is om blootstelling aan
fijnstof en NOx te minimaliseren. Het ontbreekt aan afdoende ventilatie eisen, bepalingsmethoden
en plug en play oplossingen.
Doel van het project
Het doel van het project is het wegnemen van “inefficiënte kookafzuiging” als barrière voor het
realiseren van gezonde en energie efficiënte woningen. Binnen het project wordt inzicht verkregen in
de randvoorwaarden voor effectieve oplossingen, wordt een objectieve bepalingsmethode ontwikkeld
en worden verschillende concepten ontwikkeld welke toegepast kunnen worden in samenhang met
gangbare energiezuinige ventilatieoplossingen.
Korte omschrijving van de activiteiten
WP 1: Hierin worden functionele eisen ten aanzien van restblootstelling aan kookverontreiniging en
het Programma van Eisen (PvE) opgesteld voor ten minste drie mogelijke oplosrichtingen.
Het PvE zal door de Klankbordgroep worden getoetst.
WP 2: TNO, ATAG en Bribus genereren conceptuele ventilatie oplossingen. Koppen Vastgoed zal het
ventilatiesysteem met geoptimaliseerde luchtkanalen voor de NeroZero woning ontwerpen.
WP 3: Ontwerp en bouw van drie proefmodellen om de concepten te beoordelen: recirculatiekap
met fijnstof filter, ventilatiesysteem met motorloze afzuigkap en gebalanceerde afzuigkap.
WP 4: Ontwikkeling bepalingsmethode voor de vangst efficiëntie door TNO en ATAG.
WP 5: Beproeving van de proefmodellen door TNO in het MEC Bouwlab en door Koppen Vastgoed in
de NeroZero woning.
WP 6: Inbedding van de bepalingsmethodes in de regelgeving.
WP 7: Projectmanagement
Resultaat
Gebruiksvriendelijke ventilatieconcepten met effectieve kookafzuiging die energiezuinig zijn en het
realiseren van energiezuinige en gezonde woningen praktisch mogelijk maken. Bepalingsmethoden
voor het objectief vaststellen van de efficiëntie van kookafzuiging onder gesimuleerde praktijk
omstandigheden. Tevens zal een plan van aanpak worden uitgewerkt voor inbedding van de nieuwe
bepalingsmethode in de Europese en Nederlandse regelgeving voor ventilatie.
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87.

TEUE116244 - Prototype gasgestookte adsorptiewarmtepomp voor zuinige
woningverwarming in de bestaande bouw (AWP-4)

De technologie uit dit voorstel vormt een belangrijke mogelijkheid voor de verduurzaming van de
verwarming en koeling van de (bestaande) gebouwde omgeving. De thermisch aangedreven
adsorptiewarmtepomp kan worden toegepast als compacte en efficiënte gasgestookte warmtepomp,
maar op termijn ook als hart van een energiezuinig geïntegreerd systeem voor verwarming en zonthermisch aangedreven koeling. De beoogde gaswarmtepomp is een potentiële opvolger voor de HR
ketel in de bestaande bouw, want:
o Door het lage gewicht is het systeem geschikt voor binnenplaatsing, de afmetingen zijn
vergelijkbaar met die van een grote HR ketel;
o De warmtepomp kan via een dakdoorvoer buitenlucht als warmtebron gebruiken (dus geen
bodembron nodig);
o Hij kan worden aangesloten op traditionele HT radiatoren.
Per jaar kan ongeveer 30% gas worden bespaard in een gemiddelde woning met normale
radiatoren, en ongeveer 40% in een woning met lage temperatuur (LT) verwarming.
Het project sluit aan op drie eerdere TKI-projecten. Het doel van dit project is het onderzoeken en
doorontwikkelen van de huidige ‘Works like real’ labversie adsorptiewarmtepomp uit TKI-1 met de
ontwikkelde systeemaspecten uit TKI-2 en de full-size compressor uit TKI-3 tot een volwaardig
‘Looks like real’ prototype adsorptiewarmtepomp, en het testen van dit prototype in testomgeving en
‘real-life’ omgevingscondities. Belangrijke aandachtspunten in de ontwikkeling van dit prototype zijn:
interne architectuur, interne regeling, inpassing in de woning, performance testen en gemeten
jaarronde energiebesparing. Het resulterende warmtepompontwerp moet op termijn tegen een
acceptabele prijs en met de juiste betrouwbaarheid in grote aantallen kunnen worden geproduceerd.
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88.

TEUE116901 - Compacte Thermo akoestische Warmtepomp voor de Bebouwde
omgeving (CTWB)

Aanleiding
Voor het opwekken van duurzame warmte (en koude) in de gebouwde omgeving is nog geen
structurele oplossing zoals voor opwekking van duurzame elektriciteit. Verwarmen en koelen met
elektrische warmtepompen is een logische oplossing. De thermo akoestische warmtepomp (TAWP)
heft de knelpunten van bestaande warmtepompen op en maakt de warmtepomp betaalbaar.
Doel van het project
Projectdoel is het ontwikkelen van een prototype compacte TAWP voor decentrale verwarming en
koeling van gebouwen met een COP van 3,5 tot 4,0 (lucht/water) en een thermisch vermogen van
1kW. Dit draagt bij aan compacte, goedkope en efficiënte ontwikkelingen op het gebied van
warmtepomptechnologie in de gebouwde omgeving.
Korte omschrijving van de activiteiten
Een compacte TAWP van 1kW wordt ontworpen, gefabriceerd en getest. Als basis dient een
bestaande compacte laboratorium TAWP van circa 200 W dat verbeterd en opgeschaald wordt door
ECN. Teamwork Technology ontwerpt, bouwt en test een nieuwe aandrijving waarin door toepassing
van een innovatieve afdichting een veel hoger rendement wordt behaald. Het technisch prototype
wordt ook aan een praktijkproef onderworpen door Schouten Techniek. Blue Heart Energy bewaakt
de visie en ontwikkelaspecten gekoppeld aan toekomstige massaproductie en commercialisering.
Resultaat
Het project levert een prototype thermo akoestische warmtepomp met een voor decentrale
verwarming en koeling representatief vermogen en temperatuurniveau in een woningen. Een
conceptueel ontwerp van de commerciële TAWP in combinatie met een techno- economische
haalbaarheidsanalyse vormt het eindresultaat van dit project.
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89.

TEID215041 - Compact energy storage with an Alternative Storage
methodology – Development phase II (COMPAS-2)

Project motivation
The increasing implementation of renewable energy systems, i.e. solar PV panels, in the built
environment is hindered by the mismatch in supply and demand of the generated electricity. By
storing the excess energy as thermal energy to be used on-demand, the overall sustainability of a
residence can be efficiently improved.
Goal of the project
The COMPAS project will develop a technology that stores excess renewable electricity as thermal
energy in a highly compact and cost-effective system. The energy storage density of the system will
be up to six times higher than that of thermochemical storage, while being an order of magnitude
cheaper than batteries.
Brief description of the activities
The project partners, TNO and De Beijer RTB, will build upon the results from the first phase of the
technology development to scale up the technology to an integrated prototype system. Experimental
results will prove the effectiveness of startup and heat management strategies, while reactor and
system modeling will help to understand the dynamics of the system and define a control strategy in
later development phases. An alternative concept will look at a key modification to the system which
replaces a major contributor to the overall cost with a much less expensive component, while
achieving the same efficiency and compactness of the original concept.
Next to this, a thorough techno-economic assessment and evaluation of the business case will give
insights into the best commercialization strategy. Various scenarios will be evaluated based on daily,
weekly, or seasonal storage durations with identification of the best business model for each
scenario.
Results
COMPAS-2 will answer the outstanding research questions following the first development phase
with an experimental prototype and full system model to allow for demonstration of the technology
in a follow-up project. The drafting of a technology implementation plan will give recommendations
for the next steps through the commercialization phase.
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90.

TEID215048 - Energy-Pads™: thermo chemische opslag als een volwaardig
product in de markt

Aanleiding
Al langere tijd wordt thermo-chemische opslag als een oplossingsroute met veel potentie gezien. De
voordelen zijn grote opslagdichtheid en vrijwel verliesvrij. Echter belangrijke hindernissen die nog
genomen moeten worden om grootschalig toe te passen als volwaardig product zijn: stabiliteit van
de materialen, gebruik ‘standaard’ batch reactoren, state-of-charge sturing / flexibiliteit, omslachtig
productieproces en te hoge systeemkosten.
Doel van het project
De doelstelling van dit project is thermochemische opslag mogelijk te maken. Hiervoor worden de
Energy-Pads™ en -Stacks ontwikkeld om tot een kosten effectief, flexibel inzetbaar, industrieel te
vervaardigen warmtebatterij te komen. De warmtebatterij heeft een hoge betrouwbaarheid en een
lange levensduur.
Korte omschrijving van de activiteiten
- Energy-Pads™ en Energy-Stacks te ontwikkelen, te modelleren, te
bouwen en te testen;
- Ondersteunende reken- en ontwerptool hiervoor te ontwikkelen;
- Ontwerpen van het bijbehorende productieproces;
- De haalbaarheid van de warmtebatterij gebaseerd op Energy–Pads
en –Stacks aan te tonen.
De consortium partners zijn bekend met elkaar en werken al eerder
samen in onderzoek en productontwikkeling projecten. Binnen het
project wordt intensief samen gewerkt, waarbij de accenten van de
partners zijn: TU/e inbreng recente wetenschappelijk kennis Thermo
Chemische Materialen, De Beijer RTB ervaring omtrent maken en
produceren TCM gerelateerde systemen, Artenergy ervaring met
ontwikkeling en validatie van ondersteunende tools.
De hoofdactiviteiten omvatten het ontwerpen en testen van de
Energy-Pads™ en het modelleren van de Energy Pads. Vervolgens
wordt een lab-model van de samengestelde warmtebatterij
ontworpen, gebouwd en getest. Tenslotte wordt een industrieel
productieproces, inclusief kostprijs, van de Energy Pads en Stacks
ontworpen.

Artist impression
warmte batterij

Resultaat
De resultaten van dit project zijn functionerende Energy-Pads™ en –stacks, en gevalideerde
ondersteunende ontwerptools. Daarnaast is de warmtebatterij gedemonstreerd in de vorm van een
proof of concept. Inzicht is verkregen in de productie technologie voor Energy-Pads™ en –Stacks.
Deze project resultaten zijn een belangrijke tussenstap in de realisatie van een volwaardig
thermochemisch energie opslag systeem.
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91.

TEID215056 - Ontwikkeling van een prototype adsorptiecompressor

Het hart van een innovatieve en compacte warmtepomp voor duurzame verwarming en
koeling in de bestaande bouw
De technologie uit dit voorstel vormt een belangrijke mogelijkheid voor de verduurzaming van de
verwarming en koeling van de (bestaande) gebouwde omgeving, in Nederland en daarbuiten. De
thermisch aangedreven adsorptiewarmtepomp kan worden toegepast als compacte en zeer efficiënte
gaswarmtepomp, maar op termijn ook als (zon-)thermisch aangedreven koelunit. De beoogde
gaswarmtepomp is een potentiële opvolger voor de HR ketel in de bestaande bouw, want:
- Door het lage gewicht is het systeem geschikt voor binnenplaatsing, de afmetingen zijn
vergelijkbaar met die van een grote HR ketel;
- De warmtepomp kan via een dakdoorvoer buitenlucht als warmtebron gebruiken (dus geen
bodembron nodig);
- Hij kan worden aangesloten op traditionele radiatoren.
Per jaar kan ongeveer 30% gas worden bespaard in een gemiddelde woning met normale
radiatoren, en ongeveer 40% in een woning met lage temperatuur verwarming (LTV).
Dit project is een belangrijke stap in de voorbereiding naar de geplande productontwikkeling van de
adsorptiewarmtepomp. Het hoofddoel van dit project is de productontwikkeling van het hart van de
technologie, de technologisch nieuwe en zeer innovatieve adsorptiecompressor-array. Het project
sluit aan op eerdere projecten waarin de basisconcepten van de adsorptiecompressor zijn ontwikkeld
en gestest. Na afloop van dit project moet er een volwassen ontwerp liggen in combinatie met een
realistisch productieproces, waarvan de belangrijkste stappen in dit project worden doorontwikkeld.
Het resulterende compressorontwerp moet op termijn tegen een acceptabele prijs en met de juiste
betrouwbaarheid in grote aantallen kunnen worden geproduceerd. Om dit mogelijk te maken zal er
in dit project extra aandacht worden gegeven aan kwaliteitsaspecten, om de risico’s te beperken die
ontstaan door de stapeling van meerdere grensverleggende stappen in het compressorontwerp. Veel
aandacht zal in het project uitgaan naar het betrouwbaar laserlassen van het grote aantal
compressorcellen, in samenwerking met Reith Laser dat veel ervaring heeft met precisielaserbewerkingen in de hightech industrie.
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92.

TEGB214003 - Adsorptiewarmtepomp voor duurzame verwarming en koeling in
de bestaande bouw

Onderzoek en ontwikkeling
gebruiksomgeving.

van

systeemaspecten

voor

toepassing

in

een

realistische

De technologie uit dit voorstel vormt een belangrijke mogelijkheid voor de verduurzaming van de
verwarming en koeling van de (bestaande) gebouwde omgeving, in Nederland en daarbuiten. Een
thermisch aangedreven adsorptiewarmtepomp kan worden toegepast als compacte en zeer efficiënte
gasgestookte warmtepomp, maar op termijn ook als (zon-) thermisch aangedreven koelunit. De
beoogde gasgestookte warmtepomp is een potentiële opvolger voor de HR ketel, want:
o De warmtepomp kan buitenlucht als warmtebron gebruiken;
o Hij kan worden aangesloten op traditionele radiatoren;
o Het gewicht is maximaal 60 kg en de afmetingen zijn vergelijkbaar met die van de HR ketel.
Per jaar kan ongeveer 30% gas worden bespaard in een gemiddelde woning met normale
radiatoren, en ongeveer 40% in een woning met lage temperatuur verwarming (LTV). Dit project
past daarmee naadloos in het Topsector-innovatietherma “Energiebesparing gebouwde omgeving –
Duurzame compacte conversietechnologie”. Bij een succesvolle en grootschalige introductie van de
technologie in de bestaande woningbouw kan deze maar liefst 4% CO2 besparing bijdragen (1/5
deel) aan de ambitie van 20% CO2 besparing na 2020.
Hoewel het basisprincipe en de goede efficiëntie van de technologie al zijn aangetoond in twee tot nu
toe gebouwde demonstrator Cooll units, zijn er echter nog een flink aantal technologische problemen
en risico’s die moeten worden aangepakt voordat het concept geschikt is om te worden uitontwikkeld
tot een aantrekkelijk commercieel product (gaswarmtepomp). Dit projectvoorstel wil daar een
bijdrage aan leveren. Het voorstel sluit aan op een lopend in 2013 gehonoreerd TKI-EnerGO CCO
project. Waar het lopende project zich met name richt op de ontwikkeling van interne componenten
en van een intern systeemontwerp dat geschikt is voor aandrijving met 180 C (in een vrijwel volledig
functionele ‘works like real’ demonstrator die nu wordt gebouwd en getest) gaat dit nieuwe
projectvoorstel een stap verder, en richt het zich onder meer op het aanpakken van een aantal
uitdagingen die belangrijk zijn voor een succesvolle inpassing van de (gas)adsorptiewarmtepomp in
de bestaande bouw (woning of kantoor), dus in een realistische gebruiksomgeving. Daanaast zullen
een aantal nieuwe fabricagemethoden worden onderzocht en ontwikkeld die nodig zijn om het hart
van het systeem, de adsorptiecompressor, produceerbaar te maken.
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93.

TEGB214010 - Meerjarenprogramma voor Compacte Conversie en Opslag van
thermische energie (MJP CCO): de Tweede Warmterevolutie

Introductie
Een breed consortium werkt in een Meerjarenprogramma voor Compacte Conversie en Opslag (MJP
CCO) voor thermische energie parallel en interdisciplinair aan de ontwikkeling van meerdere
warmteconcepten die inpasbaar zijn in de bestaande gebouwde omgeving. Ketenpartijen werken
samen om vanuit een gedeelde visie technologieën te ontwikkelen. De brede samenwerking maakt
benchmarking en implementatie van technologieën mogelijk. Het consortium werkt toe naar gerichte
innovaties voor de meest kansrijke technologieën.
Doel
Om een betere koppeling mogelijk te maken tussen de vraag en het aanbod van beschikbare
(duurzame) warmte en koude heeft het project als primair doel:
Het versneld ontwikkelen van compacte opslag- en conversietechnieken voor beschikbare warmte en
koude en inpassen daarvan in de bestaande bouw.
Dit MJP heeft als doel om de inpassing van compacte opslag- en conversietechnieken voor warmte
en koude in de bestaande gebouwde omgeving te versnellen. In een samenhangend programma
wordt de marktvisie ontwikkeld en de haalbaarheid van technologieën en concepten afgewogen
(werkpakket (WP) 1). Er wordt ingezet op het onderzoeken en implementeren van technologieën
voor het verwarmen en het koelen van woningen en gebouwen met een relatief korte time-tomarket (WP2.1-2.3 voor toepassingen met phase-change materials en thermochemische materialen,
en voor restwarmtetransport); de zgn. 1e en 2e generatie producten. Daarnaast wordt ook gewerkt
aan volgende generaties producten en systemen (WP3.1-3.4 met materiaalonderzoek voor phasechange materials en thermochemische materialen, implementatie daarvan, en de ontwikkeling van
een magnetocalorische warmtepomp). Verder wordt voor de verschillende concepten onderzocht op
welke wijze de prestatie van systemen energetisch en/of financieel verbeterd kunnen worden door
optimalisatie en integratie van concepten en systemen (WP4).
Aanleiding
In 2050 zal de gebouwde omgeving netto energieneutraal moeten zijn om de industrie- en
transportsector de dan nog benodigde toegang tot fossiele brandstoffen te kunnen geven. Daarom is
een netto energieproducerende nieuwbouwsector noodzakelijk, naast een in hoge mate energieefficiënte bestaande bouw. Bij grootschalige toepassing van duurzame energie zal om redenen van
mis-match in vraag/aanbod van deze vorm van energie (dag/nacht, seizoenen) en van economische
optimalisatie steeds meer opslagcapaciteit nodig zijn voor zowel warmte als koude. Dit kan en mag
echter niet ten koste gaan van wooncomfort en betaalbaarheid. Het is dus belangrijk om
grootschalig en kosten-efficiënt te renoveren en duurzame energiebronnen te gaan benutten om de
gestelde nationale (TKI) en EU-doelstellingen te kunnen behalen. Opslag is de sleutel om duurzame
bronnen (zoals zonnewarmte, winterkoude) en overtollige energie (industriële restwarmte enz.) in
tijd en plaats te koppelen aan de vraagzijde.
Het Meerjarenprogramma is een door TKI geïnitieerd programma gericht op een impuls die bijdraagt
aan de essentiële doorbraak in het gebruik van duurzame energie in de gebouwde omgeving om de
noodzakelijke verandering in onze energievoorziening te realiseren. Deze transitie wordt ingegeven
door de (grootschalige) inzet van (decentrale) duurzame opwekking en de noodzaak om de
gebouwde omgeving onafhankelijk te maken van de inzet van fossiele energiedragers.
Kernbegrippen daarbij zijn: opslag, restwarmte, netbalancering (zowel op centraal als lokaal / inhouse niveau), energieneutraliteit op dag/week/maand basis in plaats van op jaarbasis en
acceptabele woonlasten voor burgers en bedrijven.
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Resultaten
De markt wordt zo bediend met technologische oplossingen die direct bijdragen aan de
energietransitie, maar ook met grote kansen voor de lange termijn. Dit levert enerzijds commerciële
toepassingen op voor bedrijven, wat een noodzakelijke randvoorwaarde is voor hun deelname in dit
proces, maar tevens de meerjarige onderzoeksagenda die moet leiden tot de gewenste energetische
oplossingen binnen de (bestaande) gebouwde omgeving. Op basis van deze meerjarige gezamenlijke
onderzoeksagenda zullen nieuwe projecten in binnen- en buitenland worden geïnitieerd vanuit dit
consortium.
Het project richt zich in eerste instantie op compacte opslag en conversie van thermische energie
voor het gebruik in individuele bestaande woningen, maar de te ontwikkelen opslag en
conversieconcepten kunnen in principe ook op grotere schaal, decentraal op gebiedsniveau gebruikt
worden.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Website
Partners

Looptijd
Regeling
Programmalijn

TNO
Peter Paul van ‘t Veen
peter_paul.vantveen@tno.nl
https://www.projectcco.org/
Alliander nv, BJW Wonen, CCS BV, COMSOL, DOW, DWA, Itho Daalderop,
Liveliness BV, Nedmag BV, Oxycom BV, Ares-RTB BV, Wendelin BV, TU Delft,
TU/e, UT, Hanze Hogeschool, HU
01.01.2015 – 31.12.2018
TKI EnerGO 2012 t/m 2014
Warmte en koude installaties

Eindrapport 2016:
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a0/c12/2e8/5a0c122e8b1440356
11679.pdf
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94.

TEGB113010 - Ontwikkeling en demonstratie van een adsorptiewarmtepomp
voor duurzame verwarming en koeling in de betaande bouw (COOLL)

De technologie uit dit voorstel vormt een belangrijke mogelijkheid voor de verduurzaming van de
verwarming en koeling van de (bestaande) gebouwde omgeving, in Nederland en daarbuiten. Een
thermisch aangedreven adsorptiewarmtepomp kan worden toegepast als compacte en zeer efficiënte
gasgestookte warmtepomp, maar ook als (zon-)thermisch aangedreven koelunit. De beoogde
gasgestookte warmtepomp is een potentiële opvolger voor de HR ketel, want:
o De warmtepomp kan buitenlucht als warmtebron gebruiken;
o Hij kan worden aangesloten op traditionele radiatoren;
o Het gewicht is maximaal 75 kg en de afmetingen zijn vergelijkbaar met die van de HR ketel.
Per jaar kan ongeveer 30% gas worden bespaard in een gemiddelde woning met normale
radiatoren, en ongeveer 40% in een woning met lage temperatuur verwarming (LTV). Dit project
past daarmee naadloos in het Topsector-innovatietherma “Energiebesparing gebouwde omgeving –
Duurzame compacte conversietechnologie”. Bij een succesvolle en grootschalige introductie van de
technologie in de bestaande woningbouw kan deze 4% besparing bijdragen (1/5 deel) aan de
ambitie van 20% CO2 besparing na 2020. Hoewel het basisprincipe en de goede efficiëntie van de
technologie al zijn aangetoond in twee tot nu toe gebouwde demonstrator Cooll units, zijn er echter
nog een flink aantal technologische problemen en risico’s die moeten worden aangepakt voordat het
concept geschikt is om te worden uitontwikkeld tot een aantrekkelijk commercieel product
(gaswarmtepomp). Doel van het project is daarom om in 2,5 jaar te komen tot een volwaardig
‘Works like real’ prototype van de gaswarmtepomp, die direct na dit project geschikt is om in een
beheersbaar productontwikkeltraject van enkele jaren te worden uitontwikkeld tot zuinige opvolger
van de HR ketel. Veel focus zal in dit project liggen op de ontwikkeling van cruciale
systeemcomponenten. Naast de demonstratie van de gaswarmtepomptechnologie zal in het project
gewerkt worden aan de modelvorming, simulatie en het ontwerp van een autarkische
energiesysteem waarin de adsorptiewarmtepomp wordt geïntegreerd met zonnecollectoren en
thermische buffering tot één systeem voor zowel koeling, verwarming als ventilatie. Met dit systeem
wordt een belangrijke stap gezet in de transitie naar een fossiel-loos energiesysteem.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

Cooll Sustainable Energy Solutions B.V.
Johannes Burger
johannes.burger@cooll.eu
BDR Thermae B.V., Universiteit Twente
01.10.2013 – 31.03.2017
TKI EnerGO 2012 t/m 2014
Warmte en koude installaties
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95.

TEGB113015 – BREEZE - Ontwikkeling van het eerste energieneutrale
utiliteitsgebouw ter wereld - Earth, Wind & Fire

Het Earth, Wind & Fire (EW&F) concept is met subsidie van het Ministerie van Economische Zaken,
Landbouw en Innovatie, regeling EOS‐LT1, ontwikkeld en positief beoordeeld door deskundigen uit
de bouw‐ en installatiewereld. Om het vertrouwen van de vastgoedsector in het concept te vestigen
wordt een demonstratieproject gerealiseerd, waarvoor tevens noodzakelijk aanvullend fundamenteel
onderzoek en experimentele ontwikkeling wordt uitgevoerd.
Het probleem van de marktintroductie van een innovatief en baanbrekend concept in de overwegend
conservatieve bouwwereld kan hierdoor effectief worden opgelost. Het EW&F concept maakt op twee
manieren gebruik van de omgevingsenergie van wind en zon:
o Passief voor het tot stand brengen van de luchtstromingen voor een natuurlijke airconditioning.
Het onderzoek heeft voor deze techniek gevalideerde rekenmodellen opgeleverd, die direct voor
toepassing in de praktijk kunnen worden gebruikt. In het demonstratieproject zal hiermee
ervaring worden opgedaan en worden aangetoond dat het innovatieve concept ook werkelijk rijp
is voor toepassing in de bouwwereld.
o Actief voor de opwekking van wind‐ en zonne‐ energie in het Ventecdak. Voor windenergie zijn in
het onderzoek theoretische rekenmodellen opgesteld, die echter wegens gebrek aan financiële
middelen niet empirisch konden worden gevalideerd. Voor de verdere ontwikkeling van deze
“intramurale” windenergie is daarom aanvullend onderzoek nodig. Productiecijfers voor zonne‐
energie zijn relatief betrouwbaar te berekenen op basis van referentie klimaatgegevens en het
rendement van de toegepaste PV‐folie. Het Powerdak is een doorontwikkeling van het Ventecdak.
Door zowel gebruik te maken van winddruk als van windsnelheid kan de productie van
windenergie substantieel worden vergroot, en wordt het dak getransformeerd tot een
energiecentrale. Voor de ontwikkeling van deze technologie is aanvullend fundamenteel
onderzoek.
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Dutch Green Company B.V.
Maarten Quist
+31(0)20 205 11 11 / +31 (0)6 54 35 00 35
maarten.quist@dgcnv.nl
Bronsema Consult, TU/e - Faculteit Bouwkunde, Boele en van Eesteren, Royal
Haskoning DHV, TU Delft - Faculteiten Lucht - en ruimtevaart techniek en
Bouwkunde, Peutz B.V., Van AtotZon, NwA Architecten
01.01.2014 – 31.12.2017
TKI EnerGO 2012 t/m 2014
Multifunctionele bouwdelen

Publicatie de Ingenieur 2017:
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a0/c11/163/5a0c1116350609230
52083.pdf
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96.

TEGB113025 - COMPact energy storage by Alternative Storage methodology
(COMPAS)

Ontwikkeling van zeer efficiënte én compacte warmteopslag, die zowel in het warmtesysteem kan
wordentoegepast, als voor het stabiliseren van het elektriciteitsnet bij toepassing van duurzame
energie.
Nadere toelichting
Duurzame energie zoals zon en wind is vaak beschikbaar op momenten wanneer we het niet nodig
hebben en andersom. Opslag is dus belangrijk voor de transitie naar een duurzame
energievoorziening.
Met behulp van een techniek die eerder voor CO2 afvang is ontwikkeld, wordt een nieuw type
warmteopslag ontwikkeld met een opslagcapaciteit 5 keer hoger dan conventionele
thermochemische opslagtechnologieën. Deze opslagtechnologie kan zowel worden toegepast in het
thermische systeem als in verbinding met bijvoorbeeld hernieuwbare elektriciteit uit PV
zonnepanelen. Hiermee kunnen zelfs overschotten aan energie in de zomer worden opgeslagen voor
gebruik als warmte in de winter. Deze technologie biedt een oplossing voor zowel het bufferen van
thermische warmte als voor peak shaving van decentrale hernieuwbare energievoorziening.
Andere voordelen zijn :
o Zeer flexibel: werkend met diverse brandstoffen, het kan geladen worden met direct met warmte,
maar ook via andere bronnen met (PV)elektriciteit, aardgas of hernieuwbare waterstof. Ook
flexibiliteit in het ontwerp, door de modulaire opbouw kan het aangepast worden aan diverse
afmetingen. Systemen worden ontworpen om warmte te leveren op dagelijkse of wekelijkse cycli
en zelfs seizoenen.
o Zeer efficiënt : door de aard van de opslag (thermochemisch) treden geen verliezen op tussen
het “laden” van het systeem bij overschot aan energie en het “ontladen” als de warmte nodig is.
o Geschikt voor renovatie: door de hoge capaciteit van > 6 GJ/m3, kan het systeem compact veel
energie opslaan, waardoor dit in bestaande woningen en gebouwen kan worden toegepast of zelfs
worden geïntegreerd in bouwelementen of begraven onder de grond , omdat er geen bewegende
delen zijn.
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TNO
Peter van Os
peter.vanos@tno.nl
Beijer RTB
01.04.2014 – 01.10.2016
TKI EnerGO 2012 t/m 2014
Warmte en koude installaties

Eindrapport 2016:
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a0/c13/c1f/5a0c13c1f260890607
0068.pdf
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97. TKIGB01003 - MONitoring & Control of Air quality in Individual Rooms (MONICAIR)

De luchtkwaliteit van verschillende ruimtes in kierdichte, goed geïsoleerde woningen fluctueert sterk.
Normaliter is zij energieverspillend in lege ruimtes en ondermaats waar bewoners zich langer
ophouden. Van een groot aantal externe- en installatietechnische invloedfactoren is bekend dat zij
de luchtkwaliteit mede bepalen. Gebruikersgedrag en interactie met de voorzieningen spelen een
hoofdrol. Niettemin is de interactie tussen gedragsinvloeden, regeling en voorzieningen
binnenluchtkwaliteit nog grotendeels onbekend terrein.
Als gevolg hiervan ontbreekt essentiële kennis om te verklaren waarom zelfs de meest
geavanceerde ventilatiesystemen er niet of slechts beperkt in slagen de luchtkwaliteit op een
constant en correct niveau te houden in de individuele vertrekken van een woning. Om
een kennisdoorbraak te bereiken wordt een monitoringonderzoek uitgevoerd. De meting bevat een
ongebruikelijk
groot aantal
technische
en
gedragsparameters, een
breed
scala
van
verschillende ventilatie-oplossingen en een data-analyse en modellering door de meest
vooraanstaande specialisten op de gebieden van ventilatie, meet- en regeltechniek en
energieprestatie van gebouwen.
De verworven inzichten kunnen ingezet worden voor de realisatie van toekomstige innovaties op het
gebied van monitoring en control door de betrokken bedrijven. Daarnaast kunnen de modelmatige
resultaten van dit internationaal vernieuwend onderzoek leiden tot aanpassing van rekenregels voor
de wettelijke kaders van Nederlandse en Europese regelgeving.
MONICAIR heeft een breed draagvlak van deelnemers uit de ventilatie- en meet & regel industrie in
de woningmarkt – zowel grotere als kleiner bedrijven, kennisinstellingen, specialistische
ingenieursbureaus en woningbouwcorporaties.
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Van Holsteijn en Kemna B.V.
Rob van Holsteijn
r.van.holsteijn@vhk.nl
Brink Climate Systems, ClimaRad BV, Honeywell CCP, Itho Daalderop, Zehnder
Group Nederland B.V., Nieman Raadgevend Ingenieurs, TNO, TU-Delft-OTB
01.09.2012 – 31.12.2015
TKI EnerGO 2012
Warmte en koude installaties

Eindrapport 2016 deel A:
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a0/c16/1e4/5a0c161e432677407
86871.pdf
Eindrapport 2016 deel B:
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a0/c16/74f/5a0c1674f228558528
7328.pdf
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98.

TKIGB01004 - Thermal Energy Seasonal Storage Energy-neutral Living
(TESSEL)

Duurzame en goedkope energie zijn op wereldschaal voldoende beschikbaar. De kunst is om deze
energie in de juiste vorm, op de goede plaats en op het juiste tijdstip beschikbaar te krijgen. Op
woningniveau komen steeds meer technieken die de benodigde energie duurzaam produceren. Maar
deze energie, bijvoorbeeld zonne-energie, is vaak beschikbaar op momenten dat de energie niet
direct kan worden gebruikt.
Met partijen uit de gehele keten wordt gewerkt om met een slim opslag systeem de verschillen in
vraag en aanbod van thermische zonne-energie te overbruggen. Daarbij wordt goed gekeken naar
wat in Nederlandse en Europese woningen haalbaar is qua ruimtebeslag en inpasbaarheid in de
woning. De doelstelling van de samenwerkende partijen is om binnen de projectperiode te komen tot
de ontwikkeling van een compact seizoensopslagsysteem van warmte voor nieuwbouwwoningen, dat
kan concurreren met de huidige warmte koude opslag systemen (WKO).
Het opslagsysteem wordt modulair opgebouwd zodat relatief eenvoudig verschillende capaciteiten
geïnstalleerd kunnen worden. Of de modules ook als stand-alone units ingezet moeten kunnen
worden, wordt bij de opstart van het project bepaald op basis van kosten, robuustheid en
produceerbaarheid. In dit project wordt de eerste generatie compacte opslag ontwikkeld en beproefd
op labschaal.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
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TNO
Christophe Hoegaerts
christophe.hoegaerts@tno.nl
De Beijer RTB, Hencon Holding B.V., TexelEnergie, Koppen Vastgoed
01.09.2012 – 30.06.2015
TKI EnerGO 2012 t/m 2014
Warmte en koude installaties

Eindrapport 2015:
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a0/c16/bbd/5a0c16bbd33d50056
46689.pdf
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TKI toeslag regeling
99.

TKITOE1507201 - Doping thermochemical materials for improved performance
(Dope4Heat)

Aanleiding
Voor verdere verduurzaming van de gebouwde omgeving is het van belang om de ongelijktijdigheid
van vraag en aanbod op te vangen met energiebuffers. Daarmee kan ook de maximale piekbelasting
van distributienetten sterk gereduceerd worden. Op gebied van opslag van thermische energie zijn
de bodem en bovengrondse waterbuffers wel bekend. Relatief nieuw en nog volop in ontwikkeling
zijn systemen met thermochemische materialen (TCM), die warmte vele malen compacter op kunnen
slaan dan waterbuffers. Bovendien kan warmteopslag met TCM’s zonder langdurig grote
stilstandsverliezen. Opslagdichtheden van tot nu toe bekende TCM’s liggen momenteel tussen de 1–
3 GJ/m3 op materiaalniveau. Daarmee komt, naast kort-cyclische tapwaterverwarmingopslagsystemen en warmtegedreven koeling, seizoensmatige warmteopslag voor ruimte- en
tapwaterverwarming in beeld. Zomerse zonnewarmte kan dan in TCM’s opgeslagen worden en in het
stookseizoen weer aangesproken worden. Een 100% zonnefractie voor het verwarmen van
gebouwen en leveren van warm tapwater is de ultieme duurzaamheidsambitie. Het opslagmedium
bestaat uit thermochemische materialen (zouthydraten). Deze kunnen water absorberen (hydratatie)
onder afgifte van warmte en dehydrateren o.i.v. van warmte. Zo kan een warmtebatterij worden
geladen en ontladen. De uitdaging is om dit materiaal beter te laten aansluiten op de gebruikseisen
(b.v. het generen van warm tapwater: een ontlaadtemperatuur boven de 65 °C en 3 kW
ontlaadvermogen). Recente studies hebben aangetoond dat bijvoorbeeld K2CO3 een zeer stabiel
functionerend materiaal is, maar de hierbij te ontwikkelen technologie is generiek toepasbaar voor
alle TCM’s.
Doelstelling
In dit project ontwikkelen TU Eindhoven (TUE), TNO en Crux Engineering gezamenlijk materialen
waarvan de temperatuur en druk van laden/ontladen gestuurd kan worden middels doping (het
inbouwen van kleine hoeveelheden van vreemde moleculen/ionen in het kristal). Dit is nodig om
materialen voor compacte opslag van warmte te kunnen laden en ontladen bij de gewenste
temperaturen en drukken; voor warm tapwater moet de ontlaadtemperatuur boven de 65 °C liggen.
Korte omschrijving van de activiteiten
Productie en onderzoek van TCM’s met verschillende types en hoeveelheden doping. De uitdaging in
dit project is om het effect vast te stellen van doping ionen op de druk-temperatuur relaties en
kinetiek van K2CO3 als TCM. Fundamentele kennis van deze effecten legt de basis voor een
doorbraak voor warmteopslag, omdat hiermee optimaal kan worden aangesloten op
gebruikscondities in temperatuur en vermogen, met name in relatie tot warm water voorziening. In
dit project worden d.m.v. experimenten (o.a. TGA/DSC) en computer simulaties (MD en DFT) de
meest veelbelovende materialencombinaties (van K2CO3 met dopants) bestudeerd. De beoogde
kennis legt de basis voor optimalisatie van het verdere syntheseproces.
Het project loopt parallel aan het project Cap4Heat (budget 1407), dat zich richt op een robuuste,
lange termijn prestatie van hetzelfde zout. Beide projecten delen niet alleen hetzelfde uitgangspunt
– K2CO3 als geselecteerd, meest belovende zout voor deze toepassing-, maar komen tezamen
omdat ze beide gericht zijn op doorbraken in relatie tot de eindgebruikscondities.
Resultaat
Dit onderzoeksproject resulteert in materialen, waarvan de op- en ontlaadkarakteristieken dusdanig
gemanipuleerd kunnen worden dat warm tapwater geproduceerd kan worden (> 65 °C). Hierdoor
kan een warmtebatterij beter afgestemd worden op specifieke toepassingen, en dus efficiënter
opereren. Zo draagt dit project bij aan de doelstelling van de programmalijn “warmte- en
koudeinstallaties” van TKI Urban Energy.

Bladzijde 150 van 484

Projecten TKI Urban Energy

Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

TNO, TU/e, Crux Engineering
TKI Toeslag
Warmte en koude installaties
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100.

TKITOE1507202 - Multi-scale modelling and Experimental
Thermochemical Energy Storage materials (ME4TES)

validation

of

Aanleiding
There is a growing need for flexibility for the use of local and/or sustainable energy sources (a.o. the
sun), which is caused by the natural fluctuations in the supply of these forms of energy. Compact
thermal energy storage strongly contributes to the desired flexibility and energy savings while
maintaining a secure supply and level of comfort.
Doelstelling
The aim of ME4TES is to understand the structure-property relationships of heat and mass transfer,
describe this behavior in models and provide design criteria for optimally functioning TCMs inside a
component of the thermal battery. The long-term aim is to accelerate the development of an
efficient and compact heat battery and to support other running projects.
Korte omschrijving
The UT in the first place will perform multi-scale modelling of TCMs using extensions of models
already existing both at UT and TNO, with help from FPsim. The structure of TCMs will be described
at different length scales, namely at the level of TCM particles, pellets and a packed bed in
interaction with the heat exchanger, and this is addressed and incorporated in the theoretical
models.
To validate the theoretical models, a single salt will be chosen as model TCM, with which controlled
structures will be synthesized and characterized at various length scales. The synthesis and
characterization activities will be performed by TNO with the help from RTB and PCMT. Materials will
be prepared at a gram-scale, but with highly controlled structure (powder and/or pellet bulk density
and size distribution, pellet porosity & powder and/or pellet shape). Finally, to understand and
measure the interaction of TCMs with the system, RTB will design a setup that simulates typical heat
exchanger / reactor system considering the heat and mass transport of a given TCM. The setup will
be reduced to the smallest repeating unit, namely the fins of the heat exchanger, which allows
accurate measurement
Resultaat
ME4TES will yield a validated model that accurately describes the behavior of TCMs at various length
scales, both for powders and for pellets. The model will have predictive value on materials’ heat and
mass transport and will provide design criteria for the production of optimally functioning TCMs and
thereby accelerating the development of an efficient ‘Heat Battery’.
Penvoerder
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Telefoonnummer
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De Beijer "RTB" B.V., FPsim, TNO, PCM Technology, Universiteit Twente
TKI Toeslag
Warmte en koude installaties
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101.

TKITOE140701 – Search for novel Magneto Caloric Matrials (Magneto Caloric
Materials)

Aanleiding
Currently the most promising magnetocaloric materials for near room-temperature heat-pump
applications are quinary compounds based on Mn-Fe-P-Si-B. Depending on the stoichiometry these
materials order ferromagnetically between 150 and 450K. This opens up a wide range of heat pump
applications, and first real life appliances are recently presented. However, based on a simple model
it has been claimed that it should be possible to design even better magnetocaloric materials. Larger
magnetocaloric effects in lower fields can significantly enhance the competitiveness of magnetic
cooling and heat pumping near room temperature.
Doelstelling
The project aims at further improving our knowledge and understanding of magnetocaloric materials
and at the development and characterization of novel magnetocaloric materials that can efficiently
operate in magnetic heat pumps.
Korte omschrijving
Here we propose a systematic search for novel materials with improved properties based on earth
abundant and non-toxic ingredients.
Resultaat
Finding new magnetocaloric materials that outperform the currently available materials Shall have
considerable impact on the use of magnetocaloric materials and the market introduction of
magnetocaloric devices.
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102.

TKITOE140702 – CREATE

Doelstelling
Doel van CREATE is het ontwikkelen van een warmtebatterij, een geavanceerde thermische opslag
gebaseerd op Thermo Chemische Materialen (TCMs), welke een economisch haalbare, compacte en
verlies vrije opslag van warmte in bestaande gebouwen mogelijk moet maken.
Korte omschrijving
Binnen het H2020 voorstel CREATE wordt door een internationaal consortium een thermochemische
warmteopslag ontwikkeld, welke inpasbaar is in de gebouwde omgeving en die decentrale
seizoensopslag mogelijk maakt. Naast de technologische haalbaarheid wordt hierbij tevens de
economische haalbaarheid (doelstelling terugverdientijd < 10 jaar) onderzocht. Het project zal een
aantal van de fundamentele vragen omtrent warmteopslag gaan adresseren, en zal kennis
genereren de ook buiten het specifieke gebruik van Thermo Chemische Materialen, TCM’s, toegepast
kan gaan worden. Door de gehele waardeketen te betrekken in het onderzoek wordt hierbij tevens
de opschaalbaarheid en mogelijkheid tot Europese (en wereldwijde ) uitrol meegenomen.
Resultaat
Het CREATE consortium, dat bestaat uit alle relevante partners uit de toekomstige kennis- en
waardeketen, heeft drie baanbrekende onderdelen benoemd waarop de ontwikkeling van de
warmtebatterij gericht wordt:
- Economische haalbaarheid: voor de bestaande bouwvoorraad zal een minimale besparing van
15% energiegebruik met een potentiële terugverdientijd van minder dan 10 jaar bereikt worden.
Dit wordt bereikt door (1) het gebruik van hernieuwbare energie die anders verloren zou gaan en
(2) het reduceren van de investeringen in het elektriciteitsnet.
- Compactheid: innovatieve hoge-dichtheid materialen worden gebruik om het ruimtegebruik te
beperken tot maximaal 2,5 m3 thermochemisch materiaal. Op systeemniveau wordt beoogd een
opslagdichtheid van 1,5 GJ/m3 (417 kWh/m3) te bereiken. Op materiaalniveau 2-3 GJ/m3 (555833 kWh/m3).
- Geen warmteverlies tijdens de opslag: dit is een intrinsieke materiaaleigenschap van
thermochemische opslagtechnologie, waarmee lange termijn opslag mogelijk wordt gemaakt.
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103.

TKITOE1407201 - Encapsulation of heat storage materials: improving stability
(Cap4Heat)

Aanleiding
Voor een verdere verduurzaming van de gebouwde omgeving is het van belang om de
ongelijktijdigheid van vraag en aanbod op te vangen met energiebuffers. Daarmee kan ook de
maximale piekbelasting van distributienetten sterk gereduceerd worden. Op gebied van opslag van
thermische energie zijn de bodem en bovengrondse waterbuffers wel bekend. Relatief nieuw en nog
volop in ontwikkeling zijn systemen met thermochemische materialen (TCM), die warmte in potentie
vele malen compacter op kunnen slaan dan waterbuffers. Bovendien kan warmteopslag met TCM’s
zonder langdurig grote stilstandsverliezen. Opslagdichtheden TCM’s liggen momenteel tussen de 1–3
GJ/m3 op materiaalniveau. Daarmee komt, naast kort-cyclische tapwaterverwarmingopslagsystemen en warmtegedreven koeling, seizoensmatige warmteopslag voor ruimte- en
tapwaterverwarming in beeld. Zomerse zonnewarmte kan dan door middel van TCM’s opgeslagen
worden en in het stookseizoen weer aangesproken worden. Een 100% zonnefractie voor het
verwarmen van gebouwen en leveren van warm tapwater is de ultieme duurzaamheidsambitie. Het
opslagmedium in een dergelijk systeem bestaat uit TCM’s (zouthydraten). Deze kunnen water
absorberen (hydratatie) onder afgifte van warmte en dehydrateren o.i.v. van warmte. Zo kan een
warmtebatterij worden geladen en ontladen. Tijdens de laad- en ontlaadcycli variëren zouthydraten
significant in volume (> 25%), wat kan leiden tot prestatieverlies door zowel verpulvering als
agglomeratie van het materiaal. TCM’s moeten minimaal 100 cycli kunnen doorstaan. De uitdaging is
deeltjes te stabiliseren, die optimaal blijven functioneren gedurende levensduur van de
warmtebatterij. Aangezien recente studies hebben aangetoond dat K2CO3 een veelbelovend
materiaal is, zal stabilisatie in eerste instantie onderzocht worden aan de hand van dit materiaal. De
te ontwikkelen technologie is echter generiek toepasbaar op TCM’s.
Doelstelling
In dit project worden geencapsuleerde materialen ontwikkeld, die minimaal 100 cycli kunnen
doorlopen zonder verlies aan prestatie. Hiertoe zullen verschillende encapsulatietechnieken worden
toegepast, om zo het meest optimaal functionerende materiaal te vinden. De uitdaging is om een
encapsulatiemethode vinden, die geen nadelige gevolgen heeft voor de (de)hydratatiekinetiek, zodat
het vermogen om warmte af te geven en op te nemen zo hoog mogelijk is.
Korte omschrijving van de activiteiten
TCM’s (o.a. gebaseerd op K2CO3) zullen worden gestabiliseerd met verschillende technieken (matrix
stabilisatie en micro-encapsulatie). Primair zal de cyclische stabiliteit van de materialen bestudeerd
worden met TGA/DSC. Verder zal ook de kinetiek (het vermogen) van de gesynthetiseerde
materialen gekarakteriseerd worden. De meest veelbelovende materialen zullen in detail met NMR
en XRD bestudeerd worden, zodat het werkingsprincipe duidelijk is en gerichter gewerkt kan worden
aan materiaalverbeteringen.
Het project loopt parallel aan het project Dope4Heat (budget 1507), dat zich richt op het tunen van
de gebruikscondities van. Beide projecten delen niet alleen hetzelfde uitgangspunt – K2CO3 als
geselecteerd, meest belovende zout voor deze toepassing-, maar komen tezamen omdat ze beide
gericht zijn op doorbraken in relatie tot de eindgebruikscondities.
Resultaat
Dit onderzoeksproject resulteert in geëncapsuleerde deeltjes, die minimaal 100 laad/ontlaad cycli
kunnen doorlopen zonder verlies aan prestatie. De encapsulatietechniek die uiteindelijk gekozen zal
worden, is de techniek die geen nadelige invloed heeft op het vermogen van het thermochemisch
materiaal. Hierdoor kunnen warmtebatterijen beter afgestemd worden op specifieke toepassingen,
waardoor ze efficiënter opereren. Zo draagt dit project bij aan de doelstelling van de programmalijn
“warmte- en koudeinstallaties” van TKI Urban Energy.
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104.

TKITOE1407204 - COMSTES

Aanleiding
Warmte betreft 40% van de energievraag in Nederland (Gebouwde Omgeving, Industrie,
Transportsector). Om aan deze energievraag te voldoen wordt momenteel nog primair gebruik
gemaakt van fossiele bronnen. In principe is er in ruime mate restwarmte en zonnewarmte
beschikbaar om aan deze vraag te voldoen, echter de inbedding in de gebouwde omgeving en
industriële processen maken een verschuiving in de tijd (zonder te grote verliezen) en compacte
wijze van opslag nodig om deze potentie ten volle te benutten. Kosteneffectieve oplossingen voor
warmteopslag zijn slechts voor een beperkte range aan toepassingen beschikbaar. Energiebesparing
(beter gebruik van duurzame energie, terugdringen van CO2 emissies, benutting van restwarmte)
wordt hierdoor nog onvoldoende toegepast om echt het verschil te maken.
Doelstelling
Een consortium van onderzoeksinstellingen TNO, ECN en TUE en bedrijven uit de keten slaat de
handen ineen om samen met een groot aantal betrokken marktpartijen vanuit de verschillende
toepassingen technieken ter ontwikkeling van compacte warmteopslag te standaardiseren en
technologie door te ontwikkelen vanuit ieders relevante achtergrond in samenwerkingsverbanden
met bedrijven en industrie. Het is de bedoeling dat bestaande en nieuwe projecten binnen de
kennispartners zoveel mogelijk worden geïntegreerd in deze samenwerkingsstructuur om zodoende
een optimaal warmteopslag-ecosysteem op verschillende TRL niveau’s te vormen.
Korte omschrijving
Er zal in samenspraak met industriële partijen een beschrijving van de technische en economische
randvoorwaarden voor markttoepassingen van warmteopslag dmv. PCMs en TCMs voor de gebouwde
omgeving (GO) en industrie worden opgezet. Op materiaal- en systeemniveau zullen standaard
technieken worden ontwikkeld om de kwaliteit en toepasbaarheid van het onderzoek en ontwikkeling
te verhogen en zullen enkele geïdentificeerde technology gaps worden ingevuld (o.a. verkenning
hoge temperatuur PCM’s, lange termijn stabiliteit PCM, gebruik van vast-vast faseovergangen bij
hoge en lage temperatuur PCM’s, effect NH3 als sorbaat, toepassing TCM voor hoge temperatuur
opslag).
De inhoudelijke activiteiten worden uitgevoerd in vijf werkpakketten.
WP1: Toepassingen, techno-economische randvoorwaarden en ontwikkelvraagstukken
WP2: Standaardisatie karakterisatiemethoden warmteopslag materialen
WP3: Standaardisatie karakterisatiemethoden warmteopslag systemen
WP4: Optimalisatie van materiaal- en systeemprestaties
WP5: Disseminatie
Resultaat
Dit project levert een overzicht van de belangrijkste toepassingsmogelijkheden voor
warmteopslagsystemen binnen industriële processen en de gebouwde omgeving met de daarbij
behorende technische en economische randvoorwaarden. Een overzicht van de momenteel
beschikbare technologieën en de benodigde ontwikkelingen voor toekomstige toepassingen wordt
opgesteld. Gestandaardiseerde testmethodes voor materialen en systemen voor warmteopslag op
basis van PCMs en TCMs worden opgezet. Toepassing van de testmethodes levert eenduidige
informatie over de eigenschappen en geschiktheid van PCM en TCM materialen en over de prestaties
van de materialen op component en systeem niveau.
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105.

TKITOE1407205 - Innovative microencapsulated phase change materials for
direct-absorption solar collectors (INNO-PCM)

Aanleiding
Direct absorption solar collectors (DASCs), in which the heat transfer fluid (HTF) directly absorbs and
converts solar energy into thermal energy, have proved to have higher receiver efficiencies than
conventional solar collectors. The incorporation of phase change materials (PCMs) in conventional
HTFs offers potential to enhance the efficiency even further.
Doelstelling
The aim of the project is to introduce and characterize novel microencapsulated PCM slurries (MEPCMS) for direct absorption solar collectors. The working fluid acts both as the HTF and energy
storage medium, following two main purposes:
- to increase the efficiency;
- to increase energy storage capability of the collectors.
Korte omschrijving
The following important issues have to be resolved for the proposed use of ME-PCMs for DACS:
- Preparation and characterization of ME-PCMs: evaluation of their morphology, structure and
thermal storage performance. These activities are performed in work package 1.
- Preparation of ME-PCM slurries for developing a suitable HTF to be used for DASCs. This phase
also includes investigation of thermal conductivity, specific heat and photo-thermal performance
of the novel HTF. The activities are overlapping between work packages 1 and 2.
- One-dimensional transient heat transfer analysis will be used to investigate the effects of
particles volume fraction, collector height, irradiation time, solar flux on the solar collector
performance. The activities are performed in work package 2.
Resultaat
The outcome of the project is a novel HTF, in which ME-PCMs are incorporated, that both enhances
the efficiency of solar energy conversion as well can store thermal energy. In turn, this will lead to
DASC systems with overall higher performance in terms of efficiency, cost, and required space.
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106.

TKITOE130701 - Improved preparation of novel Magneto Caloric Materials
(Novel Magneto Caloric Materials)

Aanleiding
Currently the most promising magnetocaloric materials for near room-temperature heat-pump
applications are quinary compounds base on Mn-Fe-P-Si-B. The combination of transition metal,
metalloid and non-metal bears some complication for melt synthesis. Most refractory metals react at
elevated temperatures with such a melt. This project aims at resolving this issue by extensive
experimental tests. In collaboration with BASF various materials shall be tested that may be suited
to contain theses melts.
Doel van het project
The project aims at further improving magnetocaloric materials and at the development of a
reproducible and scalable production method of magnetocaloric materials that can efficiently operate
in magnetic heat pumps.
Omschrijving
Giant magnetocaloric materials, which consist of rather cheap and abundant ingredients (Mn-Fe-PSi-B) have been developed recently within the FOM IPP program I28 that resulted in the granting of
the current TKI toeslag. These newly developed materials have very promising magnetic and
mechanical properties, however the synthesis of a quinary alloy containing transition metals,
metalloids and non-metals is very challenging.
Currently, at TU Delft we prepare these materials starting from elements in a solid state reaction,
which is performed in a high-energy ball-mill. The as ball-milled materials are micron sized powders
with the desired crystal structure but from magnetic measurements it is obvious that the milling
process introduces a large number of defects that cause rather broad magnetic phase transitions. To
achieve the desired magnetic and mechanical properties, the materials are sintered and
annealed. This last step is performed in sealed quarts ampoules at elevated temperatures up to
1150°C.
This preparation method is quite suited for small-scale production for research. However, introducing
this type of materials in a broad consumer market makes it necessary to simplify the preparation
route. For active magnetic regenerators, mono-disperse spherical particles would be desirable. An
elegant way to produce these, would be melting and spray cooling. However, a melt of MnFePSiB
alloys is rather reactive and will inevitably react with most crucible materials. Selecting a suitable
material needs to be explored.
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Exploring suitable materials for crucibles and nozzles requires the availability of both MnFePSiB, and
high-temperature furnaces and a variety crucible materials which is the case in Delft. This type of
exploratory work is yet important but more suited for a chemical engineer rather than a PhD
student. Therefore we propose to have an experienced technician taking care of this exploration. The
selection of industrially relevant materials shall be coordinated by Dr L. Zhang from BASF. Dr Zhang
shall participate in this project with about 0.05 FTE.
Refractory metals are the best option, but Tungsten, the metal with the highest melting point, has
around 1500ºC a rather high solubility in Fe (15%), which shall result in early leakage of a crucible.
Exploration of binary phase diagrams results in Tantalum as a first candidate material. Its melting
point is not as high as Tungsten but its solubility in Fe, Mn, Si, P, and B is much lower(<3%).
Therefore Tantalum should be explored carefully. There does not exist any literature on such
multicomponent phases which means the tests have to be performed at different temperatures and
possibly also under different conditions, like in vacuum or inert gas atmosphere.
If metals turn out to be unsuitable, transition metal oxides or nitrides may be explored.
Alternatively, if no suitable crucible material is found, skull melting may be employed. In this
technique the crucible walls are actively cooled and the melt is contained in solid material of the
same composition as the melt.
The technician will help also the PhD students currently working within IPP I28 with materials
preparation and characterization.
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107.

TKITOE130702 – Karakterisering en Energie Efficiënte reductie van
Kookemissies (KEEK)

Aanleiding
Er zijn meerdere aanwijzingen, zoals recente metingen en publicaties, dat in moderne luchtdichte
(nul op de meter) woningen problemen zijn met hoge fijnstof concentraties. De belangrijkste
oorzaak lijkt koken. Fijnstof concentraties gerapporteerd na koken zijn significant hoger dan de door
de WHO grenswaarde voor PM2,5 in de buitenlucht.
Doelstelling
Het doel van het project is om A) inzichten te verkrijgen wanneer en welke schadelijke kookemissies
optreden in moderne luchtdichte (nul op de meter) woningen, B) om deze te vergelijken met
(inter)nationale criteria, C) deze kennis te verspreiden. Daarnaast heeft het project als doel de
efficiëntie van kookafzuiging te verhogen.
Korte omschrijving
In het project zullen de chemische en fysische condities zoals fijnstof emissie en het
stromingspatroon voor twee representatieve kookconfiguraties in kaart worden gebracht De
kookopstellingen worden door Bribus in het TNO laboratorium ingebouwd waarbij de apparatuur
waaronder een gas en een inductiekookplaat en afzuigkappen worden verzorgd door ATAG. TNO
voert metingen uit naar de schadelijke fractie van kookemissies bij representatieve kookcondities.
TNO zal in een publicatie de meet resultaten vergelijken met internationale normwaarden voor
(buiten)lucht kwaliteit. Na een workshop met eindgebruikers waarin fundamentele kennis over
fijnstof emissie wordt overgedragen en randvoorwaarden voor oplossingen worden geïnventariseerd,
zullen met CFD analyse een aantal concepten worden opgesteld om de blootstelling van de bewoner
te verminderen in combinatie met een laag energiegebruik. De twee meest kansrijke maatregelen
worden in proefmodellen omgezet en in het laboratorium op de WHO grenswaarde voor PM2,5 en de
energiebesparing getest.
Resultaat
Het resultaat is meer inzicht in de vorming en gevolgen van schadelijke kookemissies met oog op
het vergroten van bewustwording en het aanscherpen van (inter)nationale regelgeving. Een tweede
resultaat is begrip over kookdampen en luchtstromen gebaseerd op klimaatkamer onderzoek en CFD
berekeningen met als doel efficiëntie van kookafzuiging te verhogen.
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DEI regeling
108.

DEI2170011 - Demonstratie HT Warmtepomp (80/60) in bestaande bouw
(HTWP 80/60)

Aanleiding
De aanleiding van het project vormt de verduurzaming van bestaande bouw met hoge temperatuur
CV-netten (80/60). Installect heeft een warmtepomp ontwikkeld die deze hoge temperaturen
aankan. Tergooi kan zodoende 50% op de verwarmingsenergie besparen, met beperkte aanpassing
van de gebouwinstallaties. Daarnaast levert de warmtepomp ook (tegelijk) koeling. De ontwikkeling
sluit daarmee goed aan op de huidige duurzaamheidsvraagstukken voor de bestaande bouw.
Korte omschrijving van de activiteiten
Tergooi wil het meest duurzame ziekenhuis van Nederland worden. Een ambitie die aansluit op de
beleidsdoelstellingen van de gemeente Hilversum en de Rijksoverheid. Zij hebben zich ten doel
gesteld dat alle nieuwe publieke gebouwen in 2020 energieneutraal gerealiseerd worden. Tergooi
heeft een aantal bestaande gebouwcomplexen in Blaricum en Hilversum. Daarnaast, vanwege de
groei van het Ziekenhuis heeft zij ambitieuze nieuwbouwplannen voor de locatie te Hilversum.
Realisatie van de nieuwbouw zal gefaseerd worden uitgevoerd en meerdere jaren bestrijken. Het
huidige ziekenhuis op de locatie Hilversum moet daarom nog zeker 10 jaar in bedrijf blijven, waarbij
het ziekenhuis ook op passende wijze gekoeld en verwarmd moet worden. Bij Tergooi doet zich
daarom situatie voor dat er sprake is van zowel nieuwbouw (waar gelijk duurzaam kan worden
ontworpen en gebouwd) als renovatie van de bestaande gebouwen, vooruitlopend op de volledige
nieuwbouw in 2030. De demonstratie bij Tergooi is zeer geschikt om de werking van HTWP80/60 in
combinatie met een bron (WKO) in het bijzonder voor een bestaande situatie aan te tonen. Met een
“faciliteringscontract” garanderen de Installect-bedrijven dit systeem voor de duur van 10 jaar.
Succes van dit project als “first mover” zal een belangrijke stimulans zijn deze techniek verder in te
zetten in binnen en buitenland.
Projectresultaat
Dit project wil aantonen dat deze techniek de prestatie waarmaakt en zowel robuust als betrouwbaar
is. Technisch gezien zitten we in een overgang van hoog gasgebruik naar alleen maar elektrisch. Dit
project wil met een transitietechniek bijdragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van betrokken
alle partijen. Dit project levert belangrijke demonstratie informatie op over de verdere uitrol van de
HTWP80/60 techniek in verschillende projectsituaties. Daarbij is zowel de financiële als de
technische performance van belang. Technisch leveren de demonstraties bevestiging en
praktijkbewijs van de uitgangspunten omtrent aanvoer en retourtemperaturen, aansturing,
storingsanalyse en bedrijfszekerheid. Alsmede worden de beoogde besparingen volledig inzichtelijk.
De HTWP80/60 is toe te passen in verschillende soorten bestaande bebouwing, gekenmerkt door
centrale warmteopwekking op hogere temperatuur. De belangrijkste onderzochte segmenten zijn
ziekenhuizen, corporatieflats, zorg/bejaardenwoningen en kantoorgebouwen. De techniek biedt de
mogelijkheid om kosteneffectief met beperkte overlast m.n. bestaande bouw snel te verduurzamen.
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109.

DEI2160283 – Dry to Cool Multisplit met ICU plafondunits (DCM-ICU)

Aanleiding
De Dry to Cool techniek voor energiezuinige en duurzame koeling en ventilatie voor utiliteitsbouw is
al enkele jaren in ontwikkeling en er zijn meerdere projecten in de praktijk mee gerealiseerd. Naar
aanleiding van alle eisen en wensen uit de markt heeft Dutch Climate Systems een nieuw
installatieconcept ontwikkeld met Dry to Cool welke in verregaande mate ideaal aansluit op
bestaande installatiemethoden en de mogelijkheden van toepassen van Dry to Cool in de
utiliteitsbouw aanzienlijk vergroot. Dit concept is “Dry to Cool Multisplit met ICU plafondunits” (DCMICU) en is een klimaatsysteem voor koeling en ventilatie bestaande uit een centraal gepositioneerde
droger met lokaal aan het plafond gepositioneerde indirecte verdampingskoelers. Het is een
aanzienlijke vernieuwing van het bestaande Dry to Cool concept met radicaal vernieuwde
eigenschappen. Het Goois Natuurreservaat wil zijn kantoor van nieuwe koeling en ventilatie
voorzien, is zeer enthousiast over de Dry to Cool techniek en stelt zijn kantoor ter beschikking om
een demonstratie te geven van de DCM-ICU.
Doel van het project
Het doel van het project is om de DCM-ICU te demonstreren in het kantoor van het Goois
Natuurreservaat (GNR) en daarmee aan te tonen wat de prestatie is van het systeem op het gebied
van koeling en energieverbruik, om te laten zien hoe het systeem installatietechnisch wordt
toegepast en om de businesscase van het product ten opzichte van andere systemen te laten zien.
De DCM-ICU kan in de Nederlandse utiliteitsbouw zorgen voor grote energiebesparing op de koeling
en het reduceren van het gebruik van schadelijke koudemiddelen. De DCM-ICU is een product dat
niet alleen in Nederland, maar over heel de wereld voor energiereductie en verduurzaming kan
zorgen. Daarmee is het een icoon voor de Nederlandse economie en zal er veel nieuwe
werkgelegenheid en kennisontwikkeling ontstaan naar aanleiding van dit demonstratie project. De
doelstelling is dan ook met dit product vanuit Nederland wereldwijd te verkopen en in Nederland
verder te ontwikkelen.
Korte omschrijving van de activiteiten
De ICU plafondunit zal ontwikkeld worden tot een functioneel en economisch product dat makkelijk
te installeren en onderhouden is en in vele situaties in de utiliteitsbouw kan worden toegepast. Een
gebouwsimulatie zal gemaakt worden van het gebouw van het GNR. De benodigde units voor het
DCM-ICU systeem zullen worden gefabriceerd en geïnstalleerd. De installatie zal in werking worden
gesteld en de regeling van het systeem zal gedurende het eerste werkzame jaar worden aangepast,
verbeterd en geoptimaliseerd. Data wordt verzameld over de prestatie van het systeem en op basis
van deze gegevens wordt gerapporteerd over de koel- en energieprestaties van het systeem. Deze
prestaties worden gebruikt om het systeem in enerzijds normeringen (bijv. EPC) en anderzijds
gebouwsimulatie geïntegreerd te krijgen. Tevens zal de businesscase uitgewerkt worden van het
systeem in relatie tot de referentietechniek.
Resultaat
Het resultaat van het project is een nieuw DCM-ICU klimaatsysteem dat volledig marktrijp is,
waarvan alle benodigde informatie en onderbouwing aanwezig is om verkocht te worden in de
Nederlandse markt en daar buiten.
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Ducth Climate Systems
A. van der Lee
+31 (0)51 384 1457 / +31 (0)6 2343 6968
arthur.vanderlee@dutchclimatesystems.co
Lucam B.V., De Installatie Adviseur B.V.
26.10.2016 – 21.07.2018
DEI 2016
Warmte en koude installaties
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110.

DEI1160021 - Biomimetic Cooling (BiCo) - Gesloten kringloop
dauwpuntkoeling met droogwiel (BiCO)

Aanleiding
Goedkoop, duurzaam koelen is mogelijk met een dauwpuntkoeler. Door toevoeging van een ‘smart
material’ droogunit werkt het systeem in veel weersomstandigheden (stand der techniek). Door de
dauwpuntkoeler in een gesloten kringloop cyclus te sluiten en de koude via een warmtewisselaar af
te voeren werkt dit systeem in alle weersomstandigheid, bovendien kan de kringloop altijd zijn
optimum klimaat gebruiken.
Doel van het project
Het doel van dit project is het demonstreren van het gesloten kringloop dauwpuntkoeling met
droogwiel en warmteterugwinning voor de utiliteitsbouw bij twee ‘launching customers’. Eén kantoor
en één industrie klant. Hiermee willen wij in een ‘real world’ omgeving aantonen dat dit apparaat
energiezuiniger is dan het meest energiezuinige airco apparaat dat nu op de markt is. Belangrijk
bijkomend voordeel is dat dit apparaat in plaats van giftige, bijtende of explosie-gevaarlijke stoffen
water als koudemiddel gebruikt. Het onderhoud wordt hierdoor makkelijker en goedkoper.
De twee ‘launching customers’ zullen als springplank dienen om de Europese markt te betreden.
Activiteiten
Mecaphor BV zal twee airco apparaten produceren en installeren.
In het testmodel is de behuizing van het apparaat van hout gemaakt. Voor de productie dienen alle
onderdelen in een 3D-CAD-software omgeving verwerkt te worden om de behuizing van
roestvrijstaal te kunnen maken. De meeste onderdelen worden ingekocht, alleen de droogunit wordt
zelf geproduceerd.
Resultaat
Het resultaat van de demonstratie van twee gesloten kringloop dauwpuntkoelingen bij ‘launching
customers’ is tweedelig:
o Kenbaar maken van meetresultaten, waaronder het koelvermogen en het energieverbruik.
o Data realiseren om in een volgend werkpakket het apparaat productie klaar te maken.
Door de ondersteuning van RVO in dit project verwachten wij in de zomer van 2017 een (small
batch) productie te kunnen starten.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
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Mecaphor bv
Frank Vermeer
+31 (0)6 4464 4502
info@mecaphor.com
--01.05.2016 – 01.12.2017
DEI 2016
Warmte en koude installaties
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111.

DEI2150010 - Warmterivier Den Haag (WRC)

Een belangrijke uitdaging waar we in deze tijd voor staan, is de transitie van onze, op fossiele
brandstof gebaseerde energiehuishouding, naar de grootschalige inzet van hernieuwbare
energiebronnen. Met de ontwikkeling en een eerste toepassing van het Warmterivierconcept gaat
CMAG bijdragen aan deze transitie.
Het Warmterivierconcept is een innovatieve samensmelting van bestaande technieken. De basis is
de restwarmte-onttrekking aan het effluent van afvalwaterzuiveringsinstallaties. Door dit te
combineren met een relatief gezien kleine warmte-/koudeopslag is het mogelijk om het gehele jaar
water met een temperatuur van 12 tot 16°C aan woningen en gebouwen te leveren, de zogenoemde
‘’bronenergie’’. Warmtepompen in de aangesloten woningen en gebouwen brengen deze bronwarmte
vervolgens naar een temperatuurniveau voor ruimteverwarming en tapwaterverwarming. In de
zomer wordt de bronenergie gebruikt voor de koeling van de woningen.
Vanwege de gekozen temperatuurrange kan de distributie van de warmte en koude in de wijk met
één leidingnet plaatsvinden, het zogenaamde bron-net. Via dit bron-net kan ook koude en warmte
tussen woningen en gebouwen onderling worden uitgewisseld. Door deze synergievoordelen blijven
investeringen beperkt en kan dit concept onder de juiste financieringscondities concurreren met
traditionele systemen zoals: warmtelevering met hoogrendementsgasketels en koudelevering met
airco’s, maar ook met systemen die alleen op warmte-/koudeopslag zijn gebaseerd. De juiste
financieringscondities zijn vervolgens belangrijk omdat het rendement op de investeringen in het
Warmterivierconcept op dit moment nog beperkt is. Maar daar staat wel tegenover een toename van
het aandeel hernieuwbare energie en het beteugelen van de CO2 uitstoot.
Bijkomend voordeel is dat het project de deur opent naar andere vormen van het beprijzen van
energie. Het Warmterivierproject opent de optie voor een meer stabiele prijsontwikkeling van
warmte en koude die gekoppeld is aan onder andere de consumentenprijsindex en niet uitsluitend
aan de prijsontwikkeling van fossiele brandstof. De verwachte energiekosten voor de uiteindelijke
gebruikers kent daardoor een minder grote afhankelijkheid van de prijs voor fossiele energie.
Het Warmterivierconcept is een all electric systeem. Wanneer de benodigde elektriciteit uit
hernieuwbare bronnen afkomstig is, zoals biovergisters in combinatie met warmtekrachtkoppelingen
en/of zonnepanelen, kan volledige energieneutraliteit worden bereikt. De toepassing van deze
hernieuwbare bronnen is een onderdeel van de verdere ontwikkeling van het warmterivierproject dat
nu wordt voorbereid.
Het eerste warmterivierproject op grote schaal op basis van effluent afkomstig van de AWZI
Houtrust wordt nu voorbereid. In de komende vier jaar worden de eerste 1.000 woningen in de
gemeente Den Haag aangesloten op het Warmterivierconcept. Dit betreft de wijk Duindorp en de
toekomstige nieuwbouwwijk Norfolk. Daarmee vervangt dit project de Zeewaterwarmtecentrale die
op dit moment nog warmte en koude levert aan 764 woningen in Duindorp maar per september
2016 gaat sluiten in verband met de ontwikkeling van Scheveningen Haven.
Naast de aansluiting van de eerste 1.000 woningen is het de bedoeling de warmte- en koudelevering
in de latere jaren uit te breiden naar meer nieuwbouw op het Norfolk terrein, zodat in totaal 1.405
woningen zijn aangesloten. Ook zijn er plannen om warmte uit effluent te gaan leveren aan in totaal
12.000 woningequivalenten van bestaande woningen en utiliteitsgebouwen rondom de AWZI
Houtrust.
Omdat afvalzuiveringsinstallaties overal in Nederland aanwezig zijn, zal het Warmterivierconcept op
veel meer plekken kunnen worden toegepast. In Nederland kunnen op basis van dit concept tot wel
480.000 woningen worden voorzien van 12 PetaJoule aan hernieuwbare energie en daarmee 312
miljoen kg CO2 emissie kan worden vermeden op jaarbasis.

Bladzijde 167 van 484

Projecten TKI Urban Energy

Hoewel het Warmterivierconcept veel potentie heeft, is een eerste demonstratieproject noodzakelijk
om de uitrol in gang te kunnen zetten. Omdat dit een eerste project is in zijn soort, heeft het een
hoger risicoprofiel en is het daardoor moeilijker te financieren. Een bijdrage van de DEI-subsidie kan
voor een deel dit risicoprofiel afdekken en daarmee andere financiers over de streep trekken om het
project daadwerkelijk te realiseren.
Penvoerder
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Telefoonnummer
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CMAG BV
J. van den Berg
+31 (0)70 315 3078 / +31 (0)6 5133 0972
jvdb@carbonmatters.nl
01.01.2016 – 31.12.2019
DEI 2015
Warmte en koude installaties
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112.

DEI2150011 - MINI

Besparing van energie in gebouwen is een belangrijke doelstelling van overheden op nationaal en
Europees niveau. In Nederland echter loopt de daadwerkelijke besparing achter op de doelstellingen
die zijn geformuleerd.
Reguliere ventilatie warmtepompen (vwp) halen energie uit uitstromende ventilatielucht, welke
wordt teruggegeven aan het verwarmingssysteem. Vereiste van de woning is dat deze een afzuiging
bezit met ventilatoren (ventilatie type C). Het is een hybride systeem die samenwerkt met een
conventionele CV-ketel. Dit is essentieel voor de transitie naar een duurzame energielevering.
Voorafgaand aan dit demonstratieproject heeft Inventum samen met Eneco de MINI ontwikkeld.
De technische innovaties (die met name terugkomen in de besparing, de beperkte afmetingen en het
installatiegemak) hebben ertoe geleid dat deze ook in bestaande woningen met natuurlijke ventilatie
kan worden gebruikt. Samen met de lage prijs wordt zo een grote markt beschikbaar, en kan een
significante energiebesparing worden gerealiseerd. Dit kan zonder grote investeringen te doen,
omdat de MINI geschikt is voor het bestaande energienetwerk. Eneco zal investeren in de MINI, om
deze voor het eerst in de markt toe te passen.
Middels deze demonstratie van 120 woningen, worden een aantal onderzoeksvragen beantwoord.
Deze hebben betrekking op de specifieke besparing in verschillende situaties, de wisselwerking
tussen de MINI en de gebruiker en mogelijk nog technische finetuning.
Na afloop van de demonstratie zal de MINI grootschalig in de markt worden geïntroduceerd door
Eneco, die enige afnemer is van de MINI. Binnen 2 jaar zal de MINI ook in het buitenland worden
verkocht. Eneco is al in het buitenland actief, wat de uitrol vergemakkelijkt.
Door de significante besparing, de lage prijs en het verwachte marktaandeel levert dit project zeer
rendabele businesscases op, voor zowel Inventum als Eneco, en ook de eindgebruiker.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
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Inventum Technologies B.V.
J. van Schieveen
+31 (0)30 274 8484
JvanSchieveen@inventum.com
Eneco Innovation and Ventures B.V.
01.12.2015 – 01.04.2017
DEI 2015
Warmte en koude installaties

Eindrapport 2017:
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a6/84e/4fe/5a684e4fe91608809
76684.pdf
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113.

DEI2150025 - Demonstratie van een
warmtepomp (Intelligente warmtepomp)

innovatieve

hoog

temperatuur

Aanleiding
Energietransitie in de gebouwde omgeving is een belangrijk speerpunt binnen de Nederlandse
energiesector. De overgang naar een in grote mate all-electric samenleving wordt door hen gezien
als de oplossing voor een reductie in de CO2 uitstoot via fossiele brandstoffen. Een van de
uitdagingen is momenteel het creëren van energie efficiënte, elektrische technieken die de
bestaande bouwvoorraad snel en met een goede business case kunnen verduurzamen. Deze
gebouwen worden veelal verwarmd met afgiftesystemen op een hoog (70ºC) temperatuur niveau en
hebben ook behoefte aan warm tapwater en gekoeld water. De verduurzaming van collectieve warm
tapwatersystemen blijft kampen met het gegeven dat er vanwege de waterwetgeving hogere
temperaturen (65ºC) noodzakelijk (legionella preventie) blijven. Veel duurzame technieken blijven
daarom toch afhankelijk van brandstoffen (gas of biobrandstoffen) en CO2 uitstoot aangezien
volledige elektrisch aangedreven technieken achter blijven, zowel in de temperatuurproductie als in
de capaciteit die zij van het elektriciteitsnet vragen door hun geringe rendement (cop van 3,0; 1
kWh elektrisch voor 3 kWh warmte).
Doel van het project
Linthorst demonstreert in dit project een technologische doorbraak op het gebied van
energietransitie in de gebouwde omgeving die zal leiden tot 40-60% energiebesparing. Linthorst
heeft een volledig elektrische hoge temperatuur warmtepomp en stuur- en regelingstechnologie
ontwikkeld met een hoge efficiency (cop 4,5 tot 8) voor de opwekking van warm tapwater (65º C) in
individuele en collectieve systemen en voor de gelijktijdige opwekking van tapwater (65º C), hoog
en / of laag temperatuur cv-water en gekoeld water. De demonstraties zijn gericht op validatie van
de energievraagpatroonvoorspellingen in een variabele omgevingen zodat met de warmteproductie
en overkoepelend buffermanagement een zo hoog mogelijk de rendementen behaald kan worden.
Naast een verbetering van de efficiency van de energieconversie van elektriciteit naar thermische
energie wordt de productie daarvan geflexibiliseerd in het gedemonstreerde systeem. Linthorst gaat
hiermee aantonen dat de bijbehorende stuur- en regelsoftware niet alleen het interne
productieproces kan aansturen, maar ook flexibel kan inspelen op marktinformatie (zoals
bijvoorbeeld de flexibele prijsstellingen van elektriciteit) in de strategische aansturing van de
energie-opwekkingscentrale. De resultaten van de demonstratie zullen worden ingezet voor de
toekomstige vermarkting van de technologie in binnen en buitenland, al dan niet in combinatie met
andere innovatieve technologie van Linthorst. Dit leidt tot een groei van Linthorst in Nederland en
Duitsland en tot toetreding tot de Europese markt.
Korte omschrijving van de activiteiten
Om de techniek in de markt te zetten is een brede demonstratie noodzakelijk onder verschillende
omstandigheden. Linthorst zal deze innovatieve technologie daarom demonstreren in drie
omgevingen met verschillende uitgangssituaties qua warmte- en koudevraag, buffervoorzieningen,
lokale elektriciteitsproductie en smartgrid koppelingen:
1. Een collectieve woonvoorziening (338 eenheden) en 2 zorginstellingen, alleen warmtelevering;
2. Een te renoveren hotel (15.000m2), warmtelevering, warmtapwaterlevering, koude levering en
smartgrid;
3. Een nieuwbouwhotel (20.000 m2), warmte, koude, warm tapwater en integratie van reststromen
energie;
Tijdens de demonstraties zal ook aandacht besteed worden aan de flexibele energieafname en
koppeling met marktinformatie (flexibele prijsstelling) om aan te tonen dat dit kan bijdragen aan de
kostenreductie en leidt tot een verminderde belasting van het elektriciteitsnet. Daarnaast zal er een
energieprestatie garantieconcept ontwikkeld worden om de opname van de technologie in binnen en
buitenland te stimuleren.
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Resultaat
1. Directe energie besparing van 50 tot 60% voor de eindgebruikers;
2. 140 fte groei voor Linthorst Techniek in vijf jaar tijd;
3. Herhalingspotentieel van meer dan 1000 keer in binnen en buitenland binnen 5 jaar na afloop
van de demonstratie.
4. Demonstratie van het totaalconcept onder verschillende omgevingen;
5. Validatie van de hybride warmte pomptechnologie voor warmwater, verwarming en koude;
6. Validatie van de intelligente en adaptieve besturingssoftware voor verschillende omgevingen;
7. Energieprestatie garantieconcept;
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
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Linthorst Techniek
G.A.M. Linthorst
+31 (0)55 312 2121
g.linthorst@linthorsttechniek.nl
01.11.2015 – 31.03.2018
DEI 2015
Warmte en koude installaties
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114.

DEI1150004 - Innovatief duurzaam energiesysteem voor utiliteitsbouw en
woningbouw (Duurzaam WKO systeem)

De aanleiding voor dit demonstratieproject is het feit dat WKO-systemen een cruciale rol kunnen
vervullen in de verduurzaming van de warmtehuishouding in de gebouwde omgeving maar dat de
praktijk nog steeds vaak laat zien dat het beloofde rendement niet wordt gehaald.
Doel van dit project is om een innovatief WKO-systeem te demonstreren op het duurzame
bedrijvenpark Park 20|20 dat een duurzamer en rendabeler marktalternatief is voor de huidige
generatie van WKO-systemen.
De activiteiten, die Dubotechniek in dit project gaat uitvoeren, zijn gericht op de ontwikkeling van
een innovatief duurzaam energiesysteem dat een integrale oplossing biedt voor een rendabele
exploitatie. De activiteiten zijn de volgende:
- De meet- en regeltechniek van de installaties in de diverse panden van het bedrijvenpark
integreren met het systeem van de centrale energievoorziening en de decentraal opgestelde
warmtepompen.
- Een nieuwe warmtepomp (ONE) ontwikkelen door o.a. de buffervaten te verbeteren en de pomp
modulerend te maken.
- Het ontwikkelen en integreren van een monitoring- en exploitatietool (TARA-tool) met het
systeem van Park 20|20 die het systeem online en op afstand kan monitoren.
Resultaat van dit project is een uniek, optimaal werkend, bedrijfszeker en energiezuinig WKOsysteem op Park 20|20 dat modulair uitbreidbaar is alsmede rendabel te exploiteren.
Penvoerder
Contactpersoon
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E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

Dubotechniek Beheer B.V.
ing. W. van der Valk
+31 (0)41 859 7465 / +31 (0)6 5153 6236
wv@wvnieuweenergie.nl
--01.05.15 – 01.12.2016
DEI 2015
Warmte en koude installaties

Eindrapport 2017:
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a3/a90/903/5a3a90903f4c13714
03772.pdf

Bladzijde 172 van 484

Projecten TKI Urban Energy

HER regeling
115.

TEHE117038 - High Temperature Underground Thermal Energy Storage
(HEATSTORE)

Aanleiding
Thermal energy storage technologies need to be further developed and need to become an integral
component in the future energy system infrastructure to meet variations in both the availability and
demand of energy.
Doel van het project
The main objectives of HEATSTORE are to lower the cost, reduce risks, improve the performance of
high temperature (~25°C to ~90°C) underground thermal energy storage (HT-UTES) technologies
and to optimize heat network demand side management (DSM). This is primarily achieved by 6 new
demonstration pilots and 8 case studies of existing systems with distinct configurations of heat
sources, heat storage and heat utilization. This will advance the commercial viability of HT-UTES
technologies and, through an optimized balance between supply, transport, storage and demand,
enable that geothermal energy production can reach its maximum deployment potential in the
European energy transition.
Korte omschrijving van de activiteiten
HEATSTORE contributes to achieving the GEOTHERMICA objective of accelerating the uptake of
geothermal energy by 1) advancing and integrating different types of underground thermal energy
storage (UTES) in the energy system, 2) providing a means to maximize geothermal heat production
and optimize the business case of geothermal heat production doublets, 3) addressing technical,
economic, environmental, regulatory and policy aspects that are necessary to support efficient and
cost-effective deployment of UTES technologies in Europe. The project will stimulate a fast-track
market uptake in Europe, promoting development from demonstration phase to commercial
deployment within 2 to 5 years, and provide an outlook for utilization potential towards 2030 and
2050.
Resultaat
HEATSTORE primarily addresses the thematic area ‘Supply and smart integration into the energy
system’ employing a multidisciplinary approach, including geological characterization, risk
management, systems engineering, market development, regulation, economic evaluation,
environmental impact assessment and stakeholder engagement. The strength of HEATSTORE is that
it demonstrates and advances a portfolio of UTES and DSM demonstration projects and case studies
that are applicable in multiple EU countries.
The 24 contributing partners from 9 countries in HEATSTORE have complementary expertise and
roles. The HEATSTORE consortium is composed of a mix of scientific research institutes and private
companies. The industrial participation is considered a very strong and relevant advantage which is
instrumental for success in HEATSTORE. The combination of leading European research institutes
together with small, medium and large industrial enterprises, will ensure that the tested
technologies can be brought to market and valorised by the relevant stakeholders.
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TNO

ECW Geomanagement B.V., If Technology B.V., Koninklijke Nederlandse
Akademie van Wetenschappen (KNAW), KWR Water B.V.
01.05.2018 – 30.04.2021
HER
Warmte en koude installaties
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116.

TEHE116097 - Benutting stromingswarmte (BSRJ2016)

Utilisation of radiant heat
Developing a sustainable energy option which will realise additional energy through innovation. This
technology is based on the use of shallow soil energy (< 2 m).
The development of a water-air-air heat pump, making use of a new to develop heat exchanger,
with additional air exchange compartment. The technology will start to function on the basis of a
connected horizontal capture network filled with water, buried at a depth of 1.5 meters and making
use of the heat flow (solar energy) in the upper layer of the earth.
Aanleiding
Regular heat pumps have a number of drawbacks which will disappear with the development of this
system. The new to develop system will not freeze and does not require antifreeze. In addition, this
capture network does not have to be at greater depths and so this will be a positive point concerning
investment costs.
Doel van het project
The realization of an environmentally friendly water-air-air heat pump through innovative heat
exchange with a value of COP-6, using shallow heat flow in soil and water. The heating power of the
heat pump will be sufficient to achieve zero-on-the-gas meter for private homes.
Activiteiten
Applicant starts with making a technical concept for the water-air-air heat pump and heat exchange.
Collectively, with said heat-specialists, both the water-air-air heat pump, the heat exchanger and
the frame, and the casing are going to be developed. Next, we examine the heat requirements of
the intended test location and the technology of the capture network. During the development
process, attention will also be paid to research to connect to existing systems such as underfloor
heating and low temperature radiators. A pilot plant heat water-air-air heat pump will be build and
tested in laboratory settings. When these results are positive a practice test location will be build for
extensive testing to get a good understanding of the operating principle. If necessary optimization
will take place and one can conclude by drawing up a final concept.
Resultaat
To achieve a water-air-air heat pump without using glycol with a COP value of six, enough to
effectuate zero on-the-gas meter for a private home.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
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TearaSolara Ontwikkelingsmaatschappij
G. de Graaf
+31 (0)6 3169 3180
tearasolara@gmail.com
DLV G&E, Koel-My, Freddomatic, Re-genT, Renckens Agri services, Stainless
Products, Daikin Netherlands, Mr. A. Ottenbros
01.02.2016 – 01.04.2017
HER
Warmte en koude installaties

Eindrapport 2017:
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a6/852/d08/5a6852d08784a465
979854.pdf
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117.

TEHE116353 – COmpacte SYsteemoplossing voor decentrale Energie
opwekking en –opslag o.b.v. laagwaardige biomassa (COSYE)

Volledige titel van het project: COmpacte SYsteemoplossing voor decentrale Energie opwekking en –
opslag op basis van laagwaardige biomassa binnen het stedelijk gebied (COSYE)
Aanleiding
Bestaande hernieuwbare energieoplossingen op basis van laagwaardige biomassa vragen om
installaties i.c.m. grote waterbuffers en te veel opslagruimte om in stedelijk gebied toegepast te
kunnen worden. De in dit project toe te passen unieke systeemoplossing voor energieopwekking en
–opslag middels innovatief PCM maakt toepassing ervan binnen de gebouwde omgeving mogelijk.
Doel van het project
Het doel van dit project is het demonstreren van een duurzaam alternatief voor het gebruik van
gasketels voor de warmtevoorziening van utiliteitsgebouwen in de gebouwde omgeving. Door de
unieke PCM buffering wordt gebruik van laagwaardige biomassa toegankelijk gemaakt voor deze
markt, waarmee het de potentie heeft de energietransitie te bespoedigen.
Korte omschrijving van de activiteiten
In dit project wordt een systeemoplossing (in twee varianten) ontwikkeld voor duurzame
energieopwekking en –opslag voor appartementencomplexen van woningcorporatie Waterweg
Wonen, bestaande uit een biomassa ketel op basis van laagwaardige biomassa en energiebuffering
middels uniek PCM, in combinatie met een innovatief aanvoersysteem voor de houtsnippers.
Boonstoppel Engineering draagt zorg voor de ontwikkeling, engineering en dimensionering van deze
unieke systeemoplossing. De duurzame opwekking wordt gerealiseerd door middel van de biomassa
ketel op basis van laagwaardige biomassa, welke wordt geleverd door EOS in samenwerking met
Viessmann. De thermische energie opslag en piek schering wordt gerealiseerd door Gaia PCM’s van
Global E-Systems, welke door de instelbaarheid van faseovergangstemperatuur uniek zijn in deze
wereld. Het geheel wordt geïntegreerd en geïmplementeerd door Energy Outsourcing
Solutions(EOS). In een variant wordt dit gecombineerd met heattubes en zonnepanelen met
gelijkstroom elementen welke door EOS worden geleverd en geïnstalleerd.
Resultaat
Doordat deze PCM’s kunnen worden ingesteld op 80 graden, wordt de omvang van de benodigde
energiebuffer drastisch verkleind. De combinatie met een innovatief aanvoersysteem maakt het
mogelijk een kleine biomassaketel op basis van laagwaardige biomassa te gebruiken en levert zo de
eerste systeemoplossing voor hernieuwbare energie in de gebouwde omgeving.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

Energy Outsourcing Solutions B.V.
B. van Breugel
+31 (0)6 1002 9142
b.v.breugel@energy-os.nl
Boonstoppel Engineering B.V., global-E-systems
Waterweg Wonen
01.04.2017 – 31.12.2018
HER
Warmte en koude installaties

Europa

B.V.,

Stichting
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Programmalijn 3: Fysieke integratie
TKI Urban Energy regeling 2017
118.

TEUE117035 - Solar@Sea

Solar@Sea is een haalbaarheidsstudie van een nieuw concept voor PV op water: de ontwikkeling van
lichtgewicht drijvende dunne film PV modules op schuimrubberen drijvende matten. Doordat het
concept weinig materiaal nodig heeft zal het in prijs kunnen concurreren met huidige concepten voor
PV op binnenwateren die relatief zware en dure constructies hebben, maar het eindperspectief van
dit concept is offshore PV. De modules zullen daarvoor met kabels aan elkaar in een netwerk
verbonden worden en in dit project zullen daartoe zeebestendige oplossingen gecreëerd worden voor
de mechanische en elektrische verbindingen tussen de modules en de kabels. Daarnaast zullen in
het project oplossingen worden gerealiseerd voor de preventie van organische aangroei op de
modules in zeewater.
Aanleiding
De transitie naar een duurzame energievoorziening vereist (ook) grootschalige toepassing van PV in
Nederland. Hiervoor zijn nog honderden vierkante km’s aan oppervlakte nodig waarop de PV
systemen kunnen worden geïnstalleerd. Dit project draagt er aan bij om nieuwe gebieden, namelijk
op zee, te ontsluiten voor grootschalige toepassing van PV. Toepassing van drijvende PV parken op
zee biedt mooie kansen, maar kent ook een aantal belangrijke uitdagingen.
Kansen zijn er om infrastructuur op zee kosteneffectief meervoudig te gebruiken. Zo kunnen
bijvoorbeeld locaties van windturbines op zee gebruikt worden voor de verankering van de drijvende
zonne-energie installaties. Ook kan de elektrische infrastructuur voor wind op zee meer
kosteneffectief gebruikt worden voor de drijvende PV parken, aangezien windenergie en zonneenergie een hoge mate van complementariteit in de tijd kennen.
De belangrijkste uitdagingen voor grootschalige toepassing van PV op zee zijn: (1) mechanische
bestendigheid en stabiliteit, (2) levensduur in zeewatermilieu, (3) organische vervuiling (algen,
dierlijke aangroei).
Doel van het project
Doel is een initiële haalbaarheidsstudie van een nieuw concept voor drijvende PV op zee. Het betreft
drijvende, flexibele lichtgewicht dunne film PV modules die als een luchtbed in zee kunnen drijven en
via kabels en boeien op hun plaats worden gehouden. De drijvende dragers moeten zo ontworpen
worden dat er een goed thermisch contact tussen het zeewater en de PV module is, om de
temperatuur van de PV modules laag te houden t.b.v. optimale energieopbrengst. Deze drijvende
“PV- netten” kunnen gekoppeld worden aan bestaande offshore constructies als windmolenparken,
olieplatforms en kunstmatige eilanden, maar kunnen ook op kust- en binnenwateren worden
toegepast. Ook daar waar energiecentrales aan de kust staan kan bezien worden of koppeling
mogelijk is aan de voor deze partijen aangelegde energie-infrastructuur.
In Solar@Sea willen we de belangrijkste fundamentele vraagstukken m.b.t. deze toepassingen
adresseren en het project beweegt zich zodoende op Technology Readiness Level (TRL) 1-4.
Het project draagt aan de TKI doelstellingen bij door de haalbaarheid te onderzoeken van een nieuw
concept voor offshore PV
Korte omschrijving van de activiteiten
De belangrijkste taken van het project zijn om een drijvende lichtgewicht PV module te ontwerpen,
te bouwen en te testen. De meest kritische onderdelen van de module en de daaruit voorvloeiende
activiteiten zijn:
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De drijvers. Er zullen verschillende soorten waterproof rubberen matten getest worden op hun
drijfvermogen, en op hun bestendigheid tegen zeewater en indien nodig worden voorzien van
extra antifouling laag.
Laminatie: het verlijmen van de PV module op een drager folie en daarna het hierop lijmen van
het drijvende folie. Vervolgens het testen van de duurzaamheid in zeewater.
Ontwerpen en construeren van de mechanische verbinding tussen het drager folie en de kabels.
Het testen van deze verbindingen op trekkracht.
Ontwerpen en construeren van de elektrische verbinding tussen de PV module en de kabels
Testen van deze verbindingen in zeewater condities.
Testen en indien nodig verbeteren van de encapsulatie van de PV modules. De standaard
encapsulatie zal worden getest in zeewater condities. Indien nodig zullen additionele vocht of
antifouling lagen worden aangebracht.
Ontwerpen, maken en testen van geïntegreerde modules.

De geplande projectduur is 2 jaar en eindigt op TRL 3-4. Er zal een Plan van Aanpak gemaakt
worden voor het bereiken TRL van 6-7.
Resultaat
Drijvende, niet-rigide dunne film PV modules die geschikt zijn voor grootschalige PV installaties op
zee. In dit project zullen we PV folies gebaseerd op CIGS gaan toepassen maar het uiteindelijke
resultaat zal generiek van aard zijn en ook toepasbaar voor andere lichtgewicht PV technologieën als
Perovskiet zonnecellen. Dankzij de passieve koeling met zeewater zal de jaaropbrengst hoger zijn
dan voor horizontale configuraties op land.
In de ontwerpfase wordt gestreefd naar het gebruik van zonder problemen verkrijgbare
grondstoffen/componenten, tevens wordt aandacht gegeven aan de mogelijkheid tot (gedeeltelijk)
recyclen van de modules.
Aan het eind van het project zullen we enkele demo-modules van 2,5 x 1 m2 hebben vervaardigd,
die mechanisch en elektrisch aan weerszijden aan kabels zijn verbonden. Deze demo-modules zijn
getest op mechanische en elektrische robuustheid onder zee-condities, en de opbrengst zal onder
realistische condities gemonitord zijn.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
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ECN
dr. W.J. Soppe
+31 (0)88 515 4087 / +31 (0)6 1341 7978
Soppe@ECN.nl
Avans Hogeschool, Philips International B.V., Stichting Maritiem Research
Instituut, Sunray-flex-pv B.V., TNO
01.01.2018 – 31.12.2019
Urban Energy tender 2017
Fysieke integratie
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119.

TEUE117055 - TKI Robotisering PV Dakplaten (TKI RPVD)

Om de doelen die gedefinieerd zijn in het SER-Energieakkoord in 2023 te kunnen behalen moeten
zowel fundamentele productontwikkelingen plaatsvinden, alsook procestechnologieën ontwikkeld
worden om kosteneffectieve opschaling en vooral versnelling in de uitvoering te realiseren. Naast de
duurzame energiedoelstelling dienen vanaf 2024 alle asbestdaken in Nederland vervangen te zijn.
Studies naar de omvang wijzen op ca. 100 miljoen m2 asbesthoudende daken in Nederland, waarvan
een groot deel ligt op agrarisch vastgoed. In dit traject ontwikkelt TNO samen met partners uit de
keten een totaaloplossing voor de vervanging van asbesthoudende dakplaten op agrarisch vastgoed,
door een energieleverende (isolerende) dakplaat. Om de vervangingsopgave aan te kunnen, wordt
deze ontwikkeling gecombineerd met de ontwikkeling van een semiautonome robot, waardoor het
aantal arbeidsgangen voor plaatsing kan worden verminderd en versneld. Kortom dakplaat eraf,
geautomatiseerd een nieuwe plug en play PV-dakplaat erop.
Aanleiding
Om de energiedoelen die vastgelegd zijn in het SER-Energieakkoord in 2023 te kunnen behalen
moet opgeschaald en versneld worden. Hiervoor zouden op grote schaal PV-panelen in de gebouwde
omgeving toegepast moeten worden, maar bij toepassing van PV in de gebouwde omgeving spelen
de volgende problemen bij opschaling:
1. Het grootste areaal aan PV zou op daken van gebouwen gerealiseerd kunnen worden, maar er
zijn veel relatief kleine daken.
2. Obstakels op daken (zoals dakkapellen en installaties) belemmeren het plaatsen van grote/veel
panelen op die daken.
3. Het realiseren van grootschalige zonneweides (op alternatieve locaties) stuiten op problemen
m.b.t. stedenbouwkundige inpassing en ruimtelijke ordening.
Aansluitend op het SER-Energieakkoord ligt er tot 2024 een grote vervangingsopgave voor
asbestdaken op agrarisch vastgoed, met een omvang van ca 100 miljoen m 2, die vanaf 2024 in
Nederland verboden zijn. Deze daken van boerderijen, stallen en schuren zijn uitermate geschikt
voor het installeren van grootschalige PV-installaties door het oppervlakte en de beperkte
complexiteit van de daken en de vrije ligging van de gebouwen. In de afgelopen jaren is de
vervanging van asbesthoudende daken onder invloed van een (inmiddels beëindigd)
stimuleringsprogramma’s niet verder gekomen dan 4 miljoen m 2 per jaar, terwijl juist een
versnelling noodzakelijk is om de doelstellingen m.b.t. het realiseren van duurzame energiebronnen
en het vervangen van asbestdaken te halen. De vervangende investeringen van asbesthoudende
daken worden geraamd op ca. € 3,25 miljard en er is vaak geen investeringsruimte in deze sector.
Dit maakt de noodzaak tot innovatie om de investeringen in PV-daken te reduceren, groot.
Doel van het project
Met het project wordt beoogd een bijdrage te leveren aan het ontwikkelen van bouwstenen om aan
de 2 hierboven geschetste opgaven te voldoen en daarmee de realisatie van de opgaven te
versnellen. Dit zal gebeuren door het ontwikkelen van een innovatieve, energieleverende dakplaat
en een innovatie in het proces van vervanging van de dakplaat en innovatieve elektrische
infrastructuur voor de energieafvoer van de dakplaat.
Op het niveau van de gebouweigenaren:
Met de huidige producten en processen is de noodzakelijke investering te groot voor de
gebouweigenaren. Door het project kan een businesscase met terugverdiencapaciteit ontstaan
realiseren waarbij voldaan wordt aan de volgende randvoorwaarden:
o Realiseren van rendabele vervanging van de asbestdaken;
o Mogelijk maken van de enorme vervangingsopgave;
o Bijdrage leveren aan het kunnen versnellen van het vervangingsprogramma;
o Toevoegen van de waarde aan nieuwe PV-dak, waardoor benodigde investeringen renderen.
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Op landelijk niveau:
proefberekeningen wijzen uit dat de opbrengst 80 á 120 kWh/m2/jaar is van oost-zuid-west
georiënteerde daken. Het totale potentieel betreft daarmee ca 4.000 á 6.000 GWh indien alle daken
voorzien worden van de multifunctionele dakplaat. Waarschijnlijk worden echter ook nog traditionele
dakplaten toegepast waardoor – als 60% van de daken met de te ontwikkelen multifunctionele
dakplaat wordt uitgerust – de gezamenlijke elektriciteitsproductie uit zal komen op 2.400 á 3.600
GWh.
Resultaat
Voor de vervanging van dakplaten op agrarisch vastgoed wordt een geïntegreerde totaaloplossing
ontwikkeld. Hiervoor wordt een energieleverende (isolerende) dakplaat ontwikkeld die de
functionaliteit van het dak vergroot. Voor het plaatsen van de dakplaat wordt een semiautonome
robot ontwikkeld, waardoor het aantal arbeidsgangen voor plaatsing kan worden verminderd en
versneld. Kortom de dakplaat eraf en geautomatiseerd een nieuwe plug en play PV-dakplaat erop.
Het project resulteert in een totaaloplossing met een extra functionaliteiten:
o Dakplaat
Onderzocht wordt welk type dakplaat (met de benodigde mechanische eigenschappen) de
energieopbrengst optimaliseert.
o Energieopwekking (PV-panelen)
Toepassen van low-cost dunne film zonnecellen, die ‘en masse’ geproduceerd kunnen worden.
o Geïntegreerd energietransport
Een robuuste oplossing voor het afnemen van de opgewekte elektriciteit van een dakplaat en aan
elkaar schakelen van dakplaten. Daarmee vervalt de noodzaak van de lange bekabelingen, die
noodzakelijk zijn bij de huidige zonnepanelen.
o Docking
De voorzieningen voor montage van de dakplaten op de aanwezige dakconstructie wordt
geïntegreerd in de dakplaten.
o Snelle montage d.m.v. robot
Naast de dockingvoorziening wordt een hijsvoorziening geïntegreerd. Dit maakt grotere
afmetingen en snellere montage mogelijk. Hierdoor wordt het proces van verwijderen van de
aanwezige dakplaten en aanbrengen van de nieuwe dakplaten met een semi-autonome robot
veiliger. Hiermee wordt het valgevaar van de uitvoerende menskrachten geëlimineerd en voldaan
aan de ARBO-eisen.
Korte omschrijving van de activiteiten
Een multifunctionele, geïntegreerde, dakplaat en semi-autonome robot worden ontwikkeld door de
volgende stappen te doorlopen. Tevens wordt aangegeven welke consortiumpartijen daarbij
betrokken zijn.
o Specificatie van de functies
Er worden specificaties opgesteld waar het eindresultaat aan getoetst zal worden. Dit betreffen
specificaties voor de samenstellende onderdelen van de geïntegreerde dakplaat en semiautonome robot, maar tevens het totale proces (alle deelnemers)
o Engineering
Tijdens de engineering worden ontwerpen van de separate onderdelen en van de samengestelde
dakplaat en semi-autonome robot opgesteld. Vervolgens worden proefmodellen gemaakt en
getoetst. De volgende partners zijn daarbij betrokken:
Energieopwekking (Solliance – Hyet - Eternit – TNO)
Energietransport (Weijland)
Docking (Eternit – TNO)
Snelle montage (Eternit – TNO – Wisse Holland)
Semi-autonome robot
o beeldherkenning (TNO – i-Botics)
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o mechanische handeling (TNO – Delmeco – Wisse Holland BV)
o aansturing (i-Botics – Delmeco – Bosch Rexroth)
Ontwikkeling prototype dakplaat + robot
Op basis van de engineering wordt door Eternit een prototype gebouwd. Alle deelnemers
monteren de eigen onderdelen. De hardware en software van de robot worden geïntegreerd door
Delmeco en Hoondert.
Beproeving dakplaat + robot
De dakplaat wordt geplaatst op een opstelling van Eternit. De robot wordt geplaatst op een hoog/ verreiker.
TNO – Solliance – i-Botics
Praktijktoets – Pilotproject
Een pilotproject wordt gerealiseerd op een agrarisch gebouw.
Hoondert - Man&Mach – Eternit
Businesscase
Voor het (financieel) optimaliseren van de onderdelen en extrapolatie van de resultaten uit de
proefopstelling en het pilotproject naar grootschalig vervangen van dakelementen wordt de
businesscase doorgerekend. Ook zal contact gelegd worden met aanpalende (TKI-)projecten om
op de hoogte te zijn van de voortgang en (tussen)resultaten uit die projecten om e.e.a. te
optimaliseren en te monitoren of de (tussen)resultaten bijdragen aan de opgaven die voorliggen.
TNO – LTO – overige deelnemers

Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners

Looptijd
Regeling
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TNO
ir. E.G.O.N. Janssen
+31 (0)88 866 3473 / +31 (0)6 5346 7664
Egon.Janssen@TNO.nl
Bosch Rexroth B.V., Delmeco Group B.V., Eternit B.V., Hoondert Staalbouw
B.V., HyET Solar B.V., Man&Mach B.V., Weijland Technologies B.V., Wisse
Holland B.V.
01.01.2018 – 31.12.2019
Urban Energy tender 2017
Fysieke integratie
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120.

TEUE117071 - Inside Out Prototype

Aanleiding
Het is een grote uitdaging om gestapelde bestaande woningen energieleverend te krijgen. Jaren ’60’70 hoogbouwflats vormen de grootste uitdaging terwijl juist deze woningen grote kansen bieden
voor seriematige aanpak. Aanvullende uitdagingen zijn reductie van gridstress bij grootschalige
decentrale energieopwekking en de behoefte aan huurwoningen met beheersbare woon- en
mobiliteitslasten en gezonde leefomstandigheden. Belangrijke belemmeringen zijn het gebrek aan
geïntegreerde, generiek toepasbare oplossingen, de beperkte mogelijkheden voor duurzame opwek
bij hoogbouwflats, het benodigde extra ruimtebeslag in de woningen, de benodigde renovatietijd,
ongemak voor bewoners en een beperkt vertrouwen van investeerders en bewoners in de langjarige
(energie)prestaties.
Doel van het project
Dit project helpt grootschalig energie te besparen en duurzame energie op te wekken in de
gebouwde omgeving door seriematige renovatie van jaren ’60 hoogbouwwoningen tot
energieneutrale complexen met het Inside Out renovatiesysteem. Dit combineert energiebesparende
oplossingen (gebouwzijdig o.a. isolatie, verwarming, ventilatie, zonwering; gebruikszijdig o.a.
verlichting, witgoed, gedrag) met decentrale opwek en opslag van duurzame energie, een DC
microgrid en netflexibiliteit via zongeladen V2G deelauto’s. De bewoners staan centraal; zij zijn het
die bepalen of hun nieuwe woning energieneutraal wordt of niet. Waar installatie-componenten
voorheen in de woning werden geplaatst worden ze nu ‘inside out’ gehaald, grotendeels collectief
opgelost en onderling verbonden met horizontale strangen in langsgevelmodulen i.p.v. met verticale
strangen in de flat. De generiek toepasbare oplossing verschaft Nederland een unieke kennispositie
met groot economisch perspectief; de Nederlandse marktomvang bestaat uit 55.000 hoogbouw
systeemwoningen.
Korte omschrijving van de activiteiten
Dit project integreert drie afzonderlijk onderzochte multifunctionele bouwdelen (dakdeel;
langsgeveldeel; kopgeveldeel) van het Inside Out renovatiesysteem in een bewoonde proto-woning
op de bovenste verdieping van een 10-hoog testflat van woningcorporatie Bo-Ex. Het integrale
prototype wordt onderzocht en gevalideerd op energetische, bouwkundige, financiële en
gedragsmatige aspecten. Dit ter voorbereiding van een full-scale prototype van de gehele flat die in
een volgende fase gerealiseerd gaat worden. Woningcorporatie Bo-Ex vertegenwoordigt de
vraagzijde, bepaalt de ontwikkeling en betrekt bewoners in het project. Bosch Thermotechniek en
Alkondor integreren de vereiste functies in de multifunctionele bouwdelen. Ontwikkelaars van
verbindende componenten en diensten zijn Bos Installatiewerken en LomboXnet. Mex Architects
modelleert, adviseert o.g.v. vormgeving, integraal ontwerpen en circulair bouwen. De UU onderzoekt
het energiesysteem en bewonersgedrag, terwijl de HU focust op bouwkundige aspecten en
prestatiemonitoring. USI integreert kennis, is penvoerder en coördineert de kennisoverdracht.
Netbeheerder Stedin is betrokken als projectsupporter.
Resultaat
Het project resulteert in een werkende, bewoonde proto-woning voorzien van het Inside Out
renovatiesysteem met als kern drie innovatieve multifunctionele bouwdelen. De proto-woning wordt
onder real-life condities onderzocht op energetische, bouwkundige, esthetische, financiële en
gedragsmatige aspecten. Gedurende het hele traject zijn bewoners en omwonenden betrokken zodat
hun wensen, zorgen en ook kennis worden meegenomen. De onderzoeksresultaten worden gebruikt
om het systeem te valideren en optimaliseren voor generieke toepasbaarheid op verschillende typen
hoogbouwflats (o.a. Intervam, MUWI en Pronto). Het project bereidt tevens de volgende fase voor
waarin een full-scale prototype van het systeem op de gehele testflat wordt gerealiseerd en
onderzocht. Dit onderzoek is mogelijk dankzij projectpartner Bo-Ex die speciaal voor dit
innovatieproject een bewoonde 10-hoog testflat ter beschikking stelt.
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Universiteit Utrecht
dr. ir. Carolien G. van Hemel
+31 (0)30 253 72 06 / +31 (0)6 1372 3830
C.G.vanHemel@UU.nl
Alkondor Hengelo B.V., Bos Installatiewerken B.V., Bosch Thermotechniek
B.V., Hogeschool Utrecht, mex architects B.V., Parkhuis Lombok, Stichting BoEx '91, Utrecht Sustainability Institute (USI)
01.01.2018 – 31.12.2018
Urban Energy tender 2017
Fysieke integratie
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121.

TEUE117087 - Adaptieve klimaatgevel voor hoogbouw (Optimaalklimaatgevel)

Aanleiding
In de verduurzaming van hoogbouw speelt een optimaal functionerende zonwering een essentiële
rol. Binnenlaten van zonnewarmte als er warmtevraag is en weren om de koelvraag te verminderen
kunnen in belangrijke mate bijdragen aan het minimaliseren van de energievraag terwijl een prettig
daglichtniveau wordt gehandhaafd en de hoeveelheid kunstlicht beperkt blijft. Met als belangrijke
voorwaarde het behoud van comfort voor de gebruiker (geen oververhitting of visueel discomfort).
De laatste jaren zijn diverse innovatieve gevels ontwikkeld om de hoogbouw te verduurzamen. Ze
worden echter weinig toegepast vanwege 1) de relatief hoge kosten, 2) ondermaats presterende
regeling en de gebrekkige interactie met het GBS (Gebouw Beheers Systeem) waardoor beiden
elkaar soms tegenwerken (doorlaten zonnewarmte en tegelijkertijd koelen) en 3) regelgeving die de
voordelen van dynamische klimaatgevels niet honoreert.
Er is dringend behoefte aan eenvoudige, goed en integraal geregelde gevelconcepten die breed
toegepast kunnen worden bij energie-efficiënte nieuwbouw en renovatie van hoogbouwkantoren,
appartementen, ziekenhuizen en vergelijkbare gebouwen.
Doel van het project
Doel van het project is het realiseren van een klimaatgevel voor nieuwbouw en renovatie van
hoogbouw, met als essentieel element een optimaal functionerende zonwering. Dat laatste wordt
gerealiseerd door de toepassing van innovatieve materialen/uitvoeringsvormen van zonwering in
combinatie met een model gebaseerde regeling (MBPC – Model Based Predictive Control) die
zonwering, ventilatie en andere componenten in de gevel optimaal aanstuurt.
Om grootschalige markttoepassingen mogelijk te maken, is het nodig dat de prestatie van een
klimaatgevel met een optimale zonwering / MBPC regeling wordt gewaardeerd in de bestaande EPC
regelgeving. Het kunnen waarderen van een dergelijk klimaatgevel is daarom een belangrijk
subdoel.
Korte omschrijving van de activiteiten
Inventarisatie van systeemeisen aan een (klimaat)gevel in een PvE (Plan van Eisen).
o Doorontwikkeling van bestaande zonwering (gebruik van meerdere lagen, toepassing van
reflecterende low-e coatings, afrollen en aan de andere kant oprollen van zonwering waardoor de
coating wordt omgedraaid, gebruik van luchtkamers voor extra isolatie, etc.) voor
kosteneffectieve toepassing in de gevelconcepten.
o Ontwikkeling van model gebaseerde regeling (MBPC) in de gevelconcepten. De MBPC regeling
gebruikt voorspellingen van weer, bezetting en gebruikerswensen. Voordeel van een dergelijke
regeling is dat deze met een (eenvoudig) gebouwmodel continu het effect van een veelvoud van
combinaties van instellingen gedurende een periode van bv 24 uur doorrekent en vervolgens de
optimale combinatie uitvoert. Hiermee wordt toepassing van ingewikkelde en moeilijk te
onderhouden rule-based regelingen voorkomen.
o Ontwikkeling van een vijftal kosteneffectieve gevelconcepten.
o Bouw en test van een demonstrator van minimaal 100 m2.
o Ontwikkeling van een module gebaseerd op simulaties om gevelconcepten met MBPC te kunnen
waarderen in de bestaande EPC regelgeving.
o Overleg met klankbordgroep.
o Disseminatie van resultaten.
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Resultaat
De resultaten omvatten de volgende elementen:
o Een vijftal modulaire gevelconcepten, oplopend in aantal componenten, allen met een innovatieve
zonwering en geregeld met een model gebaseerde regeling (MBPC).
o Innovatieve zonweringen voor gebruik in (klimaat)gevels.
o Een model gebaseerde regeling (MBPC) voor zonwering en andere componenten in
de(klimaat)gevels.
o Een demonstrator van minimaal 100 m2 waarin de zonwering en de MBPC gebaseerde regeling
worden toegepast.
o Een module voor inbedding in de regelgeving, die de energetische prestaties kan waarderen van
een klimaatgevel met MBPC in combinatie met het gekozen gebouw.
Penvoerder
TNO
Contactpersoon
ir. E.G.O.N. Janssen
Telefoonnummer
+31 (0)88 866 3473 / +31 (0)6 5346 7664
E-mail
Egon.Janssen@TNO.nl
Partners
EPB-research - Dick van Dijk, Scheldebouw B.V., Verosol Nederland B.V.
Looptijd
01.01.2018 – 31.12.2019
Regeling
Urban Energy tender 2017
Programmalijn
Fysieke integratie
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TKI Urban Energy regeling 2016
122.

TEUE116142 - Dutch Solar Design (DSD)

Aanleiding
Maatschappelijke en politieke ontwikkelingen leiden tot een enorme behoefte aan meer duurzame
energieopwekkingscapaciteit. Fotovoltaïsche elektriciteit (PV) kan hieraan een belangrijk bijdrage
leveren. Het is belangrijk dat de publieke opinie over PV positief blijft. De huidige inpassing van –
eenvormige PV – vormt een risico voor de acceptatie van de grote uitrol.
Doel van het project
Het ontwikkelen van een Dutch Solar Design-PV (DSD-PV) gevelelement dat kosteneffectief
zonnestroom produceert en zich flexibel aanpast aan ontwerp, gebruikerswensen en ruimtelijke
context. DSD-PV gevelelementen bevorderen de acceptatie van PV in de publieke ruimte. Het PVproduct wordt meer gevarieerd, onderscheidend en bereikbaar voor een grote groep gebruikers.
Korte omschrijving van de activiteiten
Innovaties:
o Full colour print op een folie, die als een additionele laag in het zonnepaneel duurzaam achter
glas wordt meegelamineerd. Ieder gewenst design is kosteneffectief te realiseren. De MWT
moduletechnologie (MWT - Metal Wrap Through) levert textuur en vormvrijheid.
o Rasterizatie als designaanpak om een mooi visueel effect te combineren met een hoog PV
rendement.
o Integraal design, van gebouwcomponent tot gebouw niveau.
o Integratie van PV met vormvrije gevelelementen.
Werkpakketten, doorlooptijd 24 maanden.
5. Marktonderzoek naar behoeften van de doelgroepen.
6. Toepassingsvormen van DSD-PV, flexibele inpassingen op gebouwgevels en objecten in de
publieke ruimte.
7. Ontwikkelen en testen van vernieuwende moduletechnologie, gericht op integreren van print,
lange levensduur en hoog rendement.
8. Onderzoek naar (technologische) integratie en installatie van PV modules en gevelelementen. Alle
bovenstaande resultaten komen samen in een werkende demonstratiegevel annex expositie
stand.
9. Brede disseminatie in de relevante sectoren.
Resultaat
o Multifunctionele, duurzame DSD-PV gevelmodules, in elk gewenst design en formaat.
o Een catalogus met een serie kosteneffectieve ontwerpen.
o Inzicht in marktbehoeften bij eindgebruikers waar het gaat om esthetiek, gebruik en installatie
van de DSD-PV gevelelementen.
o Demonstratiegevel voor exposities en beurzen, een showcase voor de esthetische integratie van
PV.
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Proof of Concept voorbeeld modules van de mogelijkheden van DSD-PV, links print met 18%
bedekking, rechts met 27%. UNStudio leverde de ontwerpen, TS Visuals de print en ECN de MWT
technologie en laminatie.

Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

ECN
J.A.M. van Roosmalen
+31 (0)88 515 4782 / +31 (0)6 8360 1930
vanroosmalen@ecn.nl
Van Berkel en Bos U.N. Studio B.V., Design Innovation Group (DIG), TS
Visuals B.V., Aldowa B.V., Hogeschool van Amsterdam
01.01.2017 – 31.12.2018
Urban Energy tender 2016
Fysieke integratie
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123.

TEUE116173 - Ontwikkeling Smart Hybrid Energy Floor System (SmartHEF)

Aanleiding
Vanuit de markt is er wereldwijd interesse in energievloeren. Het bedrijf Energy Floors levert sinds
2008 tegels die bewegingsenergie omzetten in elektriciteit en data. Om de output te vergroten met
behoud van interactie, is Energy Floors samen met partners en potentiele klanten bezig met de
ontwikkeling van een hybride vloersysteem waarbij solartegels met energieopslag worden
geïntegreerd.
Doel van het project
Het doel is het ontwikkelen en testen van een ‘smart hybrid energy floor system’ dat toegepast kan
worden in voetgangersgebieden en fietspaden. Het project draagt bij aan:
o Ontwikkeling innovatieve multifunctionele energieleverende vloerdelen, inclusief geïntegreerde
energieopslag en commerciële en educatieve toepassingen
o Ontwikkeling economisch interessant product voor project partners en voor klanten: scholen,
gemeenten en bedrijven
Korte omschrijving van de activiteiten en taakverdeling
De volgende vier partijen zijn formeel betrokken: Energy Floors is penvoerder en overall
verantwoordelijk voor alle activiteiten. EasyPath levert kennis en materialen voor duurzame
betonnen (fietspad) elementen en Advanced Electromechanics (AE)
levert kennis over
(elektro)mechanica en een onderzoekssysteem waarmee AE ook onderzoek doet voor dit project. De
Gemeente Rotterdam is betrokken als poteniele gebruiker en als adviseur met betrekking tot
regelgeving. Verder heeft Albert Heijn aangegeven dat zij bij één van hun winkels graag een test
willen doen.
Er zijn 3 hoofdactiviteiten:
1. Onderzoek en ontwikkeling: Voorbereiding, met o.a. klantsessies; Onderzoek naar materiaal- en
componentenkeuze voor product en installatie-systeem; ontwikkeling van 4 prototypes
2. Bouw en installatie: Bestellen materialen, assemblage, oplevering subsystemen en totaal;
installatie en aansluiting, fysiek en digitaal op locatie
3. Test en evaluatie: op het gebied van functionaliteit, gebruikersbeleving, economische
haalbaarheid, installatie en onderhoud
Hiernaast zijn er 2 ondersteunende activiteiten, te weten Projectmanagement en Communicatie.
Resultaten
De volgende resultaten zijn gepland:
• Uitgevoerde en gedocumenteerde pilot van hybride energievloer met energieopslag en Internet of
Things (IoT) toepassingen
• Rapportages met data en leerpunten, over output en efficiency, installatie, gebruik, onderhoud,
gebruik apps en economische aspecten
• Klantbetrokkenheid en (inter)nationale publiciteit
• Product klaar voor kleinschalige marktintroductie in pilotprojecten
De leerpunten zullen gebruikt worden bij de doorontwikkeling voor grootschaligere marktintroductie.
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Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

Energy Floors
G.P. Buitenhuis
+31 (0)10 276 2213 / +31 (0)6 5364 1968
trude@energy-floors.com
EasyPathNedeland, Advanced Electromagnetics, Ingenieursbureau Rotterdam
B.V. (Gemeente Rotterdam)
14.09.2016 – 29.12.2017
Urban Energy tender 2016
Fysieke integratie
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124.

TEUE116177 - Building Integrated Solar Thermal and PV (Building STeP)

Aanleiding
Nederland moet duurzamer. Het energiegebruik van de gebouwde omgeving bestaat niet alleen uit
elektriciteit, maar ook uit warmte. Inmiddels zijn verschillende gebouwgeïntegreerde PV producten
in ontwikkeling en commercieel te koop. De gebouwgeïntegreerde toepassing van afgedekte hoog
efficiënte zonthermische collectoren in hetzelfde dak als gebouwgeïntegreerde PV geïnstalleerd,
dakramen en dakkapellen is vaak problematisch.
Doel van het project
Het doel van het project is de ontwikkeling van een gebouwgeïntegreerd multifunctioneel dak,
waarin generieke dunnere hoog efficiënte zonthermische collectoren op PV formaat, PV panelen en
dakramen mooi geïntegreerd zijn. De focus ligt op de zonthermische collectoren, omdat deze
momenteel het knelpunt vormen.
Korte omschrijving van de activiteiten
Het project zal starten met de specificatie van het multifunctionele dak. Vervolgens wordt verder
gegaan met de constructie en worden verschillende prototypes gefabriceerd. Deze worden met een
zonnesimulator gekarakteriseerd. Naar aanleiding van deze resultaten, maar ook andere relevante
karakteristieken (zoals kosten en eenvoudige productie) wordt een keuze gemaakt voor de collector
die geïntegreerd gaat worden in het BIPV ‘Soloroof’ concept. Een testopstelling met een geïntegreerd
dak met PV panelen, zonthermische collectoren en dakramen wordt gerealiseerd en de performance
van het dak wordt uitgebreid geanalyseerd.
Resultaat
Het project levert verschillende prototypes op van de generieke high performance thermische
collector op PV formaat, die geschikt is voor implementatie in verschillende BIPV daken. Verder
zullen de nieuwe zonthermische collectoren in een proefopstelling in het living lab ‘Solar BEAT’ in een
multifunctioneel dak met BIPV panelen en dakramen worden geïnstalleerd. Kennis omtrent de
performance van de collector prototypes wordt gemeten met behulp van een zonnesimulator, kennis
omtrent de werking van het geïntegreerde zonthermische testdak worden afgeleid uit een
veldtestopstelling en verder uit simulaties, waarin ook effecten als beschaduwing door een dakkapel
worden meegenomen.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

HRSolar BV
M. Westhoff
+31 (0)174 523 303
info@hrsolar.nl
TNO, SCX Solar, TU/e
15.09.2016 – 15.03.2019
Urban Energy tender 2016
Fysieke integratie
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125.

TEUE116183 – TKI Smart Doors (TSD)

Aanleiding
In de woningbouw is op energetisch gebied de schil ver ontwikkeld. Essentieel en zeer zwak
onderdeel van het huis betreft de voordeur. Dit wordt veroorzaakt door de beperkte luchtdichtheid
(ventilatieverliezen) en beperkte warmteweerstand (transmissieverliezen). De deur wordt bij
energetische verbeteringen vaak vervangen. Hoe kan deze voordeur geoptimaliseerd worden op
energetisch gebied maar nog belangrijker hoe kan deze een stap verder gebracht worden. Van
energetisch zwakste schakel naar energieleverend. TNO heeft met de bedrijven in dit consortium een
TNO MKB Technologiecluster uitgevoerd, in dit project kwam al de innovatiekans naar voren om
gezamenlijk een energieleverende comfortdeur te ontwikkelen, deze innovatiekans heeft geleid tot
dit voorstel.
Doel van het project
Met het project wordt een prototype ontwikkeld van een voordeur met nagenoeg geen
ventilatieverliezen,
hoge
isolatiewaarde,
energielevering
en
geautomatiseerde
comfort
functionaliteiten.
Korte omschrijving van de activiteiten
In het project wordt de Smart door in totaal gespecificeerd waarna onderdelen ontwikkeld worden.
De totale deur met verschillende functionaliteiten wordt geëngineerd, proefmodellen ontwikkeld,
getest en in een pilot-project toegepast.
Resultaat
Van de 5 miljoen (64%) grondgebonden woningen in Nederland is een groot deel georiënteerd met
de voordeur op het oosten/zuiden/westen. Indien in de markt het concept volledig zijn intrede doet
zal ca. 40% van de deuren potentieel uitgevoerd kunnen worden als Smart door (40.000/jr).
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

TNO
Stefan Arts
+31 (0)88 8663 121 / +31(0)6 4696 6165
stefan.arts@tno.nl
Weekamp deuren, Heycop Systemen BV, Deventer profielen BV
01.01.2017 – 01.10.2019
Urban Energy tender 2016
Fysieke integratie
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126.

TEUE116184 - Integratie van CPV in de gevel voor energie-positieve gebouwen
(BICPV)

In een voorgaand ZEGO-project heeft SolarSwing Energy een eerste werkend prototype van een
BICPV systeem ontwikkeld, de Lumiduct. Met de Lumiduct kunnen glazen gevels gerealiseerd
worden die meer energie opwekken dan normale zonnepanelen terwijl ook het binnenklimaat sterk
verbetert. Om toepassing in gebouwen mogelijk te maken moet de Lumiduct gevel worden
doorontwikkeld.
Het doel van dit project is een schaalbaar en kosten-efficiënt Lumiduct gevelsysteem te ontwikkelen
en dat via een full-scale mock-up te demonstreren aan marktpartijen. Dit project levert een grote
bijdrage aan het energieneutraal maken van de gebouwde omgeving omdat gehele
geveloppervlakken (bestaand en nieuw) in snel tempo enorm opgeplust kunnen worden met de
multifunctionele Lumiductgevel.
Wellsun ontwikkelt de Lumiduct en is initiatiefnemer van dit project. ODS geveltechniek ontwikkelt
het gevelsysteem en Vision4Energy ontwikkelt een warmtewisselaar om de geproduceerde warmte
te oogsten uit de gevelspouw en nuttig te maken voor gebouwen. Verder zal Femtogrid productspecifieke power optimizing en converting ontwikkelen die een efficiënte elektriciteitsproductie en
directe levering aan het stroomnetwerk van een gebouw mogelijk maken. Tot slot ligt er een
belangrijke rol voor de Radboud Universiteit Nijmegen en de Technische Universiteit Eindhoven om
de energieopbrengst, energiebesparing en het effect op het binnenklimaat wetenschappelijk te
kwantificeren. Zij ontwikkelen generieke simulatiemodellen voor BICPV systemen en zullen
uitgebreide metingen gaan uitvoeren aan de mock-up om de modellen te valideren en resultaten te
kunnen extrapoleren naar andere locaties op aarde.
Dit project levert een marktrijp BICPV product, inclusief gevelsysteem en aansluiting op de
gebouwinstallaties. Deze wordt aan marktpartijen gedemonstreerd via een full-scale mock-up en
reduceert het technisch risico voor commerciële projecten tot een minimum. Ter ondersteuning
leveren de kennisinstellingen een simulatiemodel waarmee de businesscase voor specifieke
projecten gekwantificeerd kan worden.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

Solar Swing Energy B.V.
Stan de Ridder
+31 (0)6 5539 6913
standeridder@wellsun.nl
Vision 4 Energy B.V., Kloeckner Metals ODS Nederland, Femtogrid Energy
Solutions B.V., Radboud Universiteit Nijmegen, TU/e, Pellikaan - bouwbedrijf
14.09.2016 – 31.12.2018
Urban Energy tender 2016
Fysieke integratie
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127.

TEUE116215 – Photovoltaic Roads (PV4Roads)

Aanleiding
In het dichtbevolkte Nederland is ruimte schaars. Ruimtelijke inpassing van schone
energieopwekking is daarom niet eenvoudig. PV-panelen op daken is een voorbeeld van goede
ruimtelijke inpassing. Nederland heeft naast ca 400km2 dak- ruim 1000km2 wegoppervlak[7].
Middels integratie van PV in wegen kan een groot extra oppervlak ontsloten worden voor schone
energieopwekking.
Doel van het project
Het doel van PV4ROADS is om een modulair, elektriciteitsproducerend PV-wegdek-systeem te
ontwikkelen dat toepasbaar is voor meerdere typen wegen en grootschalig en kostenefficiënt
exploiteerbaar is. Het wegdek-systeem bestaat uit één basisontwerp dat door middel van
aanpassingen aan de componenten in het productieproces geschikt kan worden gemaakt voor
verschillende wegtypen.
Korte omschrijving van de activiteiten
Om te komen tot een modulair, elektriciteitsproducerend PV-wegdek-systeem
onderzoeks- en ontwikkelactiviteiten van dit project in twee projectcycli uitgevoerd.

worden

de

In de eerste projectcyclus (2017) wordt een geïntegreerd, elektriciteitsproducerend PV-wegdek
ontwikkeld dat geschikt is voor zwaar verkeer. Hiervan worden prototypes gemaakt. Daarnaast
wordt een exploitatiestrategie uitgewerkt voor PV-wegdekken.
De tweede cyclus (2018) richt zich op de ontwikkeling van een ontwerp voor een PV-wegdeksysteem dat modulair en industrieel kan worden geproduceerd, waarbij de productielijn flexibel kan
worden aangepast voor het gewenste wegtype.
De specifieke onderzoeks- en ontwikkelactiviteiten aan de deelsystemen (toplaag, PV-module,
drager en een elektrisch systeem) worden uitgevoerd door combinaties van bedrijven. De integratie
van de deelsystemen in de twee genoemde cycli worden gecoördineerd vanuit overkoepelende
werkpakketten. Het exploitatiemodel wordt ontwikkeld in een apart werkpakket waarbij feedback
wordt gevraagd door een in te richten klankbordgroep van representatieve stakeholders.
Resultaat
PV4ROADS
levert
een
gevalideerd
ontwerp
en
prototypen
van
een
modulair,
electriciteitsproducerend PV-wegdek-systeem, welke toepasbaar is voor meerdere typen wegen en
welke grootschalig en kostenefficiënt exploiteerbaar zijn. Daarnaast wordt een exploitatiemodel voor
grootschalige toepassing van het PV-wegdeksysteem opgeleverd waarin de
taken,
verantwoordelijkheden en financiële stromen tussen stakeholders wordt beschreven.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

TNO
Gerrit Jan Valk
+31 (0)6 8143 2541
gerritjan.valk@tno.nl
ECN, Ooms Civiel BV, VLAQ Infra & Industrie BV, EVConsult, Liander,
Kameleon Solar BV, Heliox BV
02.01.2017 – 31.12.2018
Urban Energy tender 2016
Fysieke integratie
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128.

TEUE116224 – Façade panels with an invisible thermal solar collector for
energy (FITS4E)

No one wishes to have aesthetic unpleasant solar collectors attached to their housing. Even though,
improving energy efficiency of housing is crucial in view of scarcity of fossil energy fuels and
ecological impact of energy consumption. This in view of achieving the European goal of an energyneutral built environment in 2050, which requires harvesting and storage of solar energy to be
optimized. Decentralized heat storage and collection is considered an indispensable element to
facilitate the desired flexibility in the energy system and realize the EU energy ambitions and the NL
priorities in the “Warmte Visie” of Minister Kamp. As two third of the building stock in 2050 currently
exists, thermal collection and thermal storage should be compact and easy to be installed. As a
consequence, renovating the currently existing building stock (approximately 85% of the dwellings
was built before 1990 with poor insulation (R ≤ 1.6 m2K/W)) will take place in the upcoming period.
In that period solutions consisting of aesthetically pleasant prefab façade panels, e.g. with an
integrated solar collector, can be easily installed in the process.
A total of 60 billion square meters of façade surfaces exists (EU28), and in combination with roofs a
total of 120 billion square meters of energy harvesting potential! Application of photovoltaic solar
panels and/or collectors has increased considerably, but are mainly applied on roofs due to
aesthetics, practical reasons and price, leaving only the façade surface available for further
exploitation. Consequently, this projects aims to demonstrate façade panels with invisible thermal
solar collector to increase application and energy harvesting (FITS4E). These colored façade
collectors, with a solar absorption of more than 50% (for white) up to 90% for some colors (for
example red), can be applied in several applications, e.g. for preheating of tap water, input for heat
pumps or ground well regeneration. This becomes increasingly important as a revolution is expected
in the use of heat pumps, shown by the estimated sharp increase expected towards 2020.
In October 2014 a two year TKI project ‘FITS’ started (with EmergoHout, AkzoNobel, TNO) that
focusses on developing a façade that works by harvesting at least the invisible part (the nearinfrared (NIR) part) of solar radiation (roughly 50% of the solar energy). The ‘FITS’ project is
focusing on collector integrated facade designs and developing coating systems that harvest the
maximum amount of the solar spectrum whilst retaining the color. Using specially developed
nanoparticles the absorption of colored panel was proven to be over 50% (white) and even 90%
absorption compared to black was achieved for red. A big success, now ready to move towards
performance testing and demonstration in application.
The current project will focus on demonstrating the façade panels with an invisible thermal solar
collector (FITS4E) for increased energy harvesting in the future. ‘FITS4E’ is the next logical step, as
continuation of the ‘FITS’ project, since it focusses at application development, system design,
performance testing, demonstration and dissemination, appending the scope of ‘FITS’. To determine
the performance of the ‘FITS’ panels, real life situations will be investigated to show the full
potential. The performance of the panel will be tested for a full year in the outdoor testing facility of
the Solar Energy Application Center (SEAC), by measuring both the heat acquired and the full solar
spectrum. In addition the physical aspects such as insulation and moisture transport will be
monitored to ensure a performance of normal façade panels are met. Different ‘user application’
conditions will be simulated and energy performance determined. To show the potential FITS4Epanels will be demonstrated in three demonstrators (in Almere, Amsterdam and Eindhoven).
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Contactpersoon
Telefoonnummer
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Partners

Looptijd
Regeling
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TNO
J.H. Kruijf
+31 (0)88 866 5619
johan.kruif@tno.nl
Emergo Hout & Bouw B.V., AkzoNobel, TNO/SEAC, Stichting Woonbedrijf
sws.hhvl (Eindhoven), Gemeente Amsterdam, Gemeente Almere, Janssen de
Jong Bouw Hengelo B.V., BV installatiebureau AL van Wijlen, Pilkington
Benelux BV
01.01.2017 – 01.07.2019
Urban Energy tender 2016
Fysieke integratie
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TKI Urban Energy regeling 2015
129.

TEID215005 - Building Integrated PhotoVoltaic Panels on Demand in The
Netherlands (BIPVpod-NL)

De aanleiding voor het BIPVpod-NL project is een onvervulde marktvraag naar betaalbare
maatgesneden zonnepanelen voor esthetische integratie in gebouwen. Een drietal concurrerende
martkpartijen werkt samen met kennisinstellingen aan de ontwikkeling van ‘panel on demand’
technologie. Er wordt internationaal samengewerkt binnen Solar ERA.NET en IEA PVPS Task15.
Het doel van het project is het ontwikkelen van technologie waarmee tegen lage kosten dunne film
PV panelen op een door de klant gespecificeerde afmeting en vorm geleverd kunnen worden.
Vervolgens zullen hiermee drie verschillende toepassingen in gebouwen ontwikkeld worden: Een
dak, een prefab dak en een gevel.
Allereerst zal binnen werkpakket 1 een uitgebreide marktstudie uitgevoerd worden naar dunne film
producenten in de PV sector aan de ene kant, en de BIPV productafnemers in de bouwsector aan de
andere kant. Hierbij worden producten, business modellen en internationale regelgeving
meegenomen. Het werkpakket eindigt met een goed onderbouwde specificatie waaraan de ‘panels
on demand’ moeten voldoen. Vervolgens worden er in WP2 een drietal technologische routes
onderzocht waarmee de panelen op maat te vervaardigen zijn, en worden er in WP3 methodes
onderzocht om de panelen een kleuraccent te geven. Na een keuze voor de beste route, worden er
in WP4 een drietal prototypes BIPV oplossing ontworpen en vervaardigd. Tot slot volgt in WP5 een
uitgebreide lab- en veldtest karakterisatie van de producten en zal er minstens één product
opgeschaald worden tot een proefvlak in een functioneel gebouw.
Het resultaat van het project is een specificatie waaraan ‘panels on demand’ dienen te voldoen, drie
procesroutes waarmee ‘panels on demand’ kunnen worden vervaardigd, drie BIPV oplossingen die de
meerwaarde van ‘panels on demand’ aantonen en geavanceerde kennis over de werking van ‘panels
on demand’ in de praktijk.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

ECN
M.N. van den Donker
+31 (0)88 515 4485 / +31 (0)6 8399 5416
vandendonker@ecn.nl
TNO, AERspire BV, Wallvision BV, Zonnepanelen Parkstad BV
01.01.2016 – 31.12.2018
Urban Energy tender 2 2015
Fysieke integratie
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130.

TEID215014 - Ontwikkeling Modulaire Multifunctionele Systeemelementen
(OMMS)

Aanleiding
Aanleiding van het project is om betaalbare esthetisch verantwoorde oplossingen te ontwikkelen om
slecht geïsoleerde woningen uit de woningvoorraad van voor 1970 eenvoudig en snel te renoveren
tot nul-op-de-meter woningen met goede isolatie en duurzame energiesystemen en waarbij de
energiesystemen zo min mogelijk ruimte innemen op zolders en bergingen.
Doel van het project
Doelstelling van het project is het ontwikkelen van kostenefficiënte modulaire systeemelementen
met geïntegreerde duurzame energiesystemen voor renovatie van woningen tot nul-op-de-meter
woningen. Door integratie van de energiesystemen in de elementen wordt tevens ruimtebeslag in de
woning sterk verminderd. Hiermee draagt het project bij aan de programmalijn ‘Multifunctionele
Bouwdelen’.
Korte omschrijving van de activiteiten
De activiteiten worden uitgevoerd in drie werkpakketten.
1. Ontwikkeling van de geïntegreerde installaties: In dit werkpakket ligt de focus op alle
vraagstukken hoe de duurzame energiesystemen ondergebracht kunnen worden in de dak- en
gevelelementen en esthetisch verantwoord weggewerkt kunnen worden. De specialisten van
Schouten Techniek hebben hierin de lead.
2. Ontwikkeling van een nieuw ontwerp van systeemelementen. Focus van dit werkpakket is het
vinden van oplossingen om de systeemelementen goedkoper te kunnen produceren, zonder
verlies aan performance. De specialisten van Ursem MBV hebben hierin de lead.
3. Samenvoeging van de nieuwe systeemelementen en de geïntegreerde energiesystemen. In dit
werkpakket worden de potentiële oplossingen uit beide andere werkpakketten in onderlinge
samenhang gebracht en uitontwikkeld tot goed produceerbare modulaire multifunctionele
systeemelementen die eenvoudig en snel geplaatst kunnen worden. De specialisten van beide
bedrijven werken hier nauw samen.
Resultaat
Het project resulteert in goed uitontwikkelde en goed produceerbare modulaire systeemelementen
voor gevel en dak met geïntegreerde duurzame energiesystemen om woningen uit de
woningvoorraad van voor 1970 kostenefficiënt binnen één dag te renoveren tot nul-op-de-meter
woningen.
Penvoerder
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Ursem Modulaire Bouwsystemen BV
M. Ursem
+31 (0)229 507 200 / +31 (0)6 5437 8750
marco.ursem@ursem.nl
Schouten Techniek
01.10.2015 – 31.12.2017
Urban Energy tender 2 2015
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TEID215026 - Modular E-cover for Smart Highway (MESH)

Grootschalige toepassing van PV in de gebouwde omgeving is gelimiteerd vanwege beperkte
dakoppervlakken en aanwezigheid van verstorende elementen als schoorstenen, dakkapellen,
daklichten, etc. Het wegennet in Nederland biedt aanknopingspunten voor integratie van PV
waarmee nog meer zonlicht omgezet kan worden in elektriciteit. Een terugkerend element in de
infrastructuur is de geleiderail (vangrail); alleen al in Nederland staat er 7400 km geleiderail, met
een potentie van 700 MWp aan geïntegreerde PV. In dit project wordt een dunne film PV element
ontwikkeld dat kan worden gemonteerd op geleiderails langs provinciale en rijkswegen (E-cover).
Hiermee wordt een kostenbesparing gerealiseerd ten opzichte van traditionele daksystemen
vanwege het ontbreken van een onderconstructie voor de PV. Daarnaast leent de geleiderail zich
voor grootschalige toepassing, door middel van een modulair E-cover dat direct vanuit de
vrachtwagen geplaatst kan worden.
De opgewekte stroom kan deels direct gebruikt worden voor verkeersmanagementsystemen en
wordt deels teruggevoerd in het grid. De verwachting is dat in de toekomst steeds meer
verkeersmanagement infrastructuur toegepast wordt in het kader van de transitie naar “smart
highways”. Dit kan een extra drijfveer zijn voor toepassing van het modulaire E-cover voor de smart
highway. Bijkomend voordeel is dat zinkuitloging van de geleiderail wordt tegengegaan.
In het project wordt door TNO onderzocht welke dunne film PV op welk substraat optimaal is. Ook
wordt door TNO en Heijmans een bevestigingsconcept ontwikkeld dat snel te monteren is en de
primaire functie van de geleiderail niet verhindert. Femtogrid zal een tweetal innovaties op zich
nemen met betrekking tot power optimizers voor de lijnvormige PV toepassing en voor het DC
management (voltage, veiligheid, minimaliseren uitval bij aanrijding etc). De Hogeschool van
Amsterdam zal gedurende het gehele project studentenprojecten opzetten om enerzijds de
opgedane kennis te dissemineren en anderzijds de studententeams een stuk verbredingsonderzoek
te laten doen. De resultaten van dit verbredingsonderzoek gaan weer terug in het projectteam. Tot
slot wordt door Heijmans in samenwerking met de Provincie Noord Holland een eerste pilot
aangelegd om de werking van het principe in de praktijk aan te tonen. Na afloop van het project
beschikken de partners over gevalideerde kennis over hoe PV te integreren in de geleiderail en kan
gestart worden met de opschaling van de technologie voor commerciële toepassingen.
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ir. E.G.O.N. Janssen
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TEID215032 - High Efficiency Coloured Solar Modules for Façades (ColourMax)

Real estate owners and project developers are pushed to realize energy neutral buildings, thanks to
commercial drivers (lower utility bills, fiscal regulations, LEED/BREAAM certification) and legal
drivers (Near Zero Energy directive for EU buildings). For buildings with more than a few storeys,
roof space is often insufficient to generate its electricity needs. Therefore, PV modules will be more
and more applied to façades.
Current options for integration of PV modules in façades are insufficient due to either a limited
aesthetic quality or an aesthetic integration that has lower efficiency and/or a higher cost price. In
this project, Exasun and its partners develop the ColourMax High Efficiency PV Façade Technology,
which combines all desirable properties: a conversion efficiency of 14-16%, only marginally higher
cost per Wp, and most importantly, it is available in any colour.
Exasun uses the experience gained at its sister company LineSolar BV regarding modelling sunlight
and Exasun optimises the design of the ColourMax technology. Accuracy moulds will be developed
and tested by Sumipro. Dercom develops a suitable colour system of 3 or 4 coatings for outdoor
application, with which any colour or print can be created. These coatings are selectively applied to
create the desired aesthetical effect without compromising output. Subsequently, Exasun will
produce small scale prototypes for testing. Finally, a number of prototypes is tested indoor and
outdoor. Indoor tests are aimed at determining durability / lifetime aspects as well as initial
performance. Outdoor tests performed by Zuyd are focused on field testing and comparison to
alternative technologies.
The project results in a feasible product design, combining the ColourMax technology, inkjettable
colour coatings for outdoor application, integrated in glass-glass BIPV modules that can serve as
building components, replacing commonly used façade panels from glass, plastic, aluminium or
stone. The project contributes to the development of multifunctional building components (IDEEGO
progam line 3). Prototype products are field tested at the District of Tomorrow and output
performance and aesthetics are compared to alternative technologies.
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Exasun
ir. M.H. Mensink
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m.mensink@exasun.com
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TEID215055 - Multifunctionele energie efficiënte douchecabine (MEED)

Aanleiding
In woningen en in hotels gaat bij douchen veel energie verloren. Er zijn momenteel
douchewarmtewisselaars op de markt maar deze hebben in de praktijk een rendement van circa
20% en zijn ook niet overal inzetbaar. Er zijn ook recirculatiedouches beschikbaar maar deze zijn
veel duurder en relatief ingewikkeld in het gebruik.
Doel van het project
Het ontwikkelen van een generiek toepasbare en direct inzetbare (na een korte installatietijd)
prefab douchecabine met geïntegreerde hoog rendement warmtewisselaar voorzien van
gecontroleerde ventilatie en isolatie waardoor 80% van de warmte wordt teruggewonnen.
Activiteiten
- WP 1: Overzicht maken van beschikbare technologie, octrooi onderzoek en opstellen Programma
van Eisen.
- WP 2: Conceptuele oplossingen genereren voor diverse scenario’s waaronder elektrisch douchen;
- WP 3: Modellering, ontwerp en constructie van de hoog rendement warmtewisselaar welke
vervolgens in het laboratorium wordt getest.
- WP 4: Modellering warmte- en vochtstromen in de douchecabine resulterend in een optimaal
ontwerp en constructie van een proefmodel. Met dit proefmodel (zonder warmtewisselaar) wordt
het warmteverlies geminimaliseerd en het douchecomfort geoptimaliseerd.
- WP 5: de resultaten van WP3 en WP4 worden bijeengevoegd tot twee test cabines die gedurende
langere tijd in het lab worden beproefd. Aandachtspunten hierbij zijn de regeling, vervuiling en
energiebesparing.
- WP 6: constructie van vier douchecabines. Demonstratie en monitoring van vier cabines in twee
woningen en 2 hotelkamers gedurende een half jaar.
- WP 7: Projectmanagement.
Resultaat
Twee in de woning- en in de hotelmarkt beproefde prefab douchecabine concepten met
geïntegreerde hoog rendement warmtewisselaar, voorzien van gecontroleerde ventilatie en isolatie
waardoor 80% van de warmte wordt teruggewonnen.
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P. Jacobs
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134.

TEID115004 - Mobility Center

Aanleiding
Belangrijke aanleiding is het grote file- en parkeerprobleem van diverse bedrijven in de regio
Eindhoven (High-Tech Campus, ASML/MMC-gebied, Eindhoven Airport, Health Valley Best, TU/e
terrein, etc.). Bij een substantieel gebruik van diverse Mobility Centers wordt dit probleem
aangepakt. Bovendien zal de gezondheid van de deelnemers toenemen, én zal er een substantieel
positieve impact op het milieu zijn, door de vele uitgespaarde autokilometers.
Doel van het project
Het doel van dit project is het ontwikkelen van, én onderzoek doen naar, een Mobility Center dat zijn
energie verkrijgt via een dakconstructie met geïntegreerde zonnepanelen. Door middel van slimme
regelingen en een eigen elektrische opslag, is het Mobility Center bovendien nagenoeg autonoom
inzetbaar. Daarnaast verschaft het consortium sociaal maatschappelijke kennis omtrent een nieuw
business model, organisatievorm en het gebruik en de acceptatie van deze innovatie.
Toekomstige gebruikers van het Mobility Center kunnen straks via een website of app een
elektrische fiets/scooter reserveren. In het afgesloten en ‘vandalism-proof’ Mobility Center haalt de
gebruiker het vervoermiddel op. Na gebruik plaatst de gebruiker het elektrisch vervoersmiddel terug
en sluit deze aan om op te laden. Het energiemanagementsysteem zorgt er dan voor dat de juiste
fiets geladen wordt en de zon doet de rest. Geen zonlicht? Dan zijn er opgeladen vaste batterijen die
het werk overnemen. Geen fiets? Dan laadt het systeem met behulp van de zon de vaste batterijen
van de stalling op.
Activiteiten
Het klinkt allemaal erg eenvoudig, maar er moeten nog de nodige technologische en sociaalmaatschappelijke barrières overwonnen worden alvorens het consortium tot het vermarkten kan
overgaan. Deze uitdagingen liggen op het gebied van in-roof zon-PV, batterijen,
energiemanagementsystemen, specifiek laden van de e-voertuigen, smart micro-grid, en een
optimale koppeling met het elektriciteitsnet . Ook sociaal-maatschappelijk zijn er ook nog allerlei
uitdagingen op het gebied van acceptatie, verdienmodellen en coöperatieve organisatievormen te
beslechten.
Resultaat
Het gewenste resultaat is een antwoord op de volgende vraag: ’Hoe zien, wetenschappelijk
getoetste, niet technologische en technologische ontwerpeisen eruit ten bate van de realisatie van
een nagenoeg autonoom Solar Moblity Center bestaande uit in-roof zon-PV, en geïntegreerde regel& energieopslagsysteem in combinatie met de specifieke behoefte van e-vervoer?
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H.E. Technologie B.V.
G.A.P te Boekhorst
+31 (0)6 5142 7386
gerard.teboekhorst@he-technologie.nl
Jan Kuijpers Nunspeet BV, Calllock-mobility BV, WeMobile BV, Texis B.V., SCX
Solar B.V., TNO, DConsult
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135.

TEID115008 - SCalable, Aesthetic, Robust, Light weight bipv ElemenTs
(SCARLET)

Introduction
The integration of PV into buildings – BIPV- is currently still a small percentage of the total PV
market, about 2%. The reason that this market is still relatively small has to do with costs, lack of
scalable PV products and lack of awareness in the building sector. Steel products form an important
market share for facades and roofs of buildings, and are easy to scale. Combining this with scalable
PV could result in a breakthrough in BIPV.
Aim of the project
The aim of the project is to prove the feasibility of a BIPV product on steel basis, which can benefit
from economies of scale, aesthetics, is scalable and has inherent low manufacturing costs.
This contributes to the main aim of the iDEEGO Multifunctionele Bouwdelen target: To combine
renewable energy generation (PV) with a complete steel building element which also provides heat
and sound insulation, as well as full building weather protection.
Acitivities
The feasibility will be based on the following aspects:
• Manufacturability: is the process compatible. ECN and TSE will conduct material and process
experiments, and consult with equipment manufacturers.
• Aesthetics: does it result in an attractive product which is accepted by architects and project
developers. TSE and ECN will make a design, and gather input from relevant market parties at
the start.
• Power output and cost: how much power is generated per m2 and what is the expected pay back
time. This will be measured and calculated by ECN, with input from TSE
• Reliability of the product: ECN will conduct climate chamber and stress tests.
• Market acceptance: do parties from the building industry accept the product, how can the product
be adjusted in order to generate acceptance (e.g. aesthetics, ease of installation, costs,...). TSE
and ECN will manufacture a demonstrator, and discuss results of experiments, costs calculations
and electricity generation with relevant market parties.
Results
The specific results of this project will be:
• A report describing the design of the complete product , this will include an initial calculation of
production cost;
• Report describing reliability test results of the PV-steel product;
• Electricity annual yield calculation and detailed cost calculation;
• Report describing market acceptance criteria;
• Report describing further steps required to go to full scale production;
• Full size demonstrator (up to 1x2 m), incl outdoor performance measurement data for this
demonstrator.
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ECN
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TEID115028 - Esthetic SOLar blinds for DYNAamic light management
(SOLDYNA)

Achtergrond
Om tot een energie neutrale gebouwde omgeving te komen is enerzijds ontwikkeling en
grootschalige toepassing nodig van systemen voor opwekking van hernieuwbare energie. Anderzijds
is innovatie nodig op het gebied van energiebesparing, met name door middel van slimme
energierenovatie van bestaande gebouwen.
Doel van het project
Binnen dit project wordt een productconcept ontwikkeld en geëvalueerd voor een dynamisch
vleugelzonweringssysteem dat volledig geautomatiseerd de juiste stand aanneemt ten opzichte van
de zon voor optimaal lichtmanagement in utiliteitsgebouwen. Geïntegreerde dunne film zonnecellen
leveren de benodigde elektriciteit voor aansturing van zowel de vleugelzonwering als overige
(klimaat)installaties in het gebouw.
Activiteiten
Om de doelstellingen te bereiken wordt binnen het project kennis opgebouwd over:
1) benodigde eisen aan dunne film PV (o.a. esthetiek, levensduur, maatvoering, elektrische
aansluiting, efficiëntie en elektriciteitsopbrengst) voor toepassing in de gebouwde omgeving;
2) het integreren van dunne film PV in complexe en gekromde oppervlaktes;
3) benodigde hardware voor het gebruik van zonnestroom als voeding voor de vleugelzonwering
en het beschikbaar maken van het overschot aan elektriciteit voor andere toepassingen in het
gebouw;
4) benodigde regeltechniek voor dynamische aansturing van vleugelzonwering op decentraal
niveau;
5) economische en energie technische haalbaarheid van een dynamisch vleugelzonweringssysteem
met geïntegreerde dunne film PV.
Resultaat
Dit project resulteert in:
een concept voor een geautomatiseerd, dynamisch vleugelzonweringssysteem
geïntegreerde dunne film PV;
aangetoond werkingsprincipe met behulp van een pilot module op kleine schaal;
evaluatie van economische en energie-gerelateerde haalbaarheid.
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Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

met

TNO
ir. E.G.O.N. Janssen
+31 (0)88 866 3473 / +31 (0)6 5346 7664
Egon.Janssen@TNO.nl
Heycop Smart Innovations B.V., De Groot & Visser BV, Allicon Aluminium
Lichtconstructies b.v..
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TEMW140008 - Industriallization and System Integration of the Aesthetic
Energy Roof Concept (AER II)

Aanleiding
The future of the European photovoltaic industry depends heavily on breakthroughs in ‘mass
customization’ of photovoltaic roofs, that require the European local execution of engineering, ondemand manufacturing and on-site delivery, and that need a high level of aesthetics to appeal to a
broad public.
Doelstelling
The objective of the AER II project is to further develop the AER concept into more product lines and
bring these products to the market.
Korte omschrijving
In this project the project partners Soltech, Heijmans, SEAC and AERspire join forces to research,
develop, industrialize and bring to the market the Aesthetic Energy Roof (AER) concept. The AER
concept is based on a patent pending frameless, junction-box-less, glass-glass laminate with
integrated mounting functionality. The building integrated energy roof concept has a unique set of
properties like full roof filling, unsurpassed high-end aesthetic appearance, minimized bill-ofmaterials, optionally included integrated window and integrated solar thermal panel. The AER
concept will result in a full range of products that can be build up modular at any type of roof at
customer energy and heat demand.
The cross-border AER II project follows-up the Dutch nationally funded AER I project, in which the
proof of principle for the water tightness, the mounting principle and the electricity generation of the
concept has been demonstrated.
Resultaat
First, a market study will deliver an overview of the various BIPV market segments and the best fit
for the various AER product lines. Next, we will optimize and industrialize the base product and its
manufacturing processes and research and develop the envisaged range of product lines within the
AER platform. Finally, a demo roof will be built up based on the applicable building codes and
regulations. The demo roof will be followed in a 4 seasons performance measurement setup.
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AERspire B.V.
E. Philipse-Verhagen

Heijmans Nederland B.V., Stichting Solar Energy Applicat. Centre (SEAC)
01.05.2014 – 01.05.2016
Incidentele subsidies 2014
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Eindrapport 2016:
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5b8/412/c6a/5b8412c6a2f606431
08767.pdf
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138.

TEMW140009 - Photovoltaics for high-performance building integrated
electricity production using high-efficiency (PV4FACADES)

Aanleiding
Back contact module technology is the accepted route to higher efficiency PV modules (see e.g. the
SEMI PV roadmap). At the same time, back-contact module technology is also perfectly suited for
BIPV in which PV elements are integrated into buildings and often have dual functions (serving as
electricity generator and construction element) which reduces the balance-of-system costs. For
residential rooftop and building integration, the current typical modules are aesthetically
unattractive. The much more appealing aesthetics of back-contact modules make them much better
suited for BIPV and for residential rooftops. In addition, the PV industry has seen little product
diversification to date, and there are commercial opportunities for PV systems other than the current
typical flat plate modules mounted on frames or supports.
Doelstelling
The PV4FACADES project aims at the development of low-cost and high-efficiency back-contact cell
and module technology and building-integrated PV (BIPV) products based on back contact
technology. This will result in higher efficiency PV modules which are perfectly suited for BIPV: much
more appealing aesthetics and more suitable electrical, thermal and mechanical characteristics.
Korte omschrijving
Workpackages (WP's):

1.
2.
3.
4.

5.

Development of low-cost MWT and IBC cells with efficiency over 22%, suitable and optimised for
the module technologies of the later WP’s.
Three innovative interconnection techniques will be tested and optimised, leading to a cell to
module power loss of 0%, suitable for a module efficiency over 20.5% at lower cost.
Lamination materials and technologies will be developed and optimised, leading to thinner glass,
new encapsulants, shorter process time, and lower cost.
Product integration into high-performance building elements is performed by end users
Wienerberger and Eternit (roof elements) in collaboration with Soltech. Also, integration of
microinverters, for better shadow performance, is developed and tested by Sunlego and Soltech.
Market studies and market feedback will be collected, and impact on life cycle analysis will be
included.
Analysis and reliability testing is performed by Eliosys, GUNAM, ISFH, imec, and ECN. Performance
variations depending on different climates and the built environment, and a test method for
partial shading, will be key.

Resultaat

A.
B.

C.
D.

Low-cost, high-efficiency back-contact cell technologies for industrial take-up.
Back-contact interconnection and lamination technologies, for 156mmx156mm MWT (metal wrap
through) and IBC (interdigitated back contact) cells, with improved integrated cell and module
architecture and resulting in a lower cell-to-module loss and a lower cost than current industrial
back-contact technology.
Back-contact PV technology specifically designed for building integration, with improved
aesthetics and resulting in a higher yearly energy yield.
Module technology with thinner glass, improved reliability and lifetime.
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TEZG114003 - Gebouwgeïntegreerde Esthetische Vernieuwende
EnergieLeverende Zonnegevels (zonneGEVEL)

De afgelopen jaren neemt de toepassing van zonne-energie in Nederland een grote vlucht.
Traditioneel worden de zogenaamde fotovoltaïsche (PV) panelen op zuidgeoriënteerde daken gelegd,
zodat gemiddeld gezien de hoogste jaaropbrengst te behalen is. Door dalende prijzen, verbeterde
technologie en steeds hogere energieprestatie-eisen, verschuift deze focus echter naar andere
segmenten, zoals gevels. Zeker bij die gebouwen waar dakoppervlak beperkt beschikbaar is of niet
voldoet (wegens aanwezigheid installaties, beperkte draagconstructie, etc.), zoals industriële bouw,
utiliteitsbouw, commerciële bouw en residentiële hoogbouw is gevel BIPV aantrekkelijk. Bij PV
toepassing in de gevel is integratie essentieel waarbij multifunctionele gebouwdelen ontstaan die
zowel energieopwekking als esthetische en/of bouwfuncties bevatten. Vanuit de gezamenlijke
innovatieagenda van de TKI Solar Energy en EnerGO is de gevel als belangrijk aandachtspunt voor
het innovatieprogramma van 2014 genoemd. Goede, schaalbare en kosteneffectieve BIPV
toepassingen voor gevels zijn op dit moment echter niet beschikbaar.
In ZonneGEVEL worden twee geïntegreerde zonnegevelconcepten ontwikkeld welke inspelen op
verschillende segmenten van de gevelmarkt: Solowall en ZigZagSolar. De door het
projectconsortium ontwikkelde gevelconcepten zijn elk uniek in de ontwerpvrijheid en esthetische
uitstraling die deze kunnen bieden.
Het project resulteert in een tweetal BIPV gevelproducten die alleen of in combinatie de gevel
volledig van stroomopwekkende elementen kunnen voorzien, zonder dat daarbij esthetica,
gebouwfuncties als waterkering en isolatie, en kosteneffectiviteit uit het oog worden verloren. Ieder
van deze concepten kent zijn eigen uitdagingen waarvoor in dit project innovaties worden
ontwikkeld. Daarnaast wordt een aantal ontwikkelingen ingezet die bijdragen aan het succes van de
gevelconcepten, gericht op vandalismebestendigheid en elektrisch systeemontwerp middels microomvormers. Ook vindt kennisontwikkeling plaats op het gebied van simulatiemodellen, integratie in
bouwprocessen en het testen/monitoring van gevelconcepten. Voor de gevelconcepten wordt na 1,52 jaar een functionele testwand gerealiseerd van 1-6 m2. Vervolgens wordt het meest veelbelovende
concept gerealiseerd in een praktijktoepassing bij de Wijk van Morgen (ca. 20m2), waar
daadwerkelijke integratie in de gebouwschil plaatsvindt in een experimentele real-life setting.
Penvoerder
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TNO
Barend Vermeulen
+31 (0)88 866 5571
barend.vermeulen@tno.nl
Hogeschool Zuyd, SCX Solar, Wallvision,
Polyplastic, Heliox, W/E Adviseurs, SGS
Intron, SEAC
01.06.2014 – 31.12.2017
TKI Solar Energy 2014
Fysieke integratie
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140.

TEZG214006 - Building Integrated Concentrator PV (BICPV)

Het doel van het project is om een esthetisch transparant gevel- en daksysteem met geïntegreerde,
zonnevolgende geconcentreerde PV-modules(energieopwekking) te ontwikkelen en te demonstreren
dat tevens positieve invloed heeft op het comfort, de beleving en de energie efficiëntie van het
gebouw (energiebesparing). Hiermee is het eenvoudig mogelijk in 2020 energie neutrale esthetische
en transparante gebouwen te ontwerpen.
Zonder opwek van energie is het onmogelijk de gebouwde omgeving energieneutraal te maken. De
toepassing van PV op gevels en daken biedt hiervoor een grote kans. Aanvullend is er een trend in
de architectuur in het gebruik van glas. Deze aspecten conflicteren bij toepassing van veel
innovatieve producten in deze markt.
In het project ontwikkelen SolarSwing Energy, Femtogrid, Radboud Universiteit Nijmegen en
Technische Universiteit Eindhoven een systeem met zonnevolgende, geconcentreerde PV-cellen dat:
daglicht binnenlaat en doorzicht biedt,
energie bespaart, en
energie opwekt met een hoog rendement.
Hiertoe worden verschillende innovatieve technieken ontwikkeld en later gecombineerd. Het project
bestaat uit 6 werkpakketten. Hierin wordt de integrale module ontwikkeld (SSE), PV-configuratie
geoptimaliseerd (FEM), de invloed op het rendement van licht/schaduw onderzocht (RUN) en het
algehele effect op de energiehuishouding onderzocht en gesimuleerd in een softwaremodel (TUE).
Aan het einde van het project wordt in een pilot het project gedemonstreerd en gepresenteerd.
De partners beogen dat het project uiteindelijk wereldwijd
verkocht wordt, waarbij het in 2020 al leidt tot een toegepast
oppervlak van 10.000 m² en bijna 2.000.000 kWh energie
heeft opgewekt. In 2023 is dit naar schatting vertienvoudigd.
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E-mail
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Solar Swing
Stan de Ridder
+31 (0)6 5539 6913
stan@solarswing.nl
Radbout Universiteit, TU Eindhoven,
Femtogrid Energy Solutions BV
01.01.2015 – 01.02.2017
TKI Solar Energy 2014
Fysieke integratie

Eindrapport 2016:
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a0/c1f/4ea/5a0c1f4eaf4a151610
9589.pdf
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141.

TEZG214008 - Gebouwgeïntegreerd PVT dak in combinatie met een
ventilatiewarmtepomp (De Groene Combi)

Een consortium bestaande uit Inventum, Unilin Insulation, Zonnepanelen Parkstad en SEAC
(TNO/ECN) ziet goede kansen in de ijzersterke en groene combinatie van geïsoleerd dak met
zonnepanelen en een ventilatiewarmtepomp. In het concept wordt de hete lucht die onder invloed
van de zonnestraling onder de PV panelen ontstaat en vastgehouden wordt door de dakisolatie
gebruikt als bronwarmte voor de ventilatiewarmtepomp. Het gebouwgeïntegreerde zonnedak
produceert zo naast elektriciteit ook warmte: Een zogenaamd PhotoVoltaïsch-Thermisch (PVT)
systeem. Het systeem kan in de bestaande bouw worden toegepast en zo tegelijkertijd de vraag
naar elektriciteit en gas sterk terug dringen of zelfs wegnemen. Wat het project uniek maakt is de
integrale aanpak, waardoor het dak, de zonnepanelen en de warmtepomp perfect op elkaar
afgestemd zijn. Het geïsoleerde PVT dak wordt reeds in de fabriek geassembleerd en is daarna
razendsnel te monteren op een bestaand of nieuw gebouw. Hiermee worden de kosten van de
dakpannen en dakmontage uitgespaard.
In de eerste fase van het project zullen opbrengstberekeningen, conceptvorming en
productspecificatie aangepakt worden. Hierin worden door kennisinstelling SEAC (TNO/ECN)
verschillende configuraties van luchtkanalen ontworpen, onderzocht en vergeleken middels metingen
en simulaties. Vervolgens zijn Zonnepanelen Parkstad en Unilin Insulation in dit project
verantwoordelijk voor de dakconstructie en de overdracht van thermische energie naar de
ventilatiewarmtepomp. Inventum is binnen dit project verantwoordelijk voor ontwikkeling/
aanpassing compacte warmtepomp zodat deze met verschillende bron luchtstromen kan
functioneren. Het project eindigt met een eerste functioneel prototype van deze “Groene Combi”.
Het gevormde consortium beschikt over de kennis, expertise en faciliteiten om dit project succesvol
uit te voeren en is er van overtuigd dat PVT in combinatie met een ventilatiewarmtepomp het
duurzame potentieel heeft om significant bij te dragen in de reductie van CO2 uitstoot en de
besparing van energie, geheel in lijn met het beleid van de Nederlandse overheid.
Penvoerder
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Inventum
F. Van Noordenburg
+31 (0)30 274 8413
fvannoordenburg@inventum.com
Zonnepanelen Parkstad, Unilin Insulation BV, SEAC
01.01.2015 – 31.12.2017
TKI Solar Energy 2014
Fysieke integratie
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142.

TEZG114009 - Solar Noise Barriers (SONOB)

Het SONOB project heeft tot doel een doorbraak modulair zonne-geluidsscherm concept te
ontwikkelen. Hierbij wordt gewerkt aan nieuwe materialen, productontwerp, én onderzoeksvragen in
een ‘Living Lab’ omgeving.
Zonne-geluidsschermen worden tot op heden nog nauwelijks toegepast in Nederland. Eerdere
projecten, onder andere op de A9 bij Oudekerk aan de Amstel, kregen geen vervolg. Desondanks is
er een zeer groot potentieel voor zonne-geluidsschermen. Circa 5 miljoen vierkante meter zijn
beschikbaar op nagenoeg onbeschaduwde locaties dicht in de buurt van het elektriciteitsnet. Om
deze oppervlakken te kunnen benutten is er een doorbraak concept geluidsscherm nodig dat de
eisen van weggebruikers, omwonenden, landschapsarchitecten, wegenbouwers en wegbeheerders
verenigt en een sluitende business case oplevert.
Het SONOB consortium bestaat uit 4 bedrijven, 3 kennisinstellingen en 2 overheidsorganisaties en
wordt aangevoerd door Heijmans Wegen BV. De projectpartners vullen de gehele keten van
materialen, PV elementen, geluidschermen fabricage, installateur tot eindgebruiker (wegbeheerder).
Het consortium ontwikkelt een doorbraak modulair geluidsscherm concept dat de belofte heeft
uiteindelijk tegen geringe meerkosten en op klantspecificatie een PV functionaliteit te kunnen
toevoegen aan een geluidsscherm. Tevens blijven hierbij bestaande geluidsscherm eisen als
robuustheid, semi-transparantie, geluidswering en schaalbaarheid behouden. Binnen het project zal
een living lab opgebouwd worden langs in gebruik zijnde weg. Op deze locatie wordt het innovatieve
geluidsscherm concept onderzocht op stroomopbrengst, worden er business cases en business
modellen voor de eindgebruiker verkend en wordt de stakeholder acceptatie systematisch
geëvalueerd.
Het eindresultaat van het project is een uniek modulair stroom-producerend geluidsscherm concept
waarvan hoge economische verwachtingen zijn op zowel de Nederlandse als de internationale
geluidsschermen markt. Tevens wordt unieke kennis ontwikkeld op het gebied van opbrengst,
stakeholder acceptatie en business modellen voor de eindgebruiker die uitgebreid gedissemineerd
zullen worden, en die als vliegwiel zal dienen om de Nederlandse markt voor zonne-geluidsschermen
open te breken.
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Heijmans Wegen BV
Stijn Verkuilen
+31 (0)6 2114 1517
sverkuilen@heijmans.nl
Van Campen Industries BV, Dutch Space BV, SEAC, TU Eindhoven, ECN,
Evonik Degussa International AG, Gemeente Den Bosch, Provincie Noord
Brabant
01.06.2014 – 31.12.2016
TKI Solar Energy 2014
Fysieke integratie

Eindrapport 2017:
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a0/c1f/174/5a0c1f1743a6811381
4712.pdf
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143.

TEZG114004 - De zon draait boven Groningen (ZoGrunn)

Doel van het project
Het project is een industrieel onderzoek gericht op kennisontwikkeling en valorisatie voor een
nieuwe zonne-energietechniek voor in de gebouwde omgeving, te weten: drijvende en met de zon
meedraaiende PV systemen.
Aanleiding
Het voorliggende concept kan 20 – 30% meer opbrengst genereren dan vergelijkbare op daken
geïnstalleerde PV panelen. Uit berekeningen blijkt dat het ontwerp de potentie heeft om elektriciteit
te produceren tegen een kostprijs van minder dan 12 eurocent per kWh. Dat is meer concurrerend in
vergelijking met grootschalige Duitse zonneweides.
De volgende stap is kennis en inzicht over het functioneren van de panelen alsmede de inbedding
hiervan in de gebouwde omgeving, alsmede de grootschalige acceptatie. De beschikbaarheid van
industriële
wateren
dicht
bij
de
gebouwde
omgeving
zoals
in
waterbekkens,
waterzuiveringsinstallaties, zandwinputten en andere industriële wateren, biedt daarbij kansen.
Korte omschrijving
Het project wordt uitgevoerd in de gemeente Groningen. Deze gemeente wil energie neutraal zijn in
2035. De gemeente herkent de potentie en heeft de oude waterskibaan ter beschikking gesteld voor
dit onderzoek. De stad Groningen is mede-initiatiefnemer en ondertekenaar van de Green Deal
Smart Energy Cities.
Sunfloat zal de leiding nemen in het construeren, installeren en onderzoeken van 220 m 2 draaibare
PV panelen op 22 vlotten in de waterskibaan. Onderzoeksvragen die onderzocht worden in een live
omgeving zijn o.m.:
•
weer en golfslag bestendige constructies,
•
(kosten)effectieve aanlanding van stroom vanaf het water,
•
optimalisatie naar reflectie en draaiing van de panelen.,
•
maximalisatie stroomafgifte ook aan de dagranden.
De Hanze Hogeschool zal tegelijktijdig de beschikking krijgen over een modelopstelling (2 units van
het Proof-of-Principle + PV in een landopstelling. Binnen de proeftuin van de HanzeHogeschool
(EnTranCe) zullen studenten onderzoek doen met als doel de constructie van de installatie te
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verbeteren, de invloed van de balancering op het energienetwerk te bepalen alsmede elektrische
schakelingen te optimaliseren.
EnableMi zal voor eigen rekening en risico de basisontwerpen onderzoeken en valideren van 3
business modellen waarlangs valorisatie uiteindelijk wordt voorzien. Deze modellen - waarvan de
techniek een onderdeel is - vormen de basis voor grootschalige herhaling / uitrol. Motto hierbij is,
dat de eindgebruiker vanuit een ketenbenadering centraal wordt gesteld. Er is inzicht nodig in
hetgeen de verschillende doelgroepen als oplossing verwachten naast sec de techniek. Hierover
wordt veel gesproken binnen projecten maar niet meer de keten en doelgroepen. Partijen willen de
kennis ontsluiten met betrekking tot de volgende routes:
a. een model voor gebruik door 5 – 10 particulieren (vakantieparken);
b. een gevalideerd model als basis voor een energie-coöperatie bestaande uit 20 – 100 vlotten, en;
c. een gevalideerd model voor velden met een vermogen van meer dan 15 MW (> 20 hectare).
Resultaat
In Nederland is zeker potentie voor 640 MW aan energieopwekking door gebruik te maken van
industrieel water. Ter illustratie: 1 zandwinning ter grootte van 20 hectare staat gelijk aan 13 MW.
Het project werkt toe naar een ontwerp dat tegen een kostprijs van 12 eurocent kan functioneren
gedurende een periode van minimaal 20 jaren. Het project moet uiteindelijk de basis leggen voor
grootschalige uitrol van drijvende zonnepanelen in industriële wateren dicht bij de gebouwde
omgeving zoals in waterbekkens, waterzuiveringsinstallaties, zandwinputten en andere industriële
wateren.
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Sunfloat
Tjeerd Jongsma
+31 (0)6 5112 1714
tjeerd.jongsma@sunfloat.com
EnableMi, Hanze Hogeschool Groningen (EnTranCe)
20/05.2014 – 20/05.2016
TKI Solar Energy 2014
Fysieke integratie

Eindrapport 1 2016:
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a0/c1e/4b9/5a0c1e4b9105e5255
44497.pdf
Eindrapport 2 2016:
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a0/c1e/d67/5a0c1ed67ccdc8978
30577.pdf
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144.

TEZG214002 – PV Afdichtingen op Stortplaatsen (PAS)

Aanleiding
In Nederland is er 1.400 ha aan IBC-stortplaatsen, waarvan nog 850 ha moeten worden afgedicht in
de toekomst. Deze gesloten stortplaatsen kunnen worden beschouwd als “lost space” vanwege de
inhoud van de stortplaats is een herbestemming is slechts zeer beperkte gevallen mogelijk. Ondanks
de grote potentie worden PV afdichtingen op stortplaatsen nog slechts sporadisch toegepast.
Korte omschrijving
In dit project richt het consortium zich op:
1. Zonne-energie integreren in een deponie ontwerp en afdichting
Het toepassingspotentieel wordt grotendeels bepaald door de mate van integratie tussen het
zonnesysteem en de bovenafdichting van de stortplaats.
2. Ervaringen elders inzetten
Het potentieel voor ontwikkeling van zonne-energie op en buiten stortplaatsen is groot.
3. Verhogen van de duurzame energie productie.
Met grote zonnevelden op stortplaatsen is er perspectief om de opwekking van duurzame
energie substantieel te vergroten.
De toepassingsmogelijkheden zijn groot: een potentiële opwekkingscapaciteit van 500 Megawatt
piek en jaarlijkse CO2-besparing van 200.000 ton. Indien een verdere uitrol naar andere locaties
mogelijk is waar grootschalig deze nieuwe techniek te introduceren valt, dan is het
herhalingspotentieel vele malen groter.
Resultaat:
Het uiteindelijke resultaat van het project is een goedgekeurde PV-afdichting op stortplaatsen. Het
leidt tot een reproduceerbaar systeemconcept van een optimale geïntegreerde zonne-energie
afdichting voor stortplaatsen en een overzicht van andere landschapselementen en infrastructuur
waar het systeemconcept ook gebruikt zou kunnen worden zonder fundamentele wijzigingen.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
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Verwerking Bedrijfsafvalstoffen Maasvlakte (V.B.M.) CV
Hans Kolijn
hans.kolijn@vangansewinkel-minerals.com
ECN, Hyet Solar, Genap, Grontmij Nederland
01.10.2014 – 01.01.2017
TKI Solar Energy 2014
Fysieke integratie

Eindrapport 2017:
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a6/0e7/6b7/5a60e76b70ab96752
05797.pdf

Bladzijde 214 van 484

Projecten TKI Urban Energy

145.

TEZG113010 – Integratie OPV in Bouw en Glastuinbouw (IGOB&G)

Organische zonnecellen (OPV) gaan de komende jaren een enorme vlucht nemen vanwege unieke
eigenschappen:
•
Geen schaarse materialen
•
Zijn te printen op glas en folie in iedere kleur en ook transparant
•
Zijn minder gevoelig voor beschaduwing
•
Levensduur is te engineeren, dus ook toepasbaar op zonweringdoeken ed.
Momenteel wordt op zes plekken in Europa gebouwd aan productiefaciliteiten. Probleem is dat
onbekend is welke eigenschappen (kleur, transparantie, afdichting, dragermateriaal, etc) ideaal zijn
voor toepassing in de bouw en glastuinbouw. Ook moeten de systemen voor inpassing van de OPV
aangepast worden. Een consortium van bedrijven wil toepassingen gaan ontwikkelen voor deze
nieuwe technologie, met als doel om vernieuwende oplossingen te kunnen bieden voor
verduurzaming bouw en glastuinbouw. De focus ligt op toepassingen die enerzijds de eigenschappen
van OPV benutten en anderzijds het aanzien van het bouwwerk verbeteren. Daarnaast zal er
kruisbestuiving plaatsvinden tussen de bouw en glastuinbouw, bijvoorbeeld door toepassing van low
cost OPV geïntegreerde profielsystemen voor zowel vliesgevels en kasdekken.
TNO heeft het initiatief genomen om met een gehele keten van bedrijven hieraan deel te nemen. De
bedrijven zijn allen al bezig met PV projecten en willen zich door het ontwikkelen van OPV
toepassingen onderscheiden in de markt. Doordat naast toeleveranciers en bouwers ook
eindgebruikers deelnemen kunnen de toepassingen worden ontwikkeld naar de specificaties van de
eindgebruiker en is –bij bewezen resultaten- het eerste pilotproject verzekerd.
In het project zijn de toeleveranciers verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de toepassing
waarbij TNO hen ondersteunt met de integratie aspecten, rekenmodellen en productontwikkeling,
Solliance (TNO Eindhoven) ontwikkelt de specifieke eigenschappen met inzet van beschikbare OPV
productietechniek en SEAC monitort de proefopstellingen in de Fieldlab omgeving. Er zijn twee
eindgebruikers betrokken (woningcorporaties) die meehelpen bij het bepalen van het PVE, faciliteren
van de Fieldlab toepassing en pilotproject. Blomsma print & sign bekijkt in hoeverre hun apparatuur
doorontwikkeld kan worden om de OPV cellen te integreren in het product. Rutges vernieuwt
ondersteunt de bedrijven met opstellen van de business case waarbij rekening wordt gehouden met
de total cost of ownership van het gebouw. In het project worden de volgende product markt
combinaties (PMC) ontwikkeld:
1) OPV kasdek voor glastuinbouw.
2) OPV schermdoek voor glastuinbouw
3) Vliesgevel voor renovatie bouw
4) Energieserre voor eengezinswoningen
5) Building Wrap / energie tent
Na afloop beschikken de bedrijven over een nieuw product en zijn ze in staat om bij iedere OPV
leverancier materialen in te kopen aan de hand van specificaties die ze gezamenlijk hebben
opgesteld.
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TNO
Egon Janssen
+31 (0)88 86 63473
Egon.Janssen@tno.nl
TNO, ECN, Havecon, Elasol, Svensson, Elan Wonen, De Woonplaats, Rutges
Vernieuwt, De Markies, Blomsma print & Sign, SEAC, Serrebouw Brabant,
Vitrona, Rockpanel
01.01.2014 – 31.12.2016
TKI Solar Energy 2013
Fysieke integratie
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146.

TEZG113007 - Hoog Geconcentreerde Zon op Fotovoltaïsche Cellen in de
Gebouwde Omgeving (HCPV-GO)

Bij kassen en daglichtsystemen is in de warmere seizoenen sprake van een overschot aan
binnenkomende zonne-energie, waardoor het (te) warm wordt in de kas of in de ruimte onder het
daglichtsysteem. Opvang en omzetting van dit overschot van zonne-energie geeft meerwaarde voor
marktpartijen: tuinders, kassenbouwers, producent van daglichtsystemen en hun afnemers. Het
hoge energiegebruik in de tuinbouw en in de gebouwde omgeving is flinke uitdaging in deze
sectoren. Met de overheid zijn een convenanten afgesloten. Voor de tuinbouw is afgesproken dat
met energiegebruik met 30% vermindert in 2020 en voor de gebouwde omgeving is de afspraak een
besparing van 20% is 2020. Door opgevangen zonne-energie om te zetten in elektriciteit en warmte
kan het energiegebruik sterk verminderen. De onderzoeksvraag is: “Hoe kunnen we de beschikbare
zonne-energie bij kassen en daglichtsystemen zo goed mogelijk benutten met een zonnevolgend
Fresnel systeem op een financieel aantrekkelijke manier”.
Met een zonneconcentratiesysteem, gebaseerd op een met de zon meebewegende Fresnellensen, is
het mogelijk het overschot aan zonne-energie op te vangen. Uit oogpunt van lichttransmissie en
lage investeringen is het van belang dat het energiesysteem in standaard lichtstraten en
kassystemen geplaatst kan worden. In het onderzoek wordt het optimale systeem ontwikkeld op
basis van Fresnellenzen en hoogrendement tripel junctie zonnecellen in combinatie met warmte
opvang (PVT-systeem). Voorgaande projecten toonden nog een lage lichttransmissie en een lage
elektrische energieopbrengst door het optreden van schaduwstrepen op zonnecellen, relatief lage
concentratiefactoren (ca. 50x) en het gebruik van silicium cellen. Met tripeljunctie zonnecellen, in
combinatie met hogere concentratiefactoren (ca. 500-1000x), neemt het oppervlak van de
zonnecellen af en kan de jaarlijkse energieopbrengst meer dan verdubbelen naar ca. 100kWh/m2.
Tegelijkertijd komt er voldoende licht beschikbaar voor de teelt van gewassen in de tuinbouw en
voor verlichting in daglichtsystemen van gebouwen.
Het project wordt uitgevoerd met bedrijven en instellingen uit de tuinbouw, daglichtsystemen,
energie conversie, optica, en mechanica. De ambitie van het consortium is om een oplossing te
vinden voor de huidige energieproblematiek voor kassen en gebouwen. De deelnemende bedrijven
willen het Hoog Concentrerende Fotovoltaïsche technologie (HCPV) energiesysteem ontwikkelen en
zien toepassingen in de tuinbouw- en bouwsector. Het onderzoek moet leiden tot de ontwikkeling
van een nieuw principe van opwekking van duurzame energie, dat geschikt is voor transparante
daken in kassen en gebouwen.
Penvoerder
Contactpersoon
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Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN)
Piet Sonneveld
+31 (0)26 365 8379
piet.sonneveld@han.nl
KEMA, iDeeuwes, NTS-Optel, Sika Energie, Bovema BV
01.01.2014 – 31.07.2017
TKI Solar Energy 2013
Fysieke integratie

Eindrapport 2017:
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a6/0e6/fdd/5a60e6fdd41665500
32037.pdf

Bladzijde 217 van 484

Projecten TKI Urban Energy

147.

TEZG113008 - esthetisch gebouwge.ntegreerd zonneWarmte- en StroomDak
(WenS dak)

In de gebouwde omgeving bestaat het
energieverbruik uit zowel elektriciteit als
warmte. Reguliere PV systemen zetten ca.
15 % van de zonne-instraling om in
elektriciteit en ca. 75 % in niet gebruikte
restwarmte. In PVT systemen wordt deze
restwarmte gebruikt om lucht of een
vloeistof te verwarmen. Multifunctionele
PVT1 daken kunnen hierdoor een belangrijke
rol spelen in het invullen van deze behoeftes
door middel van het lokaal opwekken van zowel zonnewarmte als zonnestroom.
Het doel van het project WenSDak is de ontwikkeling van kennis omtrent PVT en het vertalen
daarvan naar concrete PVT producten van goede kwaliteit die op de markt ge.ntroduceerd worden.
Onafhankelijk van het specifieke system is functionele en esthetische integratie in het dak van groot
belang. Naast een goed product is een goede integratie in het energiesysteem en een optimale
regelingsstrategie belangrijk voor de opbrengst van een PVT dak. Een tweede doel is daarom de
optimalisatie van het PVT dak in de context van de warmtevraag en het energiesysteem.
In WenSDak worden in totaal vijf productconcepten voor PVT daken met een verschillend
marktsegment ontwikkeld door meerdere partijen, dit zijn:
Ontwikkeling van een BIPVT2-lucht systeem dat zonnestroom en warme lucht produceert en
efficiënt transporteert
Ontwikkeling van een monitoring en control unit en een nieuwe generatie PVT Energiedak
Ontwikkeling van een innovatief BIPVT dak, met focus op de ontwikkeling van de thermische
component
Optimalisatie systeem huidige generatie en definitie van nieuwe generatie Modular Energy Roof
System
Ontwikkeling van een onafgedekt PVT paneel gebaseerd op een standaard PV module en een
thermisch element
Daarnaast wordt een breed toepasbaar theoretisch simulatiemodel opgebouwd, waarmee de
thermische en elektrische energieopbrengst van de ontwikkelde BIPVT daken voor verschillende
gebruikersprofielen en systeemconfiguraties berekend kan worden.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
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SCX Solar
Gerard de Leede
+31 (0)40-744 0202
g.deleede@scx-solar.eu
Hotraco, SEAC, TU Eindhoven, ECN, AERspire, Suntrap, Solartech
Inyternational, Dimark Solar, De Mār Bouwconstructies, GEO Holland
01.10.2013 – 31.03.2016
TKI Solar Energy 2013
Fysieke integratie
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TEZG113009 – PV SolaRoad Infrastructuur (PV-SIN)

In een dichtbevolkt land als Nederland botsen soms de belangen van het gewenste stijgende aandeel
duurzame energieopwekking en de landschappelijke inpassing van duurzame energie. Een bekend
voorbeeld is het verzet tegen windmolens op land. Tegen zonne-energie is minder weerstand,
grotendeels omdat zonnepanelen vooral op daken geplaatst worden. Als echter alle geschikte daken
benut worden voor het opwekken van zonne-energie kan tot ca. 25% van de elektriciteitsbehoefte
voldaan worden. Om richting een volledig duurzame energiebehoefte te gaan zijn dus ook andere
oppervlaktes nodig.
In sommige landen, en op kleine schaal ook in Nederland, worden zonnepanelen in weilanden
geplaatst (zonneweides). In het dichtbevolkte Nederland, waar ruimte juist schaars is, is dat echter
geen wenselijke optie omdat duurzame energie hiermee direct concurreert met voedselproductie of
natuur. Wegen vormen een interessant alternatief. Het wegoppervlakte in Nederland is ongeveer 2x
zo groot als het dakoppervlakte (450 km2 vs 200 km2). Daarnaast worden de meeste wegen niet
intensief gebruikt waardoor er een groot deel van de dag licht op valt
Het opwekken van elektriciteit uit wegen wordt nog nergens ter wereld toegepast en is dus met
recht een disruptieve innovatie. In 2011 hebben vier organisaties (kennisinstelling TNO, provincie
Noord-Holland en de bedrijven Ooms Civiel en Imtech) een eerste pilot van een PV-geïntegreerd
fietspad aangekondigd waarmee eerste ervaringen op te doen met het concept
‘elektriciteitsopwekking uit wegen’. Het is de bedoeling dat deze proeflocatie (fieldlab Krommenie) in
de tweede helft van 2014 geopend wordt.
Dit project PV-SIN beoogt de technische uitdagingen op het gebied van integratie van PV in wegen
te onderzoeken, oplossingen daarvoor aan te dragen en in het buiten dit project ontwikkeld fieldlaboratorium in Noord Holland te monitoren en evalueren. Het fieldlab Krommenie kan door PV-SIN
gebruikt worden om nieuwe concepten te beproeven op weg naar de ontwikkeling van een
commercieel exploitabel product. De belangrijkste uitdaging hierin is om duurzaam efficiënte
modules te ontwikkelen bestaande uit een voldoende veilige transparante toplaag met geïntegreerd
PV, aangesloten op het elektrische net.
Door gebruik te maken van het fieldlab om ontwikkelde prototypes in de praktijk te beproeven wordt
inzicht verkregen in het gedrag onder gebruiksomstandigheden. Metingen in de praktijk dienen als
basis voor de validatie van de ontwikkelde modellen en de effectiviteit van de mogelijke oplossingen.
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TNO
Gerrit Jan Valk
+31 (0)6 8143 2541
gerritjan.valk@tno.nl
ECN, Femtogrid, Imtech, Ooms Civiel, Proxenergy, SEAC
01.12.2013 – 30.11.2016
TKI Solar Energy 2013
Fysieke integratie
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149.

TEZG113003 – Zonnig coolen (ZoCool!)

In het ZoCool! project wordt een ZoCool! systeem ontwikkeld dat op een slimme manier de
energiehuishouding voor koeling in de fruitsector kan regelen. Het systeem bestaat uit een
gelijkspanningsnet met daaraan gekoppeld: zonnepanelen, een DC koelmachine, een DC
regelsysteem en een AC/DC omzetter voor de integratie naar het elektriciteitsnet. Het gebruik van
een gelijkspanningsnet heeft als voordeel dat de componenten goedkoper en eenvoudiger zijn en dat
er aanzienlijke energie besparingen te realiseren zijn; tussen de 4 en 12 % Bovendien kunnen
duurzame energiebronnen zoals zonnepanelen toegepast kunnen worden zonder extra conversie
stap om de opgewekte gelijkstroom om te zetten naar wisselstroom.
Er worden in dit project twee koelmethodes bestudeerd en vergeleken: cryogene koeling en
invriezen. In het geval van cryogene koeling wordt koude opgeslagen in een cryogeen medium, dat
op het moment van een grote koude vraag vrijgelaten wordt in een ruimte om daarmee binnen korte
tijd de temperatuur van de ruimte snel te laten dalen naar de gewenste waarde. In het geval van
invriezen wordt koude opgeslagen in ingevroren producten. Zowel voor cryogeen koelen als voor
invriezen worden de optimale condities en de opslagcapaciteit voor koude bepaald. De invloed van
de koel technologieën op de kwaliteit van de gekoelde of ingevroren producten is van groot belang
omdat het realiseren van een productvoordeel de investeringskosten voor nieuwe technieken
acceptabel maakt.
Voor het regelsysteem van het ZoCool! systeem wordt een drietal algoritmes ontwikkeld. Ten eerste
wordt een algoritme voor een slimme netintegratie ontwikkeld dat afhankelijk van voorspelde
elektriciteitsprijzen en net-congesties bepaalt of het rendabel is om elektriciteit aan het net terug te
leveren of om elektriciteit van het net te gebruiken voor het koelproces. Dit hangt uiteraard af van
de verwachte opwek door de zonnepanelen. Ten tweede wordt een algoritme ontwikkeld dat de
weersverwachting gebruikt voor het voorspellen van de koelvraag. Ten derde wordt een algoritme
ontwikkeld dat er voor zorgt dat de koelvraag zo slim mogelijk beantwoord wordt. Daarvoor wordt
gebruik gemaakt van informatie over de toestand van het koelmedium, over de voorspelde
koelvraag, over de weersverwachtingen en over het elektriciteitsnet. Bij het ontwikkelen van
algoritmes wordt rekening gehouden met het zelf-lerend vermogen van het systeem. Op grond van
ervaringen uit het verleden kan het regelsysteem afleiden welke voortijdige acties nodig zijn om aan
de energievraag te voldoen.
Het ZoCool! project leidt tot een demo van het ZoCool! systeem waarin koeling voor fruit
gerealiseerd wordt. Deze demo wordt geëvalueerd en geoptimaliseerd. Dit project zal inzage geven
in de techno-economische haalbaarheid van het systeem afhankelijk van zijn energie reductie
potentieel en van zijn marktpotentieel.
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DNV GL
Craig Savy
+31 (0)26 356 3292
Craig.savy@dnvgl.com
Wageningen Universiteit en Reseachcentrum (WUR), DCBV, Van Kempen
koudetechniek, Thermosmart, Solar Comfort, Fruitpact
01.01.2014 – 29/02.2016
TKI Solar Energy 2013
Fysieke integratie
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150.

TKIZ01013 - Low-Cost Prefab Roof-Integrated PV System (LOCI)

In the LOCI project a low-cost prefabbed BIPV system for residential houses will be developed. The
BIPV system will be based on commercially available frameless PV laminates. The innovation of the
system lies in the way the laminates are used to construct a watertight BIPV roof with the right
combination of low cost, full roof coverage, sound weatherability and good aestethics. In particular,
the integration of the PV elements into prefab insulation elements should be stressed. These prefab
elements promise an extremely fast installation time, which allows a strong reduction of the
installation costs. The new “glass roof” concept will be perfectly suitable for bigger renovation
projects, e.g. of social housing areas. The project includes field testing of the system, quality testing
of the components and development of a techno-financial model aimed at social housing
corporations.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
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SEAC
Menno van den Donker
+31 (0)88 5154953
vandendonker@ecn.nl
Zonnepanelen Parkstad BV, Opstalan
01.01.2013 – 31.12.2014
TKI Solar Energy 2012
Fysieke integratie

Eindrapport 2015:
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a0/595/35c/5a059535c25523287
81411.pdf
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TKIZ01016 – Smart Energy Windows (SEW)

Photovoltaics is an attractive solution for the development of autonomous off-grid products that
need electric power. The Application of Smart Energy Windows is an interesting option for energy
conservation in the built environment. Known technologies like electrochrome, photochrome and
thermochrome have serious disadvantages because of lack of control, lack of comfort or complicated
installation.
The Peer+ Smart Energy Windows solution is based on liquid crystal and strives towards an
autonomous (cable-free installation, off-grid operation) system with wireless control. A key element
of this system is an integrated Photovoltaics module that – in combination with a battery - allows the
system to operate autonomously. The fully functional (however nonautonomous) zeroth generation
of Peer+ has been demonstrated in 2011. The goal of the current project is to develop the 1st
generation, that will demonstrate autonomous functionality. An important focus of this product is to
optimize the application of the PV for this product in combination with the storage of electricity in a
battery.
Penvoerder
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Telefoonnummer
E-mail
Partners
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Peer+
Casper van Oosten
C.vanOosten@peerplus.nl
SEAC, ECN
01.11.2012 – 01.04.2014
TKI Solar Energy 2012
Fysieke integratie

Eindrapport 2015:
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a0/597/66a/5a059766a8900801
977805.pdf
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TKIZ01014 – A novel concept for an Aesthetic Energy Roof 1 (AER-1)

The Dutch ambitions on the application of photovoltaics require the development of novel
buildingintegrated and aesthetically pleasing photovoltaic systems and solutions. In the AER project,
the project partners SEAC, Mate4Sun B.V. and Photovoltaic Professional Management B.V. (PPM)
join forces to develop such a new and innovative concept for a roof integrated BIPV system.
In the first phase of the project, the innovative components of the BIPV system will be prototyped,
the standard components will be purchased and a field test setup will be constructed. This phase will
end with some field tests and the first weeks of tests to gather measurement data.
The second phase of the project focuses on further improvement of the product based on lessons
learned on manufacturability and on field performance. The project will end with a fully developed
prototype of the novel BIPV system.
Penvoerder
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SEAC
Menno van den Donker
+31 (0)88 5154953
vandendonker@ecn.nl
Mate4Sun BV, PPM BV
15/10.2012 – 14/10.2013
TKI Solar Energy 2012
Fysieke integratie

Eindrapport 2014:
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a0/596/29b/5a059629b89be147
150576.pdf
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TKIZ01006 - Light weight Rooftop BIPV System (LiRoB)

In this project a new lightweight BIPV system for pitched roofs will be developed. The new BIPV
system will be based on a frameless PV building element and an innovative mounting concept. The
aesthetic aspects of the system are key: full visual filling of the
available roof area. The new PV roof tile element will allow a
systematic, yet flexible, approach for dealing with inconsistent roof
dimensions and obstacles.
The lightweight aspect is key because of low cost, easy handling,
and often restricted load on a roof. The new “glass roof” system
will be perfectly suitable for both renovation projects and new
house building projects. The development project includes
fieldtesting of the system, quality testing of the components and
development of a techno-financial model, aimed at the building
industry, house owners including “woning corporaties”, and
investors.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
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TULiPPS Solar
Paul Stassen
+31 (0)6 4623 0452
stassen@tulipps.com
SEAC, ECN, DSM, Yparex, KIWA, Alrack, TNO, Oskomera, Sabic
01.07.2012 – 31.12.2014
TKI Solar Energy 2012
Fysieke integratie

Eindrapport 2016:
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a0/4ce/662/5a04ce6626bb23163
90784.pdf

Bladzijde 225 van 484

Projecten TKI Urban Energy

154.

TKIZ01019 - SunCycle 2nd generation concentrator cell-assembly (Suncycle-2)

Multi junction III/V solar cells are the most efficient solar cells available. In the past decade,
obtained efficiencies with laboratory cells have increased from 36% to 43.5% and cellstructures with
efficiencies of well over 50% are in development. Commercial available cells now have efficiencies
over 41% and are expected to rise over 50% in the next decade.
Concentrator systems exploit these high efficiency cells. Concentrators utilize mirrors and lenses to
harvest solar light over a large area and focus this on a small, high efficient III/V solar cell.
Compared to regular flat panel solar modules, large areas of high purity semiconductor material are
replaced by inherent much cheaper materials like glass, metal and plastics.
Thus, concentrator systems combine high efficiency with cheap materials, producing electric energy
at very low cost and very high CO₂ reduction. Whereas regular concentrator systems are suited for
deployment in power fields, recently an innovative CPV concept that allows for rooftop integration
was developed and patented by SunCycle. A cooperation with Voestalpine to initiate large scale
production is in place. In this first generation system, commercial available III/V solar cells on sub
mount will be applied in the SunCycle-1 version.
To fully exploit the system, a specific cell assembly must be developed to match the specific optical
properties of the focus point in the SunCycle system. In this project, this cell-assembly will be
developed, integrated in the SunCycle-2 version system and tested.
Penvoerder
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SEAC
Menno van den Donker
+31 (0)88 5154953
vandendonker@ecn.nl
Suncycle, Radbout Universiteit
01.01.2013 – 31.12.2015
TKI Solar Energy 2012
Fysieke integratie

Eindrapport 2017:
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a0/598/2e8/5a05982e877b0788
735157.pdf
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TKI EnerGO regelingen 2012 t/m 2014
155.

TEGB114010 - Consumentgerichte Innovatieve Totaalrenovatie 2014 (CIT
2014)

In Nederland staan 1.4 miljoen koop- en huurwoningen met een zeer onzuinig energielabel D. Het
merendeel van deze energieonzuinige woningen is in handen van woningcorporaties. In het
energieconvenant hebben de overheid en woningcorporaties afspraken gemaakt over het
terugdringen van het energieverbruik van deze woningen. In deze verduurzamingafspraak staat dat
in 2020 alle huurwoningen een energielabel B of hoger moeten hebben. Een moeilijke opgave
waarbij woningcorporaties constant voor de keuze staan om te slopen en nieuw te bouwen of te
renoveren.
NBU heeft samen met Vrins Energieadvies, HW Wonen, de Kraan Installatietechniek, Brabant
Installatietechniek en Avans Hogeschool een consumentegerichte en pragmatische experimentele
oplossing voor ogen om woningen te verduurzamen zonder te hoeven slopen. Door bundeling van
krachten en kennis zal een innovatieve ‘opzetbare’ buitenschil voor woningen worden ontwikkeld die,
met inzet van innovatie installatietechnische oplossingen, de energienota tot nul zal reduceren.
Om dit innovatieve product, maar tevens bijhorend vooruitstrevende proces, te kunnen ontwikkelen
zal in samenwerking met HW Wonen uit Oud-Beijerland een proefproject plaatsvinden waarbij 3
woningen op de beoogde experimentele manier gerenoveerd zullen worden. Hierbij speelt ook de
bevorderde leefkwaliteit en snelheid van renovatie van maximaal 5 werkdagen per woning, waarbij
de bewoner zijn/haar huis niet hoeft te verlaten. De uitdaging ligt hierbij niet alleen in de techniek,
maar ook in de manier waarop projecten worden georganiseerd met vanaf begin tot einde
betrokkenheid van de bewoners.
Met de ontwikkeling van het experimentele renovatieconcept zal in samenwerking met diverse
partijen een duurzamer en tevens betaalbaar product worden ontwikkeld dat individueel maar
voornamelijk schaalbaar kan worden toegepast voor vele woningen in Nederland en Europa. De
energiedoelstellingen van het innovatiecontract van het TKI Energie worden met deze innovatie
makkelijker bereikt en de leefbaarheid van (gerenoveerde) woningen en wijken worden vergroot.
‘Renoveren doe je immers voor mensen’.
Penvoerder
Contactpersoon
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Nederlandse Bouw Unie
Floor Verdoorn
verdoorn@nbu.nl
Stichting HW Wonen, Evert Vrins Energieadvies, Brabant Installatie Techniek,
De Kraan Installatietechniek, Avans Hogeschool
25.08.2014 – 31.12.2016
TKI EnerGO 2012 t/m 2014
Fysieke integratie
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TEGB114021 - Façade panel with invisible thermal solar collector (FITS)

Het verbeteren van de energie efficiëntie van huizen is cruciaal vanuit het oogpunt van schaarse
fossiele energiebronnen en de milieu impact van energie verbruik. Om het Europese doel te bereiken
om energie-neutraal te bouwen in 2050 is het van belang om het benutten van zonne-energie van
de verschillende oppervlakken van gebouwen te optimaliseren zowel in de zomer als winter periode.
Op dit moment is het benutten van zonnestraling op ondoorzichtige oppervlakken nog minimaal. Het
toepassen van fotovoltaïsche zonnepanelen en/of collectoren is de afgelopen jaren wel sterk
toegenomen, maar beperkt zich vooral tot plaatsing op daken vanwege architectonische en
praktische redenen.
Het project ‘FITS’ richt zich op de gevel en maakt gebruik van het onzichtbare deel van
zonnestraling, namelijk het nabij IR. Dit is ongeveer 50% van de totale zonne-energie. Het efficiënt
benutten van zonnestraling op gebouwen heeft enorme potentie aangezien er in totaal 60 miljard
m2 aan geveloppervlak is in de EU28. Als deze technologie daarnaast ook op daken wordt toegepast
is er 120 miljard m2 beschikbaar. Er vanuit gaande dat twee derde van de gebouwen in 2050 nu al
bestaat, zullen er grote renovaties plaatsvinden in de komende jaren. Ongeveer 85% van de
woningen is gebouwd voor 1990 en is slecht geïsoleerd (R ≤ 1.6 m2K/W). Om de energie prestatie
te verbeteren biedt een paneel, dat binnen en buiten van elkaar scheidt, een mogelijkheid voor
industriële partners die onderdeel uitmaken van de keten: bouwbedrijven en producenten van
coatings, panelen, ventilatie systemen en materialen.
Het doel van het project is het ontwikkelen van een gevelpaneel met een onzichtbare geïntegreerde
thermische zonnecollector (FITS). Dit paneel maak het mogelijk warmte van de zonnestraling te
benutten terwijl het esthetisch niet afsteekt van de rest van de gevel. Dit wordt gerealiseerd door
een collector laag te coaten met een speciale verf. De verf is zo samengesteld dat deze de
zonnestraling in het NIR absorbeert, maar wel de normale kleur heeft in het zichtbare licht. Hierdoor
is het mogelijk om tenminste 50% van de totale ‘solar influx’ te benutten. Het toepassen van de
panelen is gericht op de renovatie van woningen waarin ook de standaard warmte systemen worden
vervangen door warmtepompen en bodem systemen (ground loops). Ook is dit paneel toe te passen
in situaties waarin warmte pompen niet gebruikt kunnen worden. Door de gevelcollector is het
mogelijk het gehele dakoppervlak te blijven gebruiken voor PV-panelen.
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TNO
Sanne van Leeuwen
sanne.vanleeuwen@tno.nl
AKZONobel, Emergohout
01.10.2014 – 01.10.2016
TKI EnerGO 2012 t/m 2014
Fysieke integratie

Eindrapport 2017:
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a3/a94/08a/5a3a9408abd1d7155
16633.pdf
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TEGB113012 – BESTE Renovatie concept

De renovatiemarkt roept om energiezuinige woningen tegen lage oprichtingskosten. Dit
onderzoeksproject richt zich op een renovatieconcept dat hieraan voldoet door integratie van
bouwkundige en installatietechnische componenten in de bouwkundige schil in combinatie met
prefabricage van lichte bouwelementen. Doel is de ontwikkeling van een low-cost en snel
renovatieconcept voor seriematig gebouwde eengezinswoningen naar een zeer energiezuinig niveau
bij een uitstekend binnenmilieu. Het renovatieconcept voorziet in een versnelling van de bouwtijd,
verlaging van de faalkosten en verbetering van de kwaliteit ten opzichte van de huidige situatie. Het
concept komt er in essentie op neer dat een woning wordt geklimatiseerd met lucht, de distributie
van – en koude-/warmteafgifte naar – de lucht plaatsvindt in de gebouwschil, en gebruik wordt
gemaakt van een centrale ventilatie-installatie en koude/warmteopwekker.
Het consortium bestaat uit Landstra Bureau voor Bouwfysica (penvoerder), Janssen de Jong Bouw
Hengelo (partner), Janssen de Jong Bouw Zuid (partner), NedCam (partner) en TU Delft (partner,
kennisinstelling). Het project is met name gericht op de ontwikkeling van het te prefabriceren
geveldeel, het koppelstuk (kniestuk) op de overgang tussen gevel en dak, en nokelement. De
uitwerking richt zich op de toe te passen technieken en de prestaties ten aanzien van energie,
duurzaamheid en binnenmilieu onder gegeven economische randvoorwaarden. De bouwkosten zullen
als rode draad door het ontwikkelingsproces lopen. Bouw- en exploitatiekosten zijn immers de
belangrijkste gunningscriteria en bepalen het succes op de renovatiemarkt.
Het project, dat binnen de programmalijn ‘Fysieke integratie’ valt, draagt in grote mate bij aan de
ambities van de TKI EnerGO. Het zorgt niet alleen op korte termijn voor het verlagen van de kosten
van CO2-reductie, maar zal een significante rol kunnen spelen om de halvering van het totale
energiegebruik in de gebouwde omgeving in 2030 en de energieneutrale gebouwde omgeving medio
deze eeuw te realiseren.
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Landstra Bureau voor Bouwfysica
Wim van der Spoel
w.vanderspoel@landstra.nl
Janssen de Jong Bouw Hengelo, Janssen de Jong Bouw Zuid, NedCam en TU
Delft – faculteit Bouwkunde
01.01.2014 – 01.05.2016
TKI EnerGO 2012 t/m 2014
Fysieke integratie

Eindrapport 2016:
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a0/ad9/520/5a0ad95207d82128
563141.pdf
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158.

TEGB113029 - 2nd skin - Energieneuteaal renoveren en installeren van buiten
af voor portiek en etagewoningen

Doel van het project is het ontwikkelen van een methode om bestaande woningen te renoveren tot
energie-neutrale woningen. De ingreep (inclusief de duurzame energie installaties) zal geheel aan de
buitenkant van de woningschil plaatsvinden. De bewoners kunnen tijdens het aanbrengen van de
2ndSkin in de woningen blijven wonen en de overlast is uiterst beperkt. Met de 2ndSkin-aanpak
worden aanzienlijke kosten bespaard, terwijl de bouwsnelheid wordt verhoogd en de hinder voor
bewoners tijdens de bouw wordt geminimaliseerd. Naast de enorme reductie van het energiegebruik
wordt ingezet op een verbetering van kwaliteit, comfort, veiligheid, bedieningsgemak en flexibele
installatiekeuze. De aanpak is er op gericht dat de toegevoegde gevelisolatieconstructie van laag
gewicht is en eenvoudig te monteren zodat geen constructieve aanpassingen van de woning nodig
zijn. Dit wijkt af van de huidige aanpak waarbij meestal het buitenspouwblad wordt vervangen door
een nieuwe constructie. Door de ontwikkeling van een modulair systeem, met een korte
voorbereidingstijd en minimale inzet van materieel op de bouwplaats, ontstaat een methode die ook
voor de kleinere MKB ondernemingen geschikt is. Energie-neutraal renoveren wordt hierdoor voor de
gehele bouwsector toepasbaar. Energie-neutraal renoveren krijgt door deze methode een enorme
versnelling.
De leiding-infrastructuur wordt opgenomen in de buitenschil om de ingrepen binnen de woning te
beperken. De installatie wordt buiten de woning gesitueerd in een aparte energie box. Hiervoor
wordt gekozen omdat binnen het beoogd type woning geen ruimte is voor de duurzame energieinstallatie. De installatie is van buitenaf te onderhouden, te vervangen (bij einde levensduur,
veranderingen in de energievoorziening en bij omschakeling naar nieuwe energietechnieken). Deze
aanpak biedt tevens de nieuwe mogelijkheden voor het exploiteren van de installatie (financieren,
huur, lease) buiten de huur of stichtingskosten om. De bewoner neemt dan warmte en elektriciteit af
en heeft geen zorg meer voor het onderhoud van de installatie. Door deze aanpak kan, indien op
grotere schaal toegepast, kosten worden bespaard voor onderhoud omdat het onderhoud
onafhankelijk van de aanwezigheid van bewoners kan plaatsvinden.
Op Heijplaat te Rotterdam in Concept House Village(1) wordt een prototype ontwikkeld dat in eerste
instantie op grotere schaal wordt toegepast in Rotterdam-Zuid in het kader van het
renovatieprogramma “Versnelling 010”. De aanpak kan toegepast worden op voor- en naoorlogse
grondgebonden woningen en woongebouwen tot ca. vier lagen. Alleen al in Rotterdam staan in de
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categorie huurwoningen ca. 53.100 portiekwoningen en 9.800 galerijwoningen waarvan een groot
deel in aanmerking komt voor deze aanpak. Landelijk gaat het om ca. 256.000 woningen van voor
1945 en 267.000 woningen uit de periode tussen 1946-1964. Ook kan de methode, afhankelijk van
de omstandigheden, geschikt zijn voor meer recentere etage- en eengezinswoningen.
Het prototype op de Heijplaat wordt vervolgd met een experiment project van 20-40 woningen te
Rotterdam Zuid. Dat project vindt plaats in het kader van Versnelling 010 (2). Binnen dit project is
een deel van de inspanning gericht op het energie neutraal renoveren van de bestaand
woningvoorraad in 2030.
1. Concept House Village is een unieke, gebruikersgeorienteerde testomgeving voor duurzaam
bouwen, wonen en duurzame gebiedsontwikkeling. Het is een initiatief van CityPorts Academy
Rotterdam en wordt uitgevoerd door Hogeschool Rotterdam, TU Delft en Woonbron. De door
verschillende consortia ontwikkelde concept houses worden op Heijplaat gebouwd, getest en
geëvalueerd.
2. Versnelling010. Versnellen en concretiseren aanpak verduurzamen bestaande (woning)bouw in
Rotterdam. Door samenwerking te bevorderen en concrete afspraken te maken met en tussen
(deel)gemeente, corporaties, bouwers, banken, energiebedrijven en verenigingen van eigenaren.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

BAM Woningbouw
Michel Ouwens
m.ouwens@bamwoningbouw.nl
Eneco Installatiebedrijven, Hogeschool Rotterdam, TU Delft
23.09.2013 – 01.04.2017
TKI EnerGO 2012 t/m 2014
Fysieke integratie

Eindrapport 2016:
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a0/c14/5dc/5a0c145dc79f18463
23269.pdf
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TKI toeslag regeling
159.

TKITOE1621302 - ENergy harVesting by Invisible Solar IntegratiON in building
skins (ENVISION)

Aanleiding
Envision a full envelope concept that harvests solar energy from the 120 billion square meters of
building surface available within the EU28. Envision using the currently unused 60 billion square
meters of façade surface. That is why ‘ENVISION’ will demonstrate a full renovation concept that, for
the first time, harvests energy from ALL building surfaces (transparent and opaque).
Doelstelling
Hybrid solutions will harvest energy both thermal and electric from the whole envelope, using
standard PV solutions for roof and developing new solutions for the façade. As façade solutions have
the lowest TRL, ‘ENVISION’ will develop energy harvesting invisible aesthetic façade solutions. The
solutions will harvest maximum amount of solar energy and simultaneously retain the aesthetic and
functional properties of the façade. To maximize efficient usage of the harvested energy, the
solutions are coupled to novel heat systems and district heat networks.
Korte omschrijving
The Horizon 2020 project ‘ENVISION’ focusses on energy harvesting of the façade, and works by
absorbing the invisible part of the solar radiation (the near-infrared (NIR) part, roughly 50% of the
solar energy spectrum) allowing visible aspects to be retained. The ‘ENVISION’ harvesting of solar
energy is achieved via:
1. heat collecting non-transparent aesthetically pleasing façade elements (NIR solar radiation),
2. heat harvesting ventilated glass by harvesting the NIR solar radiation,
3. electricity harvesting photovoltaic glazing solutions.
Resultaat
ENVISION will study and develop these elements based up on earlier developments and prototypes
of the different partners (low to medium TRL technologies) and it is foreseen to, amongst others,
demonstrate the TKI Urban Energy funded development of the FITS modules at realistic scale.
Partners cover the whole development chain and include research establishments (TNO, University of
Genova), SME’s (Emergo Hout & Bouw, Bergamo Tecnologie), large companies (AKZO, ICI, BAM,
Pilkington, d’Appolonia, EDF) and end-users (VESTIA).
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners

Looptijd
Regeling
Programmalijn

AKZO Nobel Decorative Coatings, BAM Techniek B.V., BERGAMO TECNOLOGIE
SP. Z O.O., Ceres Projecten, D’Appolonia SPA, EDF Energy R&D Uk Centre
Ltd.L, Emergo Hout & Bouw B.V., TNO, Pilkington Benelux B.V., Università
degli studi di Genova
TKI Toeslag
Fysieke integratie
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160.

TKITOE1621303 - Infrastructure Integrated PV in DYNAMic envirOnments
(Dynamo)

Aanleiding
Infrastructure integrated PV (I2PV) offers great potential as a major contributor to the Dutch energy
landscape, especially in and along roads. However, these environments are not the standard static
environments where conventional PV has been optimized. Instead it is a very dynamic environment
with fast changing shadows.
Doelstelling
These dynamic environments offer a new challenge in PV to forecast, model, and optimize I2PV
systems. There is no research in the literature to address these issues, so DYNAMO is an initial
exploration of the impact and possible mitigation measures that will result in better I2PV
components and systems.
Korte omschrijving
ECN will team up with Heliox, Heijmans, and Van Campen in order to evaluate the impact of dynamic
environments with fast changing shade on solar noise barrier and solar in roadways. We will
interface with prior and existing projects (SONOB, PVSiN, SolarHighways, and PV4Roads) in order to
model and verify results from the laboratory. The DYNAMO consortium will also focus on
dissemination of the new understanding to the Dutch community and stakeholders that are
interested in addressing issues of PV in dynamic environments. This will result in a strong Dutch
knowledge position with primary research and implementation for more optimized I2PV technology.
Resultaat
DYNAMO will deliver the first reporting of a laboratory study of dynamic shade specifically tailored to
the road and traffic environment. This will be accompanied by expanding existing models for I2PV
performance and yields to take into account specific dynamic environments in order to improve the
business case and reduce technical and perceived risk for future I2PV projects.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

ECN, Heijmans N.V., Heliox B.V., Van Campen Industries B.V.
TKI Toeslag
Fysieke integratie
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161.

TKITOE150703 – Klimaat Adaptief Multifunctioneel gevelELEment Ontwikkeling
(KAMELEO)

Aanleiding
In hoogenergetische renovaties worden grote energetische besparingen gerealiseerd, maar blijkt het
binnencomfort (in het bijzonder binnenluchtkwaliteit en oververhitting) vaak te kort te schieten.
Kennis ontbreekt over verspreiding van contaminanten bij nieuwe ventilatieconcepten en
warmtehuishouding van complexe klimaatadaptieve gevelelementen.
Doel van het project
Het doel is tweeledig. Enerzijds wordt fundamentele kennis ontwikkeld voor energiezuinige én
gezonde gebouwen met de focus op de verspreiding van contaminanten en voorkoming van
oververhitting. Daarnaast wordt een tweetal prototypes gemaakt van een kanaalarm
ventilatieconcept en een reflecterende, isolerende binnenzonwering als onderdelen van een
klimaatadaptief gevelconcept.
Korte omschrijving van de activiteiten
TNO zal in het eerste deel van het project fundamentele, breed toepasbare kennis ontwikkelen op
het gebied van ventilatiestromingen en verspreiding van contaminanten in verblijfsruimte alsmede
op het gebied van optische, thermische en stromingstechnische processen bij gevels. Hiervoor zal
een literatuuronderzoek worden uitgevoerd als input voor numerieke analyses van verblijfsruimten.
Labtesten zullen de analyses kwantitatief en kwalitatief valideren.
In het tweede gedeelte van het project (IO) zullen de industriële partners een concept ontwikkelen
van een zogeheten Klimaat Adaptief Multifunctioneel gevelELEment Ontwikkeling (KaMeLeO).
Verosol zal een geautomatiseerde, zonlicht- en warmte reflecterende en isolerende binnenzonwering
ontwerpen. Unifan is verantwoordelijk voor het maken van een prototype van een nieuw kanaalarm
ventilatiesysteem. Ontwikkelaar Timpaan zal een van haar woningen beschikbaar stellen voor het
beproeven van de prototypen in het ‘NeroZero lab’, waar Koppen Vastgoed verantwoordelijk is voor
de realisatie en de metingen.
Resultaat
Het resultaat is een vergroting van fundamentele kennis ten behoeve van energiezuinige én gezonde
verblijfsruimten, als input voor diverse breed toepasbare systeemconcepten (voor woningen,
kantoren, industriehallen, transport). In dit project wordt de kennis gebruikt voor de ontwikkeling
van een klimaatadaptief gevelconcept met een kanaalarm ventilatiesysteem en een binnen- of
tussenzonwering.
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TNO
Huub Keijzers
+31 (0)88 866 1240
huub.keizers@tno.nl
Koppen Vastgoed, Verosol Fabrics B.V., Unifan, B.V. Timpaan Westmeer
01.06.2016 – 01.12.2018
TKI Toeslag
Fysieke integratie
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162.

TKITOE1509301 - TRAPEZE

Aanleiding
Teneinde de duurzame energietransitie te kunnen voltooien zullen er zonne-energieproducten voor
alle soorten oppervlakken moeten komen. Met name transparante oppervlakken zoals ramen,
vliesgevels en geluidsschermen zijn een grote uitdaging. Nieuwe fundamentele kennis is nodig rond
materialen en processen die gebruikt zouden kunnen worden voor het vervaardigen van
transparante zonne-energie producten die aansluiten op de marktbehoefte.
Doelstelling
Dit project wil nieuwe fundamentele kennis ontwikkelen rond materialen en processen van
transparante stroom producerende BIPV elementen. Doel is het mogelijk maken van flexibiliteit in
kleur en vorm terwijl het rendement onverminderd hoog blijft. Een verkenning van opties zal laten
zien wat de meest kansrijke fundamentele route is.
Korte omschrijving
De volgende hoofdactiviteiten kunnen worden onderscheiden:
• Universiteit Utrecht zal niet-economisch onderzoek verrichten naar nieuwe materialen en
processen die bouwstenen kunnen vormen voor de zogenaamde Luminescent Solar
Concentrators.
• TNO zal niet-economisch onderzoek verrichten die nodig is voor de simulatie van licht-donker
patronen van halfdoorschijnende objecten waaronder transparante zonnepanelen.
• ECN zal niet-economisch onderzoek verrichten rond nieuwe materialen en processen die
transparante verbindingen tussen materialen kunnen vormen. Deze kennis kan later zijn
toepassing vinden in het opbouwen van transparante zonnepanelen.
De bedrijven zullen gedurende het project als gebruikerscommissie optreden en het niet-economisch
onderzoek in de richting van een mogelijk valorisatietraject sturen. Gedurende de tweede helft van
het project zullen ze in een industrieel onderzoekstraject bepalen welk deel van de kennis voor de
beoogde toepassing kan worden gebruikt. Tot slot zal een prototype ontwikkeld worden.
Resultaat
Het project levert nieuwe fundamentele kennis en inzichten op over materialen, processen en
simulatiemodellen behorend bij transparante PV producten. De kennis zal tegen het einde van het
project gevaloriseerd worden in industrieel onderzoek bij de deelnemende bedrijven. De
opgebouwde fundamentele kennis is een essentiële voorbereiding op concretere productontwikkeling
in follow-up en spin-off projecten.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

Airbus Defence and Space Netherlands B.V., Atelier de Lampion , ECN,
PowerWindow B.V., TNO, Universiteit Utrecht , Van Campen Industries B.V.
TKI Toeslag
Fysieke integratie
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163.

TKITOE1407301 - VEhicLe integrated PV Optimized for performanCe.
flexibilITY, and design (Velocity)

Aanleiding
Vehicle Integrated PV (VIPV) offers one of the most sustainable power systems for electric vehicles.
VIPV needs to be lightweight, aesthetic and produce maximum power in extremely dynamic
conditions. Improvements in c-Si cell efficiency and recent innovations in module technology open
new opportunities for VIPV.
Doelstelling
In VELOCITY, we will make a 22% efficient c-Si PV system integrated into a car roof to maximize
power and aesthetics and power a small electric car. The challenges are to integrate c-Si cells
attractively into a two-dimensional curved surface and optimize power production in very dynamic
situations.
Korte omschrijving
In order to make a VIPV system that meets all the necessary specifications, we propose to adapt
TESSERA™ technology recently developed by ECN, for smaller laminate building blocks and to work
with high efficiency interdigitate back contact (IBC) cells. The TESSERA™ concept, using small Si
solar cells combined with back-contact foil technology, allows high surface coverage fraction,
aesthetics, lifetime, efficiency, shadow tolerance and enables integration in 3D curved surfaces. ECN
will work with Lightyear to further develop TESSERA™ and the novel concept of distributed
maximum power point tracking (DMPPT) power conversion for application in VIPV. Research and
development of materials and new designs of flexible, high efficiency, lightweight, attractive, c-Si
based laminate building blocks integrated into the car body as a full rooftop system capable of
supplying a significant fraction of the Lightyear One concept vehicle.
Resultaat
In VELOCITY the consortium aims to design and build the highest power and most attractive PV car
body in the world, with novel PV laminates and new power conversion solutions. The technology
developed will promote solar electric vehicles and also offer solutions for other integrated PV
applications.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

Atlas Technologies B.V., ECN
TKI Toeslag
Fysieke integratie
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164.

TKITOE1407302 – Inside Out

Aanleiding
Het is een grote uitdaging om gestapelde bestaande woningen energieleverend te krijgen. Jaren ’60’70 hoogbouwflats vormen de grootste uitdaging terwijl deze grote kansen bieden voor seriematige
aanpak. Aanvullende uitdagingen zijn reductie van gridstress bij grootschalige decentrale
energieopwek en de behoefte aan huurwoningen met beheersbare woon- en mobiliteitslasten en
gezonde leefomstandigheden.
Doelstelling
Dit project ambieert een doorbraak in seriematige renovatie van hoogbouwflats tot energieleverende
complexen. Het plug&play Inside Out renovatiesysteem integreert installatiecomponenten tot drie
multifunctionele bouwdelen, gecombineerd met duurzame energieopwek, netflexibiliteit en V2Gdeelauto’s. De oplossing verschaft Nederland een unieke kennispositie met groot economisch
perspectief; de Nederlandse marktomvang bestaat uit 250.000 hoogbouw systeemwoningen.
Korte omschrijving
Het project omvat twee deelprojecten die samen het proof-of-principle leveren voor het Inside Out
systeem. Deelproject 1407 richt zich op energetische en constructieve aspecten. Het valideert
principeoplossingen met testopstellingen van drie multifunctionele bouwdelen. Het kopgeveldeel en
langsgeveldeel worden getest op labschaal. Het zonne- en windenergie leverende dakdeel wordt
getest op een testdak. Deelproject 1507 levert het PoP voor het bijbehorende financieringsmodel,
het businessmodel en de methodiek om bewoners te betrekken. Woningcorporatie Bo-Ex
vertegenwoordigt de vraagzijde, bepaalt de ontwikkeling en betrekt bewoners in het project. Bosch
Thermotechniek en Alkondor integreren hun producten tot multifunctionele bouwdelen. Leveranciers
van verbindende componenten en diensten zijn Bos Installatiewerken en LomboXnet dat het V2Gdeelautosysteem levert. Architectenbureau Cepezed adviseert o.g.v. vormgeving, integraal
ontwerpen en circulair bouwen. De UU onderzoekt het energiesysteem en bewonersgedrag, terwijl
de HU focust op constructieve aspecten. USI is penvoerder en coördineert de kennisoverdracht.
Resultaat
Deelproject 1407 resulteert in het proof-of-principle van Inside Out op energie, constructie,
bouwfysica en esthetische aspecten. Deelproject 1507 levert het proof-of-principle van het
bijbehorende financieringsmodel, businessmodel en bewonersparticipatiemethodiek. Bij succes
leveren beide deelprojecten een plan van aanpak voor de vervolgstap ‘prototyping’ waarvoor Bo-Ex
een bewoonde 10-hoog testflat ter beschikking stelt.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners

Looptijd
Regeling
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Alkondor, Architectenbureau Cepezed B.V., Bos Installatiewerken B.V., Bosch
Thermotechniek B.V., Hogeschool van Utrecht, Stichting Bo-Ex '91, Stichting
Lombox, Universiteit Utrecht
TKI Toeslag
Fysieke integratie
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165.

TKITOE1409301 - Industrialization and System Integration of the Aesthetic
Energy Roof Concept (AER-2)

Aanleiding
The future of the European photovoltaic industry depends heavily on breakthroughs in ‘mass
customization’ of photovoltaic roofs, that require the European local execution of engineering, ondemand manufacturing and on-site delivery, and that need a high level of aesthetics to appeal to a
broad public.
Doelstelling
The overall objective of the AER II project is to develop, industrialize and bring to the market a
revolutionary new concept for a residential roof integrated PV system. The pursued BIPV roof
concept has the unique selling points of superior aesthetics; full roof coverage; highly flexible
functionality for the end user (optional choices such as windows, thermal panels, passive
homogeneous panels, high efficiency PV, full-black and coloured modules); low bill of materials by
using thin glass, frameless panel design, Jbox-less interconnection and a simplified mounting
method without screws, clamps, gutters and covering plates; Fast and project-specific product
delivery by developing a streamlined and local-for-local (European) supply chain; High power density
by maximizing the packing density of the modules on the roof. At the same time, fundamental
know-how on BIPV system performance will be obtained by a focus on outdoor field test
experiments.
Korte omschrijving
The Aesthetic Energy Roof (AER) concept is based on a patent pending frameless, junction-box-less,
glass-glass laminate with integrated mounting functionality. The building integrated energy roof
concept has a unique set of properties like full roof filling, unsurpassed high-end aesthetic
appearance, minimized bill-of-materials, optionally included integrated window and integrated solar
thermal panel. The objective of the project is to further develop the AER concept into more product
lines and bring these products to the market. First, a market study will deliver an overview of the
various BIPV market segments and the best fit for the various AER product lines. Next, we will
optimize and industrialize the base product and its manufacturing processes and research and
develop the envisaged range of product lines within the AER platform. Finally, a demo roof will be
built up based on the applicable building codes and regulations. The demo roof will be followed in a 4
seasons performance measurement setup.
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Resultaat
The AER II project will impact the KPIs of the PV Implementation Plan in the following way:
• Multifunctional products (watertight roof functionality whilst simultaneously producing electricity);
• Reduction of the price of a system for BIPV applications;
• Increase PV competitiveness;
• Demonstration of high-quality, versatile integration of PV in buildings and infrastructural objects.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

AERspire
Esther Philipse
estherphilipse@aerspire.com
SEAC, Soltech, Heijmans Bouw
01.01.2014 – 01.01.2016
TKI Toeslag
Fysieke integratie
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DEI regeling
166.

DEI1170030 - Autonome slimme straatverlichting op zonne-energie (Soluxio)

Aanleiding
Openbare verlichting is verantwoordelijk voor het verbruik van 1,5% van alle geproduceerde
elektriciteit in Nederland, zo’n 700.000 MWh per jaar. Deze energie wordt veelal niet duurzaam
geproduceerd en er is veel infrastructuur nodig om de energie naar iedere lichtmast te
transporteren. Dit is niet alleen kostbaar en gevoelig voor storingen maar veroorzaakt ook veel
energieverliezen en is daardoor niet efficiënt. Veelal wordt nog gebruik gemaakt van
gasontladingslampen in plaats van energiezuinige LED-verlichting. Daarnaast wordt openbare
verlichting in veel gevallen nog niet slim aangestuurd, waardoor het licht onnodig vaak en fel brandt
en lichtvervuiling ontstaat. Daarnaast is onderhoud duurder omdat niet op afstand gecontroleerd kan
worden of de verlichting defect is. FlexSol Solutions (FlexSol) heeft daarom een autonome en
slimme lichtmast ontwikkeld die zijn eigen energie opwekt met cilindervormige zonnepanelen die in
de mast zijn geïntegreerd. Unieke technologie op het gebied van zonne-energie maakt het mogelijk
om monokristallijn silicium zonnecellen te buigen. Hierdoor wordt de toepasbaarheid van
zonnestroom vergroot en wordt gedemonstreerd dat er veel betere visuele integratie van
fotovoltaïsche technologie mogelijk is.
Doel van het project
Het demonstreren van de werking van een cluster autonome lichtmasten als één geheel, waarbij het
lichtschema automatisch en dynamisch aangepast wordt op basis van actuele weers- en
verkeersinformatie. Doel is om een referentieproject te realiseren dat dient om vertrouwen van
potentiële klanten te winnen en de werking van het product te demonstreren. Ook wil FlexSol het
beheer middels haar online platform analyseren samen met de eindgebruiker.
Korte omschrijving van de activiteiten
Overeenkomen randvoorwaarden en organisatorisch kader.
Productie van 40 autonome lichtmasten.
Installatie van lichtmasten op project locatie.
Beheer & monitoring van het gerealiseerde verlichtingssysteem.
Evaluatie van productie, distributie en installatie.
Resultaat
Na afloop van het project is een wegsegment van enkele honderden meters lang voorzien van
autonome verlichting op zonne-energie. Het demonstratieproject resulteert in de installatie van 40
Soluxio’s langs een openbare weg in Delft. Deze installatie dient als demonstratieopstelling voor
dynamische verlichting op basis van actuele weers- en verkeersinformatie. Met de installatie van de
serie lichtmasten kan FlexSol de voordelen aantonen van dynamische aansturing, beheer op afstand
en autonoom verlichten in grootschalige projecten. Daarnaast kan de installatie in de toekomst
gebruikt worden als proeftuin voor smart city toepassingen. Het demonstratieproject dient als
showcase voor diverse grotere projecten en aanbestedingen waar FlexSol en haar ontwikkel- en
verkooppartners mee bezig zijn.
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FlexSol Solutions B.V.
L.F. van den Berg
+31 (0)6 4274 9307
Lennert@flexsolsolutions.com
Bedrijvenkring Schieoevers, Value Creation Management B.V.
01.09.2017 – 01.01.2019
DEI 2017
Fysieke integratie
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167.

DEI1160018 - Demonstratie innovatief concept realisatie nul-op-de-meter
hoogbouw (NOM Hoogbouw)

Aanleiding
Om de voorgestelde broeikasreductie en reductie in energieverbruik in Nederland te kunnen
realiseren, moeten er maatregelen worden genomen om dit te bereiken. Een van de stappen is het
energieneutraal maken van de gebouwde omgeving. Vanaf eind 2020 dienen alle nieuwe gebouwen
in Nederland bijna energieneutraal gebouwen (BENG) te zijn, conform de Europese EPBD-richtlijnen.
Minister Blok (wonen en Rijksdienst) presenteerde op 2 juli 2015 de eisen aan de energieprestatie
van nieuwe gebouwen die vanaf 2020 gelden.
Binnen de renovatie markt en nieuwbouw zijn er al diverse initiatieven voor BENG, en zelfs
energieneutraal voor wat betreft grondgebonden woningen, echter voor hoogbouw is dit niet het
geval. Huidige energiezuinige en -neutrale woningconcepten zijn gebaseerd op een zeer laag
energieverbruik, gerealiseerd door hoge isolatiewaarden en laag energieverbruik van installaties, en
het opwekken van eigen energie via in de meeste gevallen PV-panelen op het dak. Om dit te kunnen
bewerkstelligen bij hoogbouw is dit laatste het grootste probleem, er is simpelweg niet genoeg dak
om genoeg PV-panelen te kunnen plaatsen voor de energievoorziening van de woningen. Dit omdat
het hier om gestapelde bouw gaat.
Doel van het project en resultaat
Doelstelling in het project is het demonstreren van een innovatief uitontwikkeld concept waarbij
aanvrager een appartementencomplex met 28 woningen (4-laags) in Tilburg gaat ontwikkelen in een
nul-op-de-meter variant. Dit is tot op heden nog niet eerder gerealiseerd voor hoogbouw. Qua
energie prestatie van de woningen gaat dit verder dan de doelstelling volgens EPBD richtlijnen van
BENG, en is er een negatieve EPC verwacht. Hiermee wordt aangetoond dat het ook mogelijk is om
hoogbouw te kunnen uitvoeren volgens de toekomstige wettelijke richtlijnen.
Dit concept omvat de volgende onderdelen
- Hoge isolatiewaarden en -luchtdichtheid
- Zeer energiezuinig installatieconcept
- Decentrale units die de verwarming, koeling en ventilatie vervangen
- Hoogwaardige PV-panelen op het dak
- Intensieve begeleiding en instructie van bewoners
- Monitoring van de installatie en het gebruik ervan
- 20 jaar nul-op-de-meter garantie, 25 jaar onderhoud op NOM installatie
Het project richt zich op een totaalconcept voor het nieuwbouwen van hoogbouw in een nul- op-demeter variant. Dit betekent dat er jaarlijks evenveel energie opgewekt als verbruikt (gebouw- en
gebruikersgebonden) wordt. Dit wordt bereikt door enerzijds zeer lage energieconsumptie en
anderzijds een hoge energieopbrengst en bewuste bewoners. Dit demonstratieproject heeft de
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potentie voor een versterking van de Nederlandse economie door het creëren van werkgelegenheid,
een grote omzet en een groot exportpotentieel. Hiermee wordt bijgedragen aan een duurzamer
Nederland maar ook aan de economische groei van Nederland.
Korte omschrijving van de activiteiten
Activiteiten:
1. Uit- ontwikkeling decentrale unit, waarbij er nog een kleine ontwikkeling moet plaatsvinden om
het geschikt te maken specifiek voor dit project;
2. Uitvoer nieuwbouw appartementencomplex;
3. Projectmanagement uitvoer nieuwbouw en subsidiezijde van het project.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

Van de Ven Bouw en Ontwikkeling B.V.
E. Cordes
+31 (0)13 542 2063
ecordes@vandevenbv.nl
DeiSol B.V.
01.05.2016 – 30.06.2017
DEI 2016
Fysieke integratie
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168.

DEI1150007 - Demonstratie nul op de meter woning (NOM woning)

In Nederland zijn er circa 111.000 woningen die op korte termijn gerenoveerd dienen te worden,
enerzijds vanwege onderhoud dat gepleegd moet worden, anderzijds om ze te verduurzamen. Deze
woningen zijn in veel gevallen eigendom van woningcorporaties.
In de meeste gevallen zijn deze direct verbonden met elkaar. Veel van deze woningen hebben nog
een label F of G op het gebied van energieverbruik, de Nederlandse woningvoorraad slurpt dus
energie. Tegelijk blijven de energieprijzen stijgen. Daarnaast moeten in 2030 alle huizen duurzaam
ontwikkeld en/of gerenoveerd zijn.
Regelgeving rondom bouwen en renoveren wordt steeds strenger. Huizen moeten almaar duurzamer
worden, Europese regelgeving over duurzaamheid wordt ook steeds strenger. Ook Nederland heeft
afspraken vastgelegd in een convenant waarbij afgesproken is dat een aanzienlijk deel van de te
verbruiken energie, duurzaam wordt opgewekt.
In dit project wordt een nieuw renovatie concept gedemonstreerd, waarmee aanvragers een huis in
één à twee dagen kunnen renoveren tot een woning die niet alleen energieneutraal is maar ook
energie opwekt. Hierbij zijn er geen extra kosten voor de bewoners. Dit wordt gedemonstreerd in
een project van in totaal 27 woningen in Nieuw Buinen.
Het streven bij huidige renovaties, is vaak dat het naar een A-of B- label wordt gerenoveerd, dan
wel tenminste een verbetering van 2 labels, en in uitzonderlijke gevallen probeert men zelfs te
komen tot een EPC van 0. Wat inhoudt dat bijvoorbeeld enkel glas wordt vervangen voor dubbel
glas, wanden en gevels worden geïsoleerd, warmtepompen worden geplaatst en in sommige
gevallen zelfs zonnepanelen op de daken worden geplaatst om zelfstandig energie te kunnen
opwekken. Enerzijds richt een renovatie zich dus op het verbruik van minder energie van een
woning en anderzijds installaties die minder energie verbruiken. Hiermee zijn echter de basis
problemen niet opgelost. Nieuwe installaties worden op huidige ‘probleem’ installaties aangesloten,
waardoor ze niet efficiënt kunnen werken en renovatie zorgt voor veel overlast doordat het een
langere periode in beslag neemt. Eigenaren zijn daarom niet snel geneigd om hun huis te renoveren.
Doelstelling in dit project is het demonstreren van een totaal oplossing voor de renovatie van een
huurwoning, waarbij binnen één a twee dagen een grondgebonden tussenwoning van een label F- of
G, gerenoveerd is naar een woning die niet alleen energieneutraal is maar zelfs energie oplevert.
Uitgangspunt en startpunt hierbij is de Stroomversnelling, waarin 2 van de 3 aanvragers zich
gecommitteerd hebben aan een deal met de overheid, waarbij eerst 11.000 woningen en uiteindelijk
111.000 woningen gerenoveerd moeten worden naar energieneutraal.
Dit project gaat nog een aantal stappen verder, namelijk niet alleen energieneutraal, maar ook meer
energie opwekken dan nodig is bij energieneutraal.
Naast het demonsteren van deze innovatieve wijze van renoveren, is uiteindelijk ook het doel de
productiekosten te reduceren, zodat dit de standaard kan worden in de markt.
Aanvragers in dit project zijn:
- Penvoerder in dit project is VolkerWessels Bouw en Vastgoedontwikkeling Oost B.V. gevestigd in
Rijssen, die zich bezig houdt met de uitontwikkeling van het concept, en het project zal
realiseren. Tevens zullen zustermaatschappijen kennis en kunde aanleveren om dit project te
realiseren.
- DEISOL: 'Dutch Engineering & Innovation B.V.', gevestigd in Breda en is een collectief van
ingenieurs en uitvinders dat ondersteuning aanbiedt op het gebied van technische gerelateerde
vraagstukken. Zij hebben de te demonstreren installaties ontwikkeld, en zullen zich richten op de
(beperkte) uitontwikkeling van een aantal onderdelen van installaties die in dit nieuwe concept
gedemonstreerd gaan worden;
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-

Woningcorporatie Lefier: een woningcorporatie met een huizenbestand van circa 25.000
woningen in het noorden van Nederland, in de gemeenten Emmen, Borger/Odoorn, Groningen,
Hoogezand/Sappemeer en Stadskanaal. Deze corporatie richt zich met name op de mensen met
lage inkomens, dat zij betaalbaar kunnen wonen. De demonstratie in onderhavig project zal
plaatsvinden bij een project van hen, waarbij 27 woningen uit hun woningbestand gerenoveerd
gaan worden. Zij zullen met name kennis verstrekken met betrekking tot de woningmarkt.

Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

VolkerWessels Bouw- en Vastgoedontwikkeling Noord Oost B.V.
J.W. Schultink
+31 (0)54 885 3300 / +31 (0)6 2700 3930
wschultink@archiment.nl
Deisol B.V., Woningcorporatie Lefier
01.05.2015 – 31.12.2015
DEI 2015
Fysieke integratie

Eindrapport 2016:
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a0/c18/bf0/5a0c18bf0e1b737294
2392.pdf
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HER regeling
169.

TEHE117022 - Zon op Zee voor off-grid (productie)eilanden (Zon op Zee)

Aanleiding
De zee biedt zeeën van ruimte. Grootschalige zonne-energiesystemen op zee bestaan nog niet. Toch
kan Nederland vrijwel geheel duurzaam aan zijn energie komen door slechts 5-10% van de
oppervlakte van de Noordzee te gebruiken voor zonne-energie. Dit kunnen we niet onbenut laten.
Echter, de kosten van iets nieuws zijn altijd hoog in het begin en worden daarna lager. Wie wil hier
mee beginnen? Het antwoord hebben wij gevonden in (produc-tie)eilanden die ver weg van vaste
land op volle zee liggen. Deze zijn off-grid en moeten hun eigen energie opwekken middels de
verbranding van fossiele brandstoffen, vaak aangevoerd per boot. Voor hernieuwbare energie is
normaal geen ruimte. Dankzij het voordeel dat drijvende zonne-energie hen biedt, kunnen zij met
een positieve business case aan het begin staan van deze ontwikkeling waarmee uiteindelijk de rest
van het land (en de wereld) kan worden voorzien van eindeloos veel hernieuwbare energie, zonder
hinder en zelfs met unieke combinaties.
Project Doel
Het doel van het project is om op pilot schaal de technologie te demonstreren die de opwekking van
hernieuwbare energie middels drijvende zonnepanelen op zee mogelijk maakt zodat deze in eerste
instantie op off-grid locaties op zee het gebruik van gas&dieselgeneratoren kan verminderen. Na dit
project moet de technologie ver genoeg bewezen zijn om tot een (pre)commerciële schaal over te
gaan – en vervolgens uit te breiden naar grootschalige drijvende zonnefarms.
Korte omschrijving van de activiteiten
In het project zal een pilot installatie gebouwd worden op zee. Een belangrijk onderdeel van dit
project is een uitgebreid testprogramma inclusief duurtest. De activiteiten kunnen als volgt worden
samengevat:
- (Detail)ontwerp drijvende proefinstallatie
- Schaaltesten in waterlaboratorium op basis van omgevingscondities op de Noordzee
- Fabricatie, inkoop, bouw en installatie proefinstallatie
- Operatie van de proefinstallatie en monitoring performance, onderhoud, afstemming
energieverbruik op het productieplatform
- De resultaten van dit project zullen verwerkt worden in de engineering van een grotere installatie
(1-5 MW) voor een groot platform en als eerste proef in een windfarm.
Resultaat
- Een werkende drijvende zonne-energie pilotcentrale op zee.
- Met dit project wordt voor het eerst een start gemaakt met de praktijk, waaruit geleerd wordt,
waarmee de dalende kosten-curve gaat beginnen voor deze nieuwe ontwikkeling
- De benodigde kennis over welk type zonnepanelen, coatings, systeemcomponenten en
systeemafwerking het beste bestand zijn tegen langdurig verblijf op zee, alsmede hoe deze
verder verbeterd zouden kunnen worden (indien nodig)
- Kennis over de opbrengsten van een systeem op open zee in vergelijking met een systeem op
land
- Ervaring en vertrouwen om de ontwikkeling te vervolgen middels grotere installaties die complete
productieplatformen van hernieuwbare energie voorzien en daarmee het ge-bruik van vervuilende
diesel/gasgeneratoren kunnen voorkomen en die door kunnen groeien tot grote zonnefarms
tussen de windmolens op zee.
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Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

Oceans of Energy B.V.
A.P. van Hoeken
+31 (0)6 2003 2828
allard.vanhoeken@oceansofenergy.blue
ECN, Marin, TNO, TAQA Offshore B.V., Oranje-Nassau Energie B.V.
01.09.2017 – 31.01.2021
HER
Fysieke integratie
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170.

TEHE116051 – Extase

Aanleiding
Gebouwgeïntegreerde zonne-energie, ofwel BIPV, wordt vaak gezien als de meest verstandige wijze
van duurzame elektriciteitsopwekking in de gebouwde omgeving om een aantal redenen: mooier,
architectonisch, langere levensduur, hogere opbrengst, verhoogde bouwwaarde en een verbetering
van verouderde bouwoplossingen. Helaas zijn beschikbare BIPV oplossingen vaak nog te duur
waardoor ze moeilijk kunnen concurreren met standaard zonnepanelen die als op-dak oplossing
(Building Applied Photovoltaics - BAPV) worden gemonteerd.
Doel van het project
Dit project heeft als doel om BIPV gereed te maken voor grootschalige toepassing in Nederland door
het combineren van hoogwaardige technologie en het realiseren van demonstratieprojecten met als
gevolg het creëren van voldoende massa waarmee de kostprijs van BIPV systemen verder daalt.
Activiteiten
In werkpakket 1 ontwikkelt Exasun haar laminaattechnologie en werkt KIWA aan versnelde
levensduurtesten op paneelniveau om een levensduur van >30 jaar aan te tonen. In de
werkpakketten 2 t/m 6 worden vervolgens de BIPV systeemontwikkelingen in combinatie met de
Black Glass module-integratie uitgevoerd voor ZigZagSolar, COSMOS, Mystiek, AER en Black Roof.
In werkpakket 7 vindt de systeemintegratie en demonstratie plaats. Hierin ontwikkelt KIWA tevens
versnelde levensduurtesten op systeemniveau. Autarco werkt aan systeemintegratie en monitoring
en werkt i.c.m. de overige partners de businesscase van de diverse producten in een totaaloplossing
uit. Er worden demonstraties gerealiseerd van de diverse BIPV concepten in samenwerking met
bouwpartners. NEBER/Zuyd is verantwoordelijk voor monitoring van de gerealiseerde opstellingen en
werkt samen met de NVTB aan disseminatie van de resultaten in de bouwindustrie.
Resultaat
In dit project worden vijf BIPV concepten voorzien van de Black Glass technologie van Exasun:
- COSMOS voor gevels van TULiPPS;
- ZigZagSolar van Wallvision;
- Mystiek zonnedakpan van Solinso;
- AER – Aesthetic Energy Roof van AERspire;
- Black Roof van Exasun.
Voor alle projecten worden demonstraties gerealiseerd om de toegevoegde waarde m.b.t. lage
systeemprijs, hoog energie conversierendement, lange levensduur, fraaie esthetiek en lage
technische complexiteit en financiële risico’s aan te tonen.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

TULiPPS Solar B.V.
P.P.C.M. Stassen
+31 (0)6 4623 0452
stassen@tulipps.com
Wallvison B.V., Exasun B.V., Solinso B.V., AERspire B.V., Autarco B.V., Kiwa
Nederland B.V., Zuyd Hogeschool, Plastica Plaat B.V.
01.06.2016 – 30.09.2018
HER
Fysieke integratie
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171.

TEHE116091 - Full Aesthetic Solar Roof (FASR)

Aanleiding
BEAUsolar® wil, samen met uitvoerende MKB-bedrijven, in een eerste proefopstelling demonstreren
en uittesten dat volledig geïntegreerde zonne-energie (PV) daken gerealiseerd kunnen worden, die
ook bovendien esthetisch, betaalbaar en innovatief zijn.
Deze demonstratie is nodig om aan alle betrokken marktpartijen de kwaliteit te tonen, van een
product, dat in de experimentele fase zijn kwaliteit reeds heeft bewezen, maar nu door een
grootschalige toepassing resultaten kan kenbaar maken aan een groter publiek.
Doel van het project
Het doel van het project is om aan te tonen dat de beoogde PV elementen, bevestigd via een
innovatieve constructie, goed geïntegreerd kunnen worden in traditionele schuine dakconstructies op
woningen, waardoor afdekking door ( keramische) pannen niet meer nodig is. Deze unieke
constructie is zowel toepasbaar bij nieuwbouw als renovatie en kan seriematig geprefabriceerd
worden voor het realiseren van complete PV daken.

Het project draagt bij aan het kostenefficiënter realiseren van de duurzame
energiedoelstelling in 2023.
Per gemiddeld dak, oppervlakte 27m², wordt er jaarlijks 4.000kWh opgewekt. In dit project worden
25 daken gerealiseerd. Dus de besparing met dit project is dan jaarlijks 100.000 kWh. Bij een
looptijd van 7 jaar is de besparing 700.000kWh. Bij een levensduur van 30 jaar is de besparing
3.000.000 kWh.
Voor deze producten is een groeimarkt. De verwachting is dat er in de periode van 2017 tot en met
2023 20.000 daken gerealiseerd worden. Bij een jaarlijkse besparing van 4.000kWh per woning en
een gemiddelde duur van 3,5 jaar (gemiddelde van 2017 tot en met 2023) is de totale besparing
van 20.000 woningen: 80.0000.000kWh. Met een levensduur van 30 jaar zal de besparing van deze
20.000 woningen 2.400.000.000kWh.
Ook in het buitenland wil men esthetische BIPV producten voor hellende daken toepassen. In de
periode van 2017 tot en met 2023 zullen we 5.000 daken gaan realiseren.
Activiteiten
Met de projectpartners en de bouwkundige aannemers allereerst de geselecteerde woningbouw
projecten verder beoordelen op onder andere oriëntatie, bouwperiode en dergelijke.
Deze projecten verder bouwkundig en PV technisch uitwerken, daarna deze daken realiseren en
monitoren op rendement.
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Doelstelling van het project
Om een proof of principle vast te kunnen stellen is het afgelopen jaar één pilotwoning gerealiseerd.
Daarbij zijn nog een aantal verbeterpunten aan het licht gekomen. In de geplande demonstratie
wordt een sterk verbeterd en eenvoudig technisch concept gerealiseerd, dat voor een groter publiek
de meerwaarde aantoont van dit type dak: zowel bouwtechnisch, financieel alsook esthetisch.
Het samenwerkingsverband gaat met dit project in totaal 25 woningen realiseren, daarna één jaar
monitoren om met de bewezen resultaten het product grootschalig uit te rollen.
Beoogde resultaten van het project in relatie tot de doelstellingen.
1. Het concept Full Aesthetic Solar Roof is een uitontwikkeld concept, dat voldoet aan de technische
eisen, is concurrerend in prijsstelling, bewezen goede rendementen en esthetisch verantwoord
2. Verbetering van de energieopbrengst door maximale benutting van het dakoppervlak, in
vergelijking met de gangbare systemen.
3. Een verbeterd natuurlijk ventilatiesysteem onder de PV panelen waardoor het systeem een
hogere opbrengst heeft dan de traditioneel aangebrachte panelen.
4. Na montage, monitoring en evaluatie is de aluminium constructie geoptimaliseerd.
5. Het Businessplan is gereed voor verdere commercialisering van het product.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

Bouwkundig- & facilitair adviesbureau / BEAUsolar®
ing. R.H.H.J. Comuth
+31 (0)43 361 4928 / +31 (0)6 1550 5499
raoul@beausolar.eu
Petec Solar
01.05.2016 – 31.10.2018
HER
Fysieke integratie
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172.

TEHE116358 – Comfortable Climate Concepts (C3)

Aanleiding
Er ligt een grote uitdaging in de wereldwijde verduurzaming van de energievoorziening. De
producten die nu voorhanden zijn, komen voort vanuit een componentengedachte. De impact van
een duurzaam energiesysteem op het binnenklimaat van de woning is significant. Projecten uit het
verleden hebben aangetoond dat met name comfort, welzijn, gezondheid en een goed binnen- (en
buiten-)klimaat te weinig aandacht hebben gehad.
Doel van het project
Het doel van dit project is het ontwikkelen van een competitief geprijsd, multifunctioneel
klimaatconcept dat naast een duurzame warmte- en energievoorziening zorgt voor comfort, welzijn,
gezondheid met behulp van klimaatfuncties vanuit één gebruiksvriendelijke interface. Het systeem
zorgt voor een betere toepasbaarheid van gecombineerde elektrische en thermische energie opwek.
Daarmee draagt het project bij aan het halen van de duurzame energiedoelstellingen in 2023, en
leidt dit tot een besparing op de SDE+ uitgaven.
Korte omschrijving van de activiteiten
In werkpakket 1 worden de verschillende componenten gekarakteriseerd. Daarnaast worden de
eisen vastgesteld waaraan de componenten dienen te voldoen. vervolgens vinden er ontwikkelingen
plaats om aan de gestelde eisen te voldoen.
In werkpakket 2 worden de diverse componenten geïntegreerd in het prefab bouwelement van
Unilin. Daarnaast worden de communicatieprotocollen voor de diverse componenten ontwikkeld en
gekoppeld middels de Internet of Things interface.
In werkpakket 3 wordt de weg naar de markt voorbereid. Eerste stap hierin is het opleveren van een
pilotwoning waarbij het systeem in bedrijf gaat.
De monitoring van het systeem zal in werkpakket 4 plaatsvinden. Daarnaast zal de businesscase
verder worden uitgewerkt voor het klimaatconcept en het businessmodel van SWYCS. Disseminatie
van het klimaatconcept vindt ook plaats in werkpakket 4.
Werkpakket 5 omvat het projectmanagement van het project.
Resultaat
Het resultaat van het project betreft een competitief geprijsd klimaatconcept voorzien van een
innovatieve IoT-interface, Air-Volt systeem, prefab geïsoleerd dakelement met daarin verwerkt een
liggend zonneboilervat. Daarnaast zal het systeem worden voorzien van ventilatie met
warmteterugwinning. Het klimaatconcept wordt getest d.m.v. een pilotproject.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

Navetto B.V.
B. Walraven
+31 (0)6 5339 9859
bart@navetto.nl
HRsolar B.V., Zehnder Group Nederland B.V., Unilin Insulation B.V., DSP
Innovation B.V., Hoffman elektro B.V.
11.03.2017 – 30.06.2019
HER
Fysieke integratie
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173.

TEHE116367 – Compact Solar 2.0 (CS 2.0)

Aanleiding
Op de markt worden op dit moment (vrijwel) uitsluitend PV systemen aangeboden met standaard
afmetingen. De vraag naar zonne-energie wordt steeds groter, maar niet iedereen heeft een dak dat
geschikt is om de grote standaard PV panelen met bijbehorende ballast te plaatsen. Daarnaast is er
een groep mensen die wel duurzame energie wil, maar zonnepanelen zichtbaar op hun woning niet
esthetisch vindt. Voor deze mensen biedt Compact Solar de oplossing.
Compact Solar is een volledig geïntegreerd, lichtgewicht, intelligent en modulair PV systeem voor
toepassing op platte daken. Compact Solar is gebaseerd op kleine(re) panelen van 30 en 150 Wp.
Door de beperkte afmetingen is het efficiënter in te passen op kleine dakoppervlakten. Daarnaast
zijn de modules beter hanteerbaar en dus sneller op het dak te monteren. Ook is het systeem niet
zichtbaar vanaf de grond en daardoor een esthetische oplossing.
Doel van het project
Door het aerodynamische ontwerp en slimme montagesysteem is er voor het Compact Solar
systeem geen zware ballast nodig. Hierdoor wordt Compact Solar zeer lichtgewicht en daardoor
uitstekend toepasbaar op daken die constructief niet sterk genoeg zijn voor reguliere systemen. Dit
maakt Compact Solar de ideale oplossing voor bijvoorbeeld dakkapellen, carports, garages,
(vakantie)bungalows en bedrijfsgebouwen.
Korte omschrijving van de activiteiten
Alle componenten (PV paneel, onderconstructie, omvormer ,elektronica en interconnectie) worden in
de module geïntegreerd waardoor installatiegemak en –snelheid optimaal zijn. Bovendien is het
systeem hierdoor volledig modulair. Voor een efficiënte en robuuste werking ontwerpen we een
systeem architectuur op basis van een aantal slimme elektrotechnische oplossingen.
Resultaat
Uiteindelijk maakt dit alles het mogelijk dat consumenten zelf hun Compact Solar systeem kunnen
installeren door alleen een stekker in het stopcontact te steken. Op deze manier maken we van
zonnepanelen een toegankelijk consumentenproduct.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

Compact Solar B.V.
F.W.S. Bruning
+31 (0)6 1236 1549
bruning@compactsolar.nl
Automatic Electric Europe B.V., Expice B.V., Heliox B.V., NewSolar B.V., TU
Delft, Ruiter Advies Verkoop B.V.
01.04.2017 – 31.10.2019
HER
Fysieke integratie
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174.

TEHE116369 – Innovatieve Zon-PV op Water (INNOZOWA)

Aanleiding
Er zijn grote (inter)nationale ambities op het gebied van realisatie Zon PV. De kostprijs van zon PV
en constructie kan echter concurrerender. Daarbij is de beschikbaarheid van het oppervlak in
stedelijk gebied voor de huidige systemen zeer beperkt ('ze liggen in de weg'), terwijl de potentie
van waterbergingen, plassen, weteringen, etc in landelijke en stedelijk gebied groot en onbenut is.
Doel van het project
De doelstelling van dit project is het ontwikkelen van een zon PV systeem dat kan worden toegepast
op binnenwater, concurrerend en aanvullend is voor Zon PV op land en meerwaarde heeft voor
doelstellingen van het waterbeleid. Op deze manier wordt in 2023 naar verwachting 10.000 MWh /
jaar aan extra duurzame elektriciteitproductie aan de elektriciteitsmix toegevoegd.
Korte omschrijving van de activiteiten
Het project bestaat uit de volgende vijf werkpakketten:
1. Onderzoek en ontwikkeling drijfconstructie
2. Optimalisatie bifacial panelen
3. Pilotonderzoek
4. Opschalingsonderzoek
5. Projectmanagement en communicatie
Resultaat
Het uiteindelijke resultaat is een overzicht van de huidige stand van zaken, randvoorwaarden en
uitdagingen. Daarnaast zullen ontwerpsessies, pilotonderzoek en optimalisaties leiden tot een
haalbaar concept.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

Waterschap Rivierenland
B.W. van der Beek
+31 (0)6 1213 4031
b.vander.beek@wsrl.nl
Hakkers B.V., TU Delft faculteit EWI, Blue21 B.V.
01.04.2017 – 31.12.2019
HER
Fysieke integratie
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175.

TEHE116900 – Zon op Water

Aanleiding
Voor de Nederlandse doelstelling van 16% duurzame energie in 2023, is circa 10 GWp PV in 2023
nodig. Om dat te realiseren is het naast toepassing op daken en grootschalige toepassing op land,
van belang om grootschalige toepassing op water te benutten.
Er is inmiddels wereldwijd enige ervaring opgedaan met drijvende PV systemen op water. Daarvoor
bestaan een aantal verschillende concepten met verschillende niveaus qua rijpheid. Over het
algemeen geldt dat er een zeker mate van bewezenheid is op beschut gelegen ondiepe wateren met
weinig golfslag.
Potentieel is zonne-energie op water goedkoper dan zonne-energie op land, vanwege lagere
stakeholder management kosten, hogere kWh opbrengst en de mogelijkheid om gemiddeld grotere
parken aan te leggen dan op land.
Bovendien is het potentieel areaal dat aangewend kan worden groot. Er zijn echter nog een aantal
barrières weg te nemen om dit potentieel te ontsluiten en ook voldoende vertrouwen bij
investeerders op te bouwen.
Doel van het project
Doel van het project is om de toepasbaarheid van drijvende PV systemen uit te breiden naar
wateren met meer golfslag (‘golfslagcategorie 2’). Hiervoor moet doorontwikkeling plaatsvinden van
bestaande concepten. Deze doorontwikkeling heeft betrekking op:
• Optimaliseren van een aantal ontwerpparameters gericht op optimalisatie van de verhouding
opbrengsten en kosten. Hiervoor willen we opbrengstmodellen, kostenmodellen en business cases
ontwikkelen en valideren, van waaruit iteratief de ontwerpparameters aangepast kunnen worden.
• Optimaliseren van de ontwerpen mbt golfbestendigheid en drijfvermogen gericht op
toepasbaarheid in golfslagcategorie 2 omstandigheden. Hiervoor willen we een dynamica model
ontwikkelen en valideren en van daaruit de optimale keuzes maken.
Bovendien willen we ook andere geïdentificeerde barrières voor uitrol van drijvende PV systemen
adresseren en wegnemen. Door deze geïntegreerde aanpak, waarbij barrières op allerlei vlakken in
samenhang worden geadresseerd, wordt het benutbaar areaal in Nederland voor uitrol van PV sterk
vergroot. Daarmee draagt dit project substantieel bij aan de duurzame energiedoelstelling van 16%
in 2023.
Korte omschrijving van de activiteiten
Een eerste stap in het project is ontsluiting van de internationale kennis op het gebied van drijvende
PV systemen. Op basis van lessons learned uit internationale en nationale projecten, kunnen we al
een eerste verbeterslag in de ontwerpen maken.
Een centraal onderdeel van dit project is een uitgebreide veldtest van vier verschillende
systeemconcepten voor PV op water. Deze veldtest richt zich op zonnestroominstallaties op
binnenwater met medium golfslag (golfslagcategorie 2). Locatie van de veldtest is de Slufter
Maasvlakte. De bedrijven Sunfloat, Wattco, Sunprojects en Texel4trading ontwerpen binnen het
project ieder een 50 kWp systeem. Op basis daarvan wordt de veldtest ingericht op de Slufter
Maasvlakte, met ondersteuning van Havenbedrijf Rotterdam. SEAC leidt het verzamelen en
analyseren van de data uit de veldtest. De veldtest dient gelijktijdig vijf doelen (zie hoofdstuk 2),
waaronder doorontwikkeling van de concepten.
Kernactiviteiten in het project zijn gericht op een beter begrip van de relatie tussen ontwerpkeuzes
en performance.
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We ontwikkelen en valideren een dynamisch model dat inzicht geeft in mechanische stabiliteit
van de systemen onder belasting door wind en door golfslag. Deze studie dient om risico’s mbt
verankering en stabiliteit van de systemen te minimaliseren Op basis hiervan maken we
verbeterde afwegingen en keuzes voor het ontwerp van de systemen.
We ontwikkelen en valideren modellen mbt kosten en opbrengsten van de systemen als functie
van een veelheid van ontwerpparameters. We noemen hier de vier belangrijkste
ontwerpparameters:
o Orientatie van de panelen (hoek ten opzichte van het water), deze keuze heeft invloed op o.a.
windbelasting en opbrengst.
o Keuze voor niet-draaibaar, éénassig draaibaar of tweeassig draaibaar. Deze keuze heeft
invloed op o.a. opbrengst en kosten.
o Lichtafsluitend systeem versus licht-open systeem. Deze parameter (bedekkings-graad) heeft
invloed op o.a. vergunbaarheid (ecologie), kosten en opbrengsten.
o Orientatie van de panelen (Z versus OW), deze keuze heeft o.a. invloed op
vermogensdichtheid (Wp/m2) en op opwekprofiel over de dag en daarmee op de waarde van
de gegenereerde kWh.
We ontwikkelen een model dat het verband tussen ontwerpparameters van de systemen en
eventuele ongewenste effecten op de primaire functie van het water in kaart brengt. Deze
effecten zijn fysisch-chemische, ecologische en toxicologische effecten. Op basis hiervan maken
we verbeterde afwegingen en keuzes voor het ontwerp van de systemen (materiaalkeuze,
bedekkingsgraad, warmteafgifte).

Onder auspiciën van met name Rijkswaterstaat, een aantal waterschapsorganisaties en
drinkwaterbedrijven wordt een vergunbaarheidsstudie uitgevoerd. Deze studie dient om helderheid
te verschaffen over vergunbaarheid van zon-op-water systemen in relatie tot waterveiligheid,
waterkwantiteit, nautische aspecten, operationele aspecten (onderhoud) en overige aspecten die te
maken hebben met de primaire functionaliteit van de diverse wateroppervlakken in Nederland.
Bovendien wordt in deze studie een beoordelingskader ontwikkeld voor de vergunningverlener en
wordt een overzicht gemaakt van de te doorlopen procedures die de initiatiefnemer en de overheden
bij een vergunningstraject gezamenlijk moeten doorlopen.
De samenwerkende partijen in het project ontwikkelen naast opbrengstmodellen en kostenmodellen,
ook business modellen en business cases voor de verschillende systemen en de verschillende
toepassingswateren. Hierin vertegenwoordigt Eneco de blik van de energiewereld. Een
klankbordgroep bankability bestaande uit vertegenwoordigers van investeerders, ministerie van EZ
en Duurzame Energie Koepel zal fungeren als sparring partner voor het project consortium.
Resultaten
•
Rapportage ontsluiting internationale kennis en lessons learned.
•
Verbeterde concepten voor drijvende PV systemen, toepasbaar voor golfslagcategorie 2.
•
Kostprijsverlaging voor grootschalige zonne-energie.
•
Rapportage over een veldtest voor vier verschillende concepten voor drijvende PV systemen,
met daarbij de afwegingen en toepasbaarheid voor verschillende toepassingsgebieden.
•
Opbrengstmodel en kostenmodel van de systemen als functie van ontwerpparameters.
•
Modelstudie mbt het verband tussen ontwerpparameters van de systemen en eventuele
ongewenste effecten op de primaire functie van het water.
•
Rapportage mbt vergunbaarheid en daaraan verbonden voorwaarden en procedures voor PV-opwater systemen.
•
Exportkansen voor Nederlandse bedrijven.
•
Nederland als leidend in PV-op-water systemen, met een belangrijke bijdrage aan de 2023
doelstelling.
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ECN
W. Folkerts
+31 (0)6 1220 4545
folkerts@ecn.nl
Rijkswaterstaat, Havenbedrijf Rotterdam, Sunfloat B.V., Sunprojects B.V.,
Wattco-Arctic Blue B.V., Eneco Solar, Bio& Hydro B.V., STOWA, Waterschap
Zuiderzee, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Waterschap
Rivierenland, Evides Waterbedrijf, PWN waterleidingbedrijf Noord-Holland,
Waterbedrijf Groningen, Waterleiding maatschappij Limburg, TNO, KNMI,
Texel4trading
01.11.2016 – 30.04.2019
HER
Fysieke integratie
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176.

TEHE115039 - BIPVT Dakpaneel (BIPVTPANEL)

Aanleiding
De gebouwde omgeving, specifiek de sector woningbouw, heeft een dringende behoefte aan gebouw
geïntegreerde oplossingen voor de opwekking van duurzame energie, die bovendien efficiënter is
dan bestaande commbinaties van PV en zonthermische systemen. Oplossingen met een stekker en
een slang, ofwel waarmee zowel elektriciteit als warmte gewonnen kunnen worden. Gebouw
geïntegreerde BIPVT met bovendien aandacht voor esthetica in verband met acceptatie in de markt.
Doel van het project
Met dit project wordt beoogd een multifunctioneel bouwdeel te ontwikkelen waarbij verschillende
aspecten uit de werelden van bouw en energie elkaar ontmoeten: constructie en isolatie,
waterdichtheid, warmte en stroom kunnen opwekken en als serieus alternatief in de markt
aangeboden kan worden met het oog op een goede prijs rendement verhouding, waardoor
energiesystemen ook efficiënter worden en niet afhankelijk van overheidssubsidies.
Korte omschrijving van de activiteiten
Het concept is reeds uitgewerkt: een dakpaneel van 6 x 2,4 meter (ook andere variaties mogelijk,
afhankelijk van daktype en –grootte). De onderzoeksactiviteiten zijn gericht op:
- Het schakelen van meerdere van deze dakpanelen zodat een volledig waterdicht dak ontstaat;
- Uitwerken van passtukken en randafwerkingen en uitwerken van goede esthetica;
- Uitwerken van oplossingen voor daglichttoetreding en schoorstenen;
- De verlijming van de verschillende lagen waaruit het dakpaneel bestaat;
- Optimalisatie van het geheel, met name gericht op hoger energierendement, brandveiligheid en
windbelasting;
- Bedenken van oplossingen voor horizontaal en verticaal transport;
- Het aanwenden van de energie in het gebouw (de woning), zowel thermisch als elektrisch,
alsmede optimalisatie van het vermogen van energieopwekking.
Resultaat
Een innovatief dakpaneel dat functioneert als een prefab bouw-/energieoplossing voor de
grondgebonden woningbouw in alleenstaande vorm, voor geschakelde woningen of bij rijtjeshuizen.
Dit dient als vervanging voor situaties waar combinaties van PV en zonthermische systemen worden
gebruikt. Een concept dat op een groot deel van de bestaande en nieuw te bouwen woningvoorraad
toepasbaar is en een bijdrage levert in het terugdringen van de verrommeling van het
dakenlandschap en leidt tot een grootschalige verduurzaming (thermisch en elektrisch) van de
woningmarkt (nul energie woningen), vanwege de betaalbaarheid van deze oplossing.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

SolarTech International B.V.
A. Schiebroek
+31 (0)6 1233 7751
awe.schiebroek@solartech-int.nl
Henkel Nederland BV, Nathan Import/Export
01.07.2015 – 31.12.2016
HER
Fysieke integratie

Eindrapport 2018:
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5b7/16f/ecc/5b716fecca05f15786
4307.pdf
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177.

TEHE115054 - Duurzame Renovatie Gestapelde Woningbouw (DRGW)

Aanleiding
Er zijn circa 2.000 galerijflats in Nederland. Veel van deze gebouwen stammen uit de jaren ’60 en
’70 en dienen gerenoveerd te worden, zowel qua wooncomfort, bouwtechnische levensduur (30 jaar)
als qua energetische prestaties. Verduurzaming van de gebouwen is essentieel, maar toepassing van
zonnepanelen is niet evident. Hiervoor moet een aantal uitdagingen worden opgelost:
ketensamenwerking, benutten gevel voor voldoende energie-opwekkend vermogen, beperken
bouwkundige en installatietechnische risico’s, creëren van een aantrekkelijke financiering en
business case voor realisatie van het BIPV systeem en het toevoegen van intelligentie.
Doel van het project
Het project heeft als doel om een intelligent en duurzaam BIPV gevelsysteem geschikt voor
duurzame renovatie van gestapelde woningbouw, inclusief financieel aantrekkelijke business case te
ontwikkelen. Het project levert een eerste pilot op, maar het systeem dient daarna schaalbaar te
zijn, zowel industrieel/technisch als financieel, zodat een uitrol naar overige locaties in Nederland
haalbaar wordt en hiermee een nieuw marktsegment kan worden voorzien van PV.
Korte omschrijving van de activiteiten
Het project bestaat uit een ontwikkelfase en een uitvoerende fase. In de ontwikkelfase worden de
innovaties uitgewerkt met betrekking tot ZigZagSolar, Herman de Zonnestroomverdeler en Tautus’
financiële modellen. Deze drie ontwikkelingen resulteren in een totaalconcept dat in de uitvoerende
fase wordt toegepast in de pilot Eisenhower flat II. Na installatie vindt monitoring plaats en
disseminatie van de verkregen resultaten. Creteq is werkpakketleider van WP1 (industrialisatie
gevelconcept), Tautus is werkpakketleider van WP2 (ontwikkeling financieel model en intelligente
monitoring). Na afronding van deze twee werkpakketten is Tautus als systeemeigenaar
verantwoordelijk voor het realiseren van de installatie in WP3 (conceptintegratie en pilottoepassing).
De installatie vindt in nauw overleg met LAUDY (verantwoordelijk voor de gehele renovatie van de
flat) en ZOwonen (gebouweigenaar) plaats. De monitoring in de gebruiksfase (WP4) wordt
gecoördineerd door LENS. GIPE coördineert de algehele voortgang en planning.
Resultaat
Dit project resulteert in een industrieel toepasbaar BIPV gevelsysteem (ZigZagSolar), gekoppeld
middels een intelligent systeem dat monitoring, salderen en aanbod- en vraagbalancering mogelijk
maakt (Herman de Zonnestroomverdeler) en een aantrekkelijk financieringsmodel waarmee
woningcorporaties ontzorgt worden (Tautus financieel model). De combinatie van deze innovaties
wordt toegepast in een eerste pilot bij woningcorporatie ZOwonen, de Eisenhower flat II, gelegen
aan de Eisenhowerstraat te Sittard.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
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Tautus B.V.
G. Pek
+31 (0)6 2217 6118
gerben@tautus.nl
Laudy Bouw & Ontwikkeling B.V., GIPE B.V., Local Energy Networksystems &
Services B.V., Stichting ZOwonen, Creteq BV
23.07.2015 – 30.06.2017
HER
Fysieke integratie
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178.

TEHE115088 - PRefab Integrated Multifunctional Energyroof (PRIME)

Gebouwen en huizen moeten richting “zero-energy buildings”, waarbij er een groeiende behoefte is
naar geïntegreerde systeemoplossingen die rekening houden met eisen en wensen op het vlak van
comfort, akoestiek en esthetiek. Om te kunnen voldoen aan de steeds scherpere eisen voor de
energieprestatie zal de toepassing van BIPV derhalve onvermijdelijk worden.
Het project PRIME (PRefab Integrated Multifunctional Energyroof) resulteert in een esthetisch
aantrekkelijk compleet prefab energiedaksysteem. De oplossing bestaat uit een blokkendoos aan
oplossingen voor daken die voor een all-in €/m2 prijs aangeboden wordt. Het systeem maakt
gebruik van hoog rendement PV panelen met lange levensduur. De combinatie van brede
toepasbaarheid en hoog rendement leidt tot het kosteneffectiever halen van de duurzame
energiedoelstellingen in 2023 dan middels SDE+ uitgaven.
Het project bouwt voort op de COSMOS technologie ontwikkeld in het LiRoB project. Deze
technologie biedt een esthetische en flexibel toepasbare glass building skin. Het COSMOS systeem
wordt uitgebreid met dummy’s, randafwerking, dakramen etc. en toegepast in combinatie met
isolatie. Het totaal wordt gecombineerd in een prefab scharnierkapsysteem waarmee optimale
efficiëntie in de bouw en renovatie van woningen wordt behaald. Activiteiten in het project zijn
gericht op de naadloze integratie tussen het COSMOS systeem en de bouwkundige elementen
(dakramen, isolatie) tot een prefab totaaloplossing. Een belangrijk onderdeel van het project vormt
het in de praktijk testen van de ontwikkelde technologieën door zowel kennisinstellingen als in
praktijktesten bij Linex en FAKRO.
De volgende resultaten worden behaald:
- een marktrijpe totaaloplossing voor energiedaken inclusief esthetische en kosteneffectieve
integratie van dakramen, randafwerking, dakkapellen, etc.;
- testopstellingen van het systeem bij Linex en FAKRO;
- demonstratiewoning met het systeem;
- inrichting van industriële processen (prefab voorbereiding, logistiek, installatie) gericht op
grootschalige toepassing in Nederland.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
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TULiPPS Solar BV
ing. P.P.C.M. Stassen
+31 (0)40 751 6290 / +31 (0)6 4623 0452
stassen@tulipps.com
FAKRO Nederland BV, Linex Prefab Daksystemen BV, Femtogrid Energy
Solutions BV, IBC SOLAR BV
23.12.2015 – 30.06.2017
HER
Fysieke integratie
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Programmalijn 4: Flexibele energie-infrastructuur
TKI Urban Energy regeling 2017
179.

TEUE117007 - Clean Event Power – EcoVolt (Clean Event Power)

Aanleiding - Nederland evenementenland
Nederland kent veel evenementen. Grote muziekfestivals, dancefeesten, kermissen en vele kleinere
evenementen zoals ijsbanen. Nederland is een evenementenland. En onze bekende DJ’s zijn met
hun evenementen een toonaangevend exportproduct geworden.
Voor al deze evenementen is vaak kortstondig veel stroom nodig. Traditioneel wordt dit opgewekt
door dieselaggregaten. Voor alleen al muziekfestivals wordt jaarlijks 12 tot 15 miljoen liter diesel
verstookt en meer dan 40.000 ton Co2 uitgestoten. Met alle kermissen en kleinere evenementen in
de meer dan 440 Nederlandse gemeenten kan dit makkelijk het dubbele zijn.
Nederland wil verduurzamen. Evenementenorganisaties, terreineigenaren en overheden willen dat
ook voor evenementen. Dat gebeurd al met afval en mobiliteit, maar de (technische) uitdagingen om
dit ook voor de energievoorziening te doen is groot.
Doel van dit project
Met dit project wil Ecovolt een duurzaam en betrouwbaar energiesysteem ontwikkelen voor
toepassingen bij (vooral) evenementen. Ecovolt ontwikkelt hiertoe Clean-Event-Power-units (CEP’s).
Dit zijn mobiele transformatoren op middenspanning gecombineerd met bijvoorbeeld accu-packs en
SMART-toepassingen. Zo kan slim en efficiënt duurzame energie voor tijdelijke evenementen worden
gerealiseerd. Dit systeem is innovatief in haar combinaties en SMART opzet en vernieuwend in haar
toepassing.
Ecovolt wil dit systeem door ontwikkelen, testen en valideren. Want absolute betrouwbaarheid en
gebruiksvriendelijkheid is cruciaal voor evenementen. Tevens is er bij evenementen steeds meer
behoefte aan onder andere laadpalen en oplaadpunten. Dit vraagt innovatie met SMART systemen
die inzicht geven in gedrag en verbruik en afrekenmodellen voor eindgebruikers.
Korte omschrijving van de activiteiten
EcoVolt is initiatiefnemer en trekker van deze ontwikkeling. Samen met twee internationaal grote
evenementenbureaus als eindgebruiker en twee leveranciers van de techniek wordt een
experimentele ontwikkeling van de CEP-unit en de dienstverlening in gang gezet. In een test met
twee representatieve pilotsituaties willen we technische verbeteringen aanbrengen en de dienst
verfijnen. Centraal staat het testen en valideren op een evenemententerrein en in een stedelijke
omgeving (dorpsplein, marktplein). Verschillende proeflocaties hebben zich daarvoor aangediend,
zoals het Lowlandsterrein (Biddinghuizen) en Mysterylandterrein (Haarlemmermeer). Voor de
stedelijke omgeving zijn dat bijvoorbeeld de gemeenten Uden en Alkmaar. De netbeheerders
(Liander/Enexis/Stedin) zijn betrokken in het project. Wij vragen subsidie aan om het project te
versnellen. De subsidie geeft tevens de mogelijkheid om adviseurs te betrekken en de kwaliteit van
product en proces te verbeteren.
Resultaat
Na afloop van het project zijn de Clean Event Power units (CEP’s) getest en gevalideerd en gereed
om als demonstratieproject door Ecovolt ingezet te worden in binnen- en buitenland. De betrokken
gemeenten en evenementenorganisaties kunnen hun ervaring delen en toepassen op andere locaties
met andere opdrachtgevers. Nederland kan met deze spin-off zijn economisch belang in de
internationale event- en muziekmarkt uitbouwen en een vervolg geven aan duurzame ontwikkeling.
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Urban Energy tender 2017
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180.

TEUE117013 - Integration of Battery Energy Storage Systems in Distribution
Grids (FlexBat)

Aanleiding
In recent years, firstly the penetration rates of renewable energy sources like wind and solar that
have an intermittent and variable character are dramatically increasing. Secondly, the introduction
of new types of loads like electric vehicles or heat pumps1 is resulting in an increased and
unpredicted demand of electricity. These two dramatic changes are creating severe technical
problems like congestions, power quality, stability and reliability issues in distribution networks,
which currently offer very low levels of flexibility. Also economically speaking, distribution system
operators in the Netherlands become obliged to make large (but avoidable) investments to reinforce
the grid. As a viable and cost-effective alternative, battery energy storage systems (BESSs) could be
potentially employed to offer large levels of flexibility at the distribution side. BESSs not only provide
crucial electricity services like congestion management and reliability, but also greatly provide
distribution investment deferral.
Doel van het project
The main objective of this project is to create design rules, guidelines and techniques for the
integration of battery energy storage systems (BESSs) in distribution networks. To achieve this, the
specific objectives are summarized as follows:
1. The best size and place of BESSs across the distribution grid through sophisticated optimization
techniques
2. Appropriate behavior (power and energy management) strategies and a novel control platform,
the so-called SmartBoxx, for the operation of BESSs
3. New methods to properly aggregate BESSs throughout the distribution network
4. Novel business and market models articulated for BESSs
5. Verification of the developed design rules, guidelines and techniques and validation in the
FLEXbattery system in Woerden.
Korte omschrijving van de activiteiten
Key project’s activities is the development of sophisticated optimization techniques for placement
and sizing, behavior (control) strategies, aggregation methods, strong business cases and market
models for BESSs on distribution networks.
- WP1: Project management (TUD)
- WP2: Optimal sizing & placement (TUD/Alfen/Technolution)
o
Requirements
o
Evaluate services neighborhood energy stations
o
Develop sophisticated optimization techniques
- WP3: Behavior (Control) strategies (TUD/Alfen/Technolution)
o
Describe control strategies for neighborhood energy stations
o
Develop demand side and BESS-side management schemes
- WP4: Aggregation (TUD/Technolution)
o
Develop advanced aggregation techniques
o
Compare performance on AC and future DC networks
- WP5: Business and market (TUD/Alfen)
o
Articulate business and market models
o
Participation of BESSs in market
- WP6: FLEXbattery system demonstration in Woerden, Schilderskwartier (Stedin, TUD)
o
Verification and validation of theoretical research developed in WPs 2-5
- WP7: Dissemination, communication (TUD)
o
Workshops and dissemination for Netbeheer Nederland like Enexis, Alliander, Stedin, and
utilities like ENECO.
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Resultaat
The project results in design rules, guidelines and techniques for the integration of battery energy
storage systems in distribution networks. Methodological outcomes for comprehensive evaluation of
multi-service BESSs in AC and future DC distribution networks are:
- Sophisticated optimization techniques and technical dynamic simulations as well as power and
energy management
- Advanced behaviour (control) strategies and a novel control platform, the so-called SmartBoxx,
for BESSs in relation to the supply/demand and the grid capacity
- New aggregation techniques for BESSs
- Feasible business cases and market models for BESSs, which are experimentally verified and
validated in real life by the FLEXbattery energy storage system in WP6.
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181.

TEUE117033 - Koele WarmteNetten (KoWaNET)

Aanleiding
De transitie naar duurzame woningbouw is inmiddels goed op gang gekomen. Veel nieuwe
energieconcepten die in dit kader zijn ontwikkeld, gaan uit van all-electric oplossingen met
zonnepanelen, infrarood verwarming en warmtepompen. Gebleken is dat die concepten voor de
laagbouw zijn en zich niet gemakkelijk laten vertalen in concepten naar de gestapelde bouw en
hoogbouw. Dit type bouw komt frequent voor in (hoog)stedelijk gebied. Het zoeken naar
alternatieve oplossingen voor een gasloze warmtevoorziening is dus wenselijk. De bestaande
warmtenetten in Nederland zijn vrijwel allemaal hoge temperatuur warmtenetten (HTN), gevoed uit
bronnen(AVI’s en elektriciteitscentrales), die in de toekomst grotendeels zullen verdwijnen. In een
fossiel loze samenleving zijn deze bronnen beperkt. Het is daarom van belang het beschikbare
aanbod op exergieniveau (de kwaliteit van de energie) te matchen met de vraag. Gebouwen hebben
laag-exergetische energie nodig, die betrokken kan worden op lage temperaturen door onderlinge
uitwisseling van warmte en koude en door benutting van restwarmte. Door het uitwisselen van
warmte en koude kan 50% van de energie in de stad worden bespaard. Verder is de inzet van
(industriële) afvalwarmte mogelijk voor gebouwen (cascadering van warmte).
Doel van het project
De energetische oplossing voor een duurzame gebouwde omgeving ligt voor een belangrijk deel in
flexibele en uitbreidbare (open) koele warmtenetten van 15 - 30 °C. De netten worden gevoed met
bronnen als (industriële) restwarmte (bijv. uit riool, datacenters, supermarkten en zwembaden),
zonnewarmte (bijv. zonnecollectoren, PVT), geothermie. Bovendien zijn deze netten geschikt om
tegelijk koude aan te bieden. Dergelijke infrastructuur biedt voordelen t.o.v. de huidige hoge en lage
temperatuur warmtenetten en ook boven de huidige collectieve WKO netten. Echter ze is nog niet
voldoende uitgewerkt om marktrijp te zijn.
Met dit project willen we deze flexibele (modulaire) open koele warmtenetten (KWN) als haalbaar
energieconcept onderzoeken en uitwerken. Daarbij zullen techniek, business cases, beheermodellen
en acceptatie door stakeholders voorwerp van onderzoek zijn. Met betrekking tot al deze aspecten
zullen in het project praktisch toepasbare ontwikkelingen worden geproduceerd. Het uiteindelijk
resultaat staat aan de vooravond van het realiseren van het eerste open koele warmtenet in
Nederland.
Korte omschrijving van de activiteiten
KoWaNET bestaat uit 5 werkpakketten. De basis van het project wordt gevormd door de technische
ontwerpen ontwikkeld in WP1. De business case en beheerconstructies worden uitgewerkt in WP2.
De voor- en nadelen voor de positie van (eind)gebruikers worden geanalyseerd en van
aanbevelingen voorzien in WP3. Dit geheel wordt binnen de werkpakketten globaal getoetst in case
studies (Haarlem, Heerlen, Buiksloterham en Zaanstad) mede middels workshops en interviews. De
toetsresultaten zijn input voor het programma van eisen in WP4 voor een uit te voeren demonstratie
van een KWN. De case studies hebben elk een ander schaalniveau: het effect van de schaal op de
haalbaarheid wordt zo eveneens beoordeeld. In WP5 is naast het management van het project, ook
de kennisverspreiding via publicaties en presentaties ondergebracht.
Resultaat
Het project resulteert uiteindelijk in een aantal producten:
o
Een technisch ontwerp (“template”) waarmee open koele warmtenetten kunnen worden
ontworpen.
o
Een decision support tool, waarmee business cases voor de verschillende stakeholders kunnen
worden doorgerekend.
o
Een uitgewerkt beheermodel voor KWN.
o
Een model voor een ideaal proces om tot een gedragen KWN te komen.

Bladzijde 267 van 484

Projecten TKI Urban Energy

o

Een online wakowiki (warmte koude net wiki) voor (eind)gebruikers met uitstekende informatie
over technische, economische, juridische, beheertechnische en duurzaamheidsaspecten van
KWN.

Bij de uitwerking worden ontwikkelingen en resultaten uit een aantal Europese onderzoeksprojecten
ingebracht, waarmee deze kennis op praktische wijze ontsloten wordt voor de Nederlandse markt.
Het betreft:
o Celsius smart cities (http://celsiuscity.eu/new-celsius)
o JPI Urban Europe project Smart Urban Isle (http://smarturbanisle.eu)
o Horizon2020 STORM DHC (http://storm-dhc.eu/)
o Horizon2020 Flexynets (http://www.flexynets.eu/en/)
o Interreg HEATNET NWE (http://www.nweurope.eu/projects/project-search/heatnet-transitionstrategies-for-delivering-low-carbon-district-heat/)
o Euroheat and Power/DHC+ (http://ecoheat4.eu/en/Home/Welcome/)
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182.

TEUE117038 - CReate Your Sustainable Thermal energy storage at Area Level
with fibre-optic monitoring (CRYSTAL)

Aanleiding
WKO is een vorm van duurzame energievoorziening om gebouwen duurzaam te verwarmen en te
koelen. WKO is onmisbaar in de transitie naar een duurzame warmtevoorziening zonder aardgas. De
komende jaren zal het aantal WKO-systemen in steden sterk toenemen. Echter, de toenemende
drukte in de ondergrond vereist afstemming op gebiedsniveau om deze duurzame energielevering te
borgen en het aanwezige bodemenergiepotentieel optimaal te benutten. WKO-samenwerking op
gebiedsniveau vindt nog nauwelijks plaats, veroorzaakt door de zorg van WKO-exploitanten dat
belendende WKO’s de eigen WKO op termijn negatief gaan beïnvloeden.
Het voorgaande TKI EnerGO-project FOME-BES heeft, uniek in de wereld, het proof-of-principle van
glasvezelmonitoring bij WKO’s opgeleverd waarmee negatieve interferentie kan worden voorkomen.
Glasvezelmonitoring geeft de mogelijkheid het functioneren van een WKO te monitoren en te
verbeteren. Ook biedt het gemeenten en provincies de mogelijkheid om kansen voor verdichting op
gebiedsniveau te beoordelen. Het voorliggende projectvoorstel bouwt hier op voort: het beoogt
industriële doorontwikkeling van glasvezeltechnologie voor inrichting van gebiedsgerichte WKOallianties.
Doel van het project
Dit project beoogt het proof-of-principle van glasvezelmonitoring om te zetten in een economisch
rendabel prototype van het CRYSTAL monitoringssysteem bestemd voor ontwikkeling en exploitatie
van gebiedsgerichte WKO-systemen en WKO-allianties.
Het project betreft industrieel onderzoek om het prototype te leveren voor het CRYSTAL
monitoringssysteem op gebiedsschaal. Hiertoe worden drie testlocaties, waar drukte van WKO’s in
de ondergrond aanwezig is of verwacht, voorzien van prototypevarianten van het CRYSTAL
monitoringssysteem. Er zijn drie locaties geselecteerd waar de geschetste problematiek groot is, en
die verschillende gebruikersprofielen (en dus marktsectoren) vertegenwoordigen:
1. Beurskwartier, Utrecht
2. Moreelsepark, Utrecht
3. Den Haag Centrum
In het onderzoek naar exploitatiemodellen van CRYSTAL monitoringssysteem worden twee andere
locaties toegevoegd:
4. Stationsplein-West, Arnhem
5. Rechtbank, Rotterdam
De vernieuwing in dit project is technisch, economisch en beleidsmatig van aard. De naam
‘CRYSTAL’ is gekozen omdat deze innovatie bovengronds inzichtelijk maakt hoe de thermische
energieopslag zich ondergrond ontwikkelt, crystalclear.
Korte omschrijving van de activiteiten
Het project is opgebouwd uit samenhangende werkpakketten met elk een specifieke
onderzoeksvraag.
1. WP 1 Opstellen programma van eisen CRYSTAL monitoringssysteem, met specificaties van laser/logunit en glasvezelinfrastructuur en kostprijs.
2. WP2 Ontwerp prototype varianten CRYSTAL monitoringssysteem op basis van resultaten
gebiedsactualisaties en modelleringen actuele WKO-situaties.
3. WP3 Onderzoek prototypevarianten CRYSTAL monitoringssysteem op drie testlocaties a.d.h.v.
integraal testprogramma waarmee met het CRYSTAL monitoringssysteem inzicht ontstaat over de
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opslag van warmte en koude op gebiedsschaal, de interacties tussen aanwezige WKO-systemen
en duurzame benutting van de ondergrond.
4. WP4 Onderzoek naar exploitatie en financieringsmodellen van het CRYSTAL monitoringssysteem
o.b.v. gebruikersprofielen van de testlocaties.
5. WP5 Kennisoverdracht en projectleiding. Kennisoverdracht is gericht op algemene verspreiding
van de resultaten én op kennisdoorwerking naar marktpartijen (exploitatie- en
financieringsmodellen) en beleid (aanbevelingen t.a.v. verdichting WKO’s en vergunningenkader).
Resultaat
Na afsluiting van het project is een prototype ontwikkeld van het CRYSTAL monitoringssysteem dat
onder werkelijke gebruiksomstandigheden is getest en geoptimaliseerd. Het systeem bestaat uit
hardware- en softwarecomponenten. Dit project ontwikkelt de glasvezelmonitoringshardware zoals
gebruikt in FOME-BES door en ontwikkelt tevens software die de gegevens van het CRYSTAL
monitoringssysteem interpreteerbaar maakt en aansluitend op de gebouwbeheerssystemen
afwegingen en keuzes op gebiedsschaal mogelijk maakt. Dit zou het eerste prototype van een
monitoringssysteem op gebiedsschaal voor WKO’s opleveren, in een concept dat gereed is om in de
markt geïntroduceerd te worden.
Concreet levert het project de volgende resultaten:
1. Prototypes van het CRYSTAL monitoringssysteem op drie binnenstedelijke testlocaties, bestaande
uit hardware- en softwarecomponenten;
2. Exploitatiemodel van het CRYSTAL monitoringssysteem;
3. Onderzoeksrapport;
4. Kennisdeling, inclusief kennisdoorwerkingssessies met beleid en markt;
5. Een intensieve publiek-private innovatiesamenwerking;
6. Een intensieve samenwerking tussen de topsectoren Energie en Water.
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183.

TEUE117040 - Congestie Management TSO DSO's door middel van flexibiliteit
van vraag en aanbod (COFLEX)

Aanleiding
Met de verdere elektrificatie van onze energiehuishouding en de toename van zon- en windenergie
ontstaat een nieuw energielandschap. Dit vraagt grote maatschappelijke investeringen in de diverse
netwerken. Dit kan deels voorkomen worden door het netwerksysteem, slimmer te benutten. Een
belangrijke mogelijkheid hiervoor is gebruik te maken van de flexibiliteit van een grote groep aan
partijen, die wisselende behoeften hebben aan vraag en aanbod van stroom. In het verleden heeft
congestie gespeeld in bijvoorbeeld het Westland gebied. Toen zijn deze problemen opgelost door in
eerste instantie tuinders te vragen hun WKK’s harder of zachter te zetten tegen behoorlijke
prijsprikkels in een niet transparante markt. Ook spelen congestie-issues op het hoogspanningsnet,
en bijvoorbeeld in de gebieden Nijmegen-Noord, Heerhugowaard en Zuidplaspolder. Door nu de
matching van flexibele marktvraag te ontsluiten en aanzienlijk te verslimmen kan zo aan de
beheersing van congestie op de diverse netwerken bijgedragen worden.
Doel van het project
Het doel van dit project is het voorkomen of minimaliseren van grote maatschappelijke investeringen
in de asset infrastructuur (laag-, midden- als hoogspanningsniveau) van zowel de TSO (landelijke
netbeheerder) als de diverse DSO’s. (regionale netbeheerders). Dit zal worden gerealiseerd door het
ontwikkelen van een waarschuwings- en transactie-tool voor het oplossen en/of voorkomen van
congestie tussen de diverse DSO’s en de TSO. Per jaar wordt in Nederland zo’n € 2 miljard
uitgegeven aan vervanging en uitbreiding van de net-infrastructuur. Het idee is dat de
netbeheerders middels dit te onderzoeken en te ontwikkelen congestiemanagement-systeem zien
waar congestie kan optreden en waar ruimte is op de diverse eigen deelgebieden, dan wel gebieden
van andere netbeheerders, om dit probleem op te lossen. Deze oplossing kan in tijd (eerder of later
consumeren/produceren), in plaats (productie of consumptie verplaatsen van het ene naar het
andere gebied) dan wel middels een combinatie van beiden (zowel in tijd als plaats).
Korte omschrijving van de activiteiten
Het project richt zich op programmalijn 4 (Flexibele energie-infrastructuur) van TKI UE. Het
zwaartepunt van het project ligt op industrieel onderzoek van een private partij (ETPA) in
samenwerking met de TSO (TenneT) en een DSO (Stedin). Hierbij ondersteund door kennisinstelling
TNO. Het project betreft planmatig en kritisch onderzoek, inclusief validatie en technische tests
gericht op het opdoen van nieuwe kennis en vaardigheden voor het benutten van intra-day orders
voor congestie in plaats van re-dispatchen op de Bedrijfs-Voerings-Centra (BVC) van de diverse
netbeheerders. Naast de analyse vanuit de netbeheerders, wordt er ook een algoritme/smart-match
module ontwikkeld, gekoppeld aan de congestie-orders met locatie codes, om de beste
“spreadtransacties” te maken (verschil tussen koop- en verkooporder) om capaciteit van het ene
deelnetgebied naar het andere deel-netgebied over te kunnen hevelen (de zogenaamde
overloopgebieden) door de netbeheerders. Hiervoor zal onderzocht worden hoe locatiecomponenten
(o.a. EAN-codes) het beste aan orders kunnen worden toegevoegd.
Resultaat
Het specifieke van dit onderzoek is dat het focust op het vooraf voorspellen van congestie door het
in kaart brengen van de energiebiedingen gekoppeld aan adresgegevens. Met de aanwezige
flexibiliteit in de markt kunnen de netbeheerders zo middels de te ontwikkelen
congestiemanagement tool congestie vooraf door middel van prijsprikkels voorkomen. Deze tool
omvat de volgende componenten:
1. Warning tool
Om congestie te kunnen bepalen zullen de energiestromen in de netvlakken beter inzichtelijk
gemaakt moeten worden. De eerste stap in het project is het voorzien van locatiegegevens aan
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energiebiedingen. Met deze gegevens kan inzichtelijk gemaakt worden waar congestie zal
optreden.
2. Gevalideerd “anti-congestie” tool
Op basis van de warning tool wordt bepaald welke flexibiliteit in de markt aanwezig is en welke
prijsprikkels noodzakelijk zijn om de congestie op te lossen.
De beide tools zullen eerst in een gesimuleerde omgeving worden getoetst en interactief verbeterd.
Na de validatie zal operationalisering plaats vinden in (diverse) praktijkomgevingen.
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184.

TEUE117059 - Systeemontwerp Power to X (SPX)

Aanleiding
Bij de verdere omschakeling naar hernieuwbare energiebronnen vormt de opslag van energie een
grote uitdaging om onbalans en verzwaring van het elektriciteitsnet te voorkomen. Mede in dit licht
zullen in de toekomst naar verwachting waterstof en warmte een cruciale rol gaan spelen als
belangrijke energiedragers in duurzame energiesystemen.
KWR, TU Delft, Allied Waters, Aveco de Bondt, Waternet, PitPoint en Stedin hebben een hooginnovatief, integraal concept ontwikkeld (Power to X, PtX), waarbij met behulp van de zonneenergie, regenwater en warmte uit oppervlaktewater een viertal producten kan worden geleverd:
o Waterstof;
o Warmte bij 40-60˚C;
o Elektriciteit;
o Demi-water.
De conversie van met name elektriciteit uit zonne-energie naar andere energiedragers, waterstof en
warmte, kan zorgdragen voor een betere balancering van het elektriciteitsnet en een sterke
uitbreiding van het elektriciteitsnet voorkomen. Het concept draagt hierdoor bij aan de ambitie van
de TKI Urban Energy om binnen de bebouwde omgeving een groot deel van de benodigde energie
duurzaam op te wekken door inzet van zonne-energie en warmteopties.
Doel van het project
Het doel van het Urban Energy project ‘Systeemontwerp Power to X’ (SPX) is om kennis en inzicht te
genereren voor het ontwikkelen van een blauwdruk om tot een full-scale demonstratie van het PtX
systeem te kunnen komen.
Korte omschrijving van de activiteiten
o Ontwikkeling HTO en warmtelevering (KWR, Aveco de Bondt, Waternet)
o Ontwikkeling Waterstoftechnologie (PitPoint, TU Delft, Aveco de Bondt, Waternet)
o Ontwikkeling DC netten (TU Delft, Aveco de Bondt)
o Technische systeemintegratie (KWR, Aveco de Bondt)
o Niet-technische systeemintegratie (Allied Waters, KWR, PitPoint, Aveco de Bondt)
o Projectmanagement en disseminatie (Allied Waters, KWR, PitPoint, TU Delft, Aveco de Bondt,
Waternet)
Resultaat
SPX zal kennis en inzicht genereren voor het ontwikkelen van het elektriciteitsnet, het
waterstofsysteem, het warmtenet, de technische en niet-technische systeemintegratie, en de
business case van PtX.
Na afronding van dit project ligt er een blauwdruk voor de realisatie van een full-scale Power to X
demonstratie in Nieuwegein, waar een 8,7 MWp PV installatie gebouwd wordt. De locatie van de
zonneweide en andere PtX-installaties is een gebied aan de oostkant van Nieuwegein, waarin veel
mogelijkheden zijn voor de afzet van energie in de vorm van warmte, waterstof of elektriciteit uit
het project. Voor elk van de PtX producten zal een markt worden ontwikkeld. Het PtX systeem zal
o.a. 900 nieuwbouwwoningen in de wijk Rijnhuizen verwarmen en voorzien van elektriciteit, en 600
personenauto’s (of een equivalent aantal bussen/vrachtwagens) op waterstof laten rijden.
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185.

TEUE117091 - Emobility Communication & Information System Structure
(ECISS)

Aanleiding
Om koploper te blijven binnen de EV laadinfrastructuur heeft Nederland een uniforme
gegevensuitwisseling nodig tussen alle systemen en partijen die ook internationaal als standaard
geldt. Zo wordt ‘roaming’ verder ontwikkeld binnen de EV-sector, maar wordt ook verbinding gelegd
met de slimme en flexibele energie-infrastructuur die wordt ontwikkeld. Een situatie waarin dat niet
gebeurt, is kostbaar, beperkt de ontwikkeling van energie-diensten en belemmert de groei van
Nederlandse bedrijven in het buitenland.
OCPI (Open Charge Point Interface) is een open informatie- en communicatieprotocol dat deze
behoefte invult. Het is een open, marktneutraal protocol, zonder IP-kosten, maakt decentrale
verbindingen mogelijk tussen partijen (‘peer-to-peer’), zodat een alternatief ontstaat ten opzichte
van centrale ‘roaming hubs’, en het biedt de mogelijkheid om partijen in de EV-waardeketen met
elkaar te verbinden. Momenteel wordt versie 2.1 geimplementeerd.
Wat nog ontbreekt, is de ondersteuning voor schaalbaarheid en beheer, en de doorontwikkeling van
verdienmodellen, zowel binnen als buiten de EV-branche (zoals ondersteuning van Slim Laden,
prijstransparantie, security en privacy).
Doel van het project
Op basis van de geschetste probleemstelling wil het project de volgende doelstellingen realiseren:
1. Het opstellen van een flexibele eMobility referentie-architectuur, gebaseerd op de bestaande EVcontext maar geïntegreerd met de rest van de energie-infrastructuur en ge-update met de laatste
inzichten op gebied van wetgeving, technologie en functionaliteit zoals voor gebruikers beoogd;
2. Het uitbreiden van de functionaliteiten om nieuwe verdienmodellen mogelijk te maken, zoals endto-end ondersteuning van Slim Laden, inzicht in prijsopbouw en prijstransparantie, en eisen op
gebied van security en privacy;
Tevens zal een referentie-omgeving worden gebouwd waarin de gedefinieerde en ontwikkelde
functionaliteit zal worden uitgetest in een referentie-implementatie;
3. Het opstellen van een roadmap naar standaardisatie om te bepalen welke ingrediënten nodig zijn
voor een volwassen beheer-organisatie en voor borging door een standaardisatie-organisatie;
4. Verkenning van nieuwe ontwikkelingen voor het protocol en de EV-markt om
toekomstbestendigheid zeker te stellen (blockchain, data analytics etc).
Korte omschrijving van de activiteiten
NKL treedt op als penvoerder, en zal samen met TNO, Allego, Greenflux, Eneco en Jedlix invulling
geven aan 7 werkpakketten die zich vooral richten op Industrieel Onderzoek om de doelstellingen te
realiseren. TNO coördineert ontwikkeling van de architectuur van het protocol en het onderzoek naar
verdere standaardisatie. Greenflux coördineert ontwikkeling van nieuwe functionaliteiten zoals
ondersteuning van Slim Laden, en de verkenning van nieuwe ontwikkelingen. Allego coördineert de
specificatie van prijstransparantie en prijsopbouw. NKL coördineert de referentie-implementatie, de
projectmanagement-activiteiten en activiteiten om stakeholders en eindgebruikers te betrekken.
Eneco en Jedlix leveren hun bijdrage en expertise aan bovengenoemde thema’s vanuit hun rol als
resp. leverancier, MSP en Aggregator.
Speciale nadruk bij deze activiteiten wordt gelegd op stakeholdermanagement door enerzijds de EVrijder en energie ‘prosumer’ te betrekken als de uiteindelijk belanghebbende, en anderzijds de
internationale marktpartijen te betrekken die momenteel OCPI al implementeren en essentieel zijn
als ‘agent’ voor internationaal draagvlak.

Bladzijde 275 van 484

Projecten TKI Urban Energy

Resultaat
De uitkomst van het project is een informatie- en communicatie-protocol dat slimme energieinfrastructuren van de toekomst verbindt met electromobiliteit, en daarmee:
o geïntegreerde verdienmodellen zoals Slim Laden (Smart Charging) oplevert;
o de ontwikkeling van energiediensten zodat bijv. EV-rijders meer inzicht krijgen in mogelijkheden
en gebruik van de laadinfrastructuur en de bijbehorende prijsstelling, zodat minder ‘range
anxiety’ ontstaat en een hogere acceptatiegraad van electrisch rijden;
o lagere kosten voor marktpartijen, aangezien ze slechts één standaardprotocol hoeven te
implementeren voor communicatie met ketenpartners en EV-rijders
o nieuwe toetreders kunnen de EV-markt makkelijker betreden vanwege de meer flexibele,
modulaire, implementatie van OCPI;
o een meer robuust en internationaal geborgd protocol, zodat een sterkere internationale
standaardisatie mogelijk wordt, waardoor Nederlandse bedrijven hun producten en diensten
internationaal kunnen aanbieden zonder extra barrières.
De EV-rijder en ‘prosumer’ van energie zal zodoende meer inzicht en lagere kosten krijgen, en zal
een groter verdienpotentieel hebben voor flexibele lokale opwek en afname.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
TNOLooptijd
Regeling
Programmalijn

Stichting Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur
R. Ferwerda
+31 (0)6 1153 4267
rferwerda@nklnederland.nl
Allego B.V., Eneco, GreenFlux, Jedlix B.V.
01.01.2018 – 31.12.2019
Urban Energy tender 2017
Flexibele energie-infrastructuur
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TKI Urban Energy regeling 2016
186.

TEUE116150 - Variabele/lage-temperatuur warmte-(koude-)net met
automatische warmtedistributie …. (VarioNeTD)

Variabele/lage-temperatuur warmte-(koude-)net met automatische warmtedistributie door de
‘warmte-diode’: het Thermo-Differentiaal Bypass Ventiel (VarioNeTD)
Aanleiding
Wij willen een oplossing voor een vierde-generatie warmtenetwerk bieden, dat met een lage
voorloogtemperatuur (bijvoorbeeld 40°C) de woningen verwarmt, maar dat ook veilig en
betrouwbaar de woningen van warm tapwater kan voorzien. Ons idee is dit te doen door een
innovatief systeem gebaseerd op lokale warmteopslagtankjes in individuele woningen, die dagelijks
beladen worden door de temperatuur in het netwerk voor een korte periode per dag te verhogen
naar de benodigde temperatuur voor warmwaterbereiding en legionella-bestrijding (lage/variabele
temperatuur warmtenetwerk). Om dit een werkbaar en kosteneffectief systeem te laten zijn moet
deze lokale warmteopslag effectief en eenvoudig zijn, zonder individuele regelingen per woning. Een
dergelijk systeem bestaat op dit moment nog niet.
Doel van het project
Het doel van het project is om binnen drie jaar aan te tonen (aan de hand van uitgebreide
modelstudies en een functionerend prototype van een klein warmtenetwerk) dat ons concept van het
variabele/lage–temperatuur warmtenetwerk, op basis van opslagtanks uitgerust met een ThermoDifferentiaal Bypass Ventiel (TDBV), een goed functionerend concept is om een eenvoudig, flexibel,
efficiënt en legionella-veilig vierde generatie warmtenet te realiseren.
Korte omschrijving van de activiteiten

Resultaat
Dit project resulteert in een functioneel prototype van een warmtenetwerk op basis van meerdere
decentrale warmteopslagtanks (met TDBV’s) voor warmwaterbereiding en een gevalideerd
computermodel waarmee warmtenetwerken op basis van innovatieve warmteopslagtanks
gemodelleerd en ontworpen kunnen worden. Daarnaast levert dit project veel kennis over hoe een
variabele temperatuur netwerk opgezet kan worden met een optimale flexibiliteit in het benutten
van de beschikbare warmte/energiebronnen en de rol die warmteopslag hierin kan spelen.
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Conico Valves BV
N. van Ruth
+31 (0)6 4111 8246
nvanruth@conicovalves.nl
TU/e
01.11.2016 – 30.10.2019
Urban Energy tender 2016
Flexibele energie-infrastructuur
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187.

TEUE116170 - Warmte-Infrastructuur Nederland met verlaagde Systeem
Temperatuur (WINST)

Aanleiding
Nederland moet verduurzamen. De gebouwde omgeving ontkoppelen van aardgas kan hieraan
bijdragen. Dat vraagt wel om een alternatieve invulling van de warmtevoorziening. Een innovatieve
lage temperatuur warmte-infrastructuur is een weinig onderzocht alternatief, terwijl de
warmtebehoefte van de gebouwde omgeving van dezelfde ordegrootte is als de restwarmte welke
Nederland nu loost.
Doel van het project
Het voor Nederland inzichtelijk maken van de technische / economische haalbaarheid en
consequenties / beperkingen van een innovatieve warmte-infrastructuur, welke is gebaseerd op een
lage temperatuur warmtenet met een aanvoertemperatuur tussen de 30°C en 60°C en waarmee
duurzaam kan worden voorzien in de warmtebehoefte van de Nederlandse gebouwde omgeving.
Korte omschrijving van de activiteiten
In lijn met TKI Urban Energy Programmalijn 4 (Flexibele Energie Infrastructuur) wordt gekeken naar
verschillende deelaspecten van een lage temperatuur warmte-infrastructuur:
WP1 Warmtebronnen; waaronder industriële restwarmte en ondiepe geothermie.
WP2 Warmtegebruik en opslag; conceptontwikkeling van een thermochemische warmteopslag/pomp met marginaal elektrisch verbruik tijdens warmte productie (materiaalonderzoek,
uitwerking concept), combinaties van systemen om te voorzien in de warmtebehoefte &
comfort van de bestaande gebouwde omgeving.
WP3 Warmtetransport; waarbij minder warmtetransportverliezen, nieuwe buismaterialen en
innovatieve infrastructuur aanlegmethodes.
WP4 Interfaces tussen energie-infrastructuren; Koppeling van warmte en elektrische infrastructuur
ter verbetering energiehuishouding en netstabiliteit.
WP5 Combinatie van deelaspecten; Potentie, impact & beperkingen, overall business case t.o.v.
conventionele warmte-infrastructuur, haalbaarheid & aanbevelingen voor de toekomst.
Dit project wordt gedragen door de unieke samenwerking tussen DNV GL, TU Eindhoven,
Thermaflex, V&S Hanab en IF Technology.
Resultaat
- Inzicht in de technische/economische haalbaarheid van een lage temperatuur warmteinfrastructuur en de behoefte aan gericht vervolgonderzoek.
- Gedetailleerde (deelaspect) analyses van een lage temperatuur warmte-infrastructuur en de
bijdrage hiervan aan de duurzame ambities van Nederland.
- Economische vergelijking tussen het gepresenteerde concept en de huidige standaard
technologieën.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

DNV GL
J.G. Weijers
+31 (0)26 356 2400 / +31 (0)6 5207 0048
juut.weijers@dnvgl.com
TU/e, Thermaflex Isolatie B.V., Visser en Smit Hanab BV, IF Technology B.V.
01.02.2017 – 01.08.2019
Urban Energy tender 2016
Flexibele energie-infrastructuur
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188.

TEUE116212 - New Energy Vehicles Fueling Station (NEFUSTA)

Aanleiding
Dit project helpt om te voorzien in de volgende behoeften:
o Grootschalige inpassing van duurzame energiebronnen met een niet te sturen, wisselende
opbrengst, vereist een meer flexibele energie-infrastructuur met ingebouwde bufferfunctie.
o Grootschalig wegtransport op basis van duurzame energiedragers vereist een nieuwe opzet voor
de energievoorziening van voertuigen.
Doel van het project
Door het ontwikkelen van een concept en tools voor een nieuwe infrastructuur voor zowel het laden
van New Energy Vehicles als het ondersteunen van het elektriciteitsnet, wordt het mogelijk in de
bovenstaande behoeften te voorzien. Het concept wordt ontwikkeld met bestaande technieken en
wordt geoptimaliseerd naar verdiensten.
Korte omschrijving van de activiteiten
Om te kunnen analyseren onder welke condities een NEV tankstation economisch zo gunstig
mogelijk uitpakt, moet een systeemarchitectuur worden bepaald.
Op basis van een marktonderzoek en bestaande techniek en componenten wordt een concept
engineering route ingegaan met als resultaat een blauwdruk van een NEV tankstation. Mock-ups en
een demo-/simulatie omgeving worden opgeleverd voor de communicatie met de klankbordgroep.
Dit project is inclusief een inventarisatie van de eventuele veiligheidsrisico's en relevante wet- en
regelgeving. Deze blauwdruk beschrijft het systeem op het niveau van bestaande techniek met
zoveel mogelijk commercieel verkrijgbare componenten. De blauwdruk fungeert als startpunt (na
het project) voor de gedetailleerde engineering en realisatie van daadwerkelijke NEV tankstations.
De blauwdruk, samen met de kaders die voortkomen uit omgeving en regelgeving leveren de input
voor de businesscase. Hierin worden de effecten van schaalgrootte, dimensionering en verdienmodel
geanalyseerd.
Resultaat
1. Inventarisatie:
a. Marktverkenning, gebaseerd op de benodigde laad/tankinfrastructuur en behoeften vanuit
netbeheer.
b. Inventarisatie wet- en regelgeving en veiligheidsrisico’s.
2. Businesscase analyse:
a. Opstellen businesscase en verdienmodel
b. Gevoeligheidsanalyse voor omgevingsfactoren
c. Optimalisatie van de architectuur
3. Ontwerp:
a. Demo-/Simulatie van een NEV station in de CGI Energie-eilanden omgeving
b. Systeem architectuur, ondersteund met een artist impression en een maquette
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
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Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Ivo Schrijer
+31 (0)6 3177 7141
ivo.schrijer@han.nl
DNV GL, SWECO, CGI Nederland B.V.
01.01.2017 – 31.12.2018
Urban Energy tender 2016
Flexibele energie-infrastructuur
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189.

TEUE116214 - Verantwoord En Duurzaam Investeren in LaagSpanningsnetten
(VEDI-LS)

Aanleiding
Het belang van betrouwbare en betaalbare Laag Spannings (LS)-netten voor de energievoorziening
neemt verder toe vanwege de voortschrijdende energie-transitie, toenemende elektrificatie en groter
wordende dynamiek in vraag en aanbod. In combinatie met andere factoren zoals veroudering van
netcomponenten en het dynamischer gebruik in de capaciteit van het LS-net zijn faalmechanismen
complexer en daardoor moeilijker te herkennen waardoor onderbrekingen nu moeilijker te
voorkomen zijn op economisch verantwoorde wijze.
Doel van het project
Met dit project willen de consortiumpartners een bijdrage leveren aan de blijvende hoge
betrouwbaarheid en betaalbaarheid van het LS-net en uiteindelijk de transitie naar een duurzame en
economisch verantwoorde energievoorziening in Nederland faciliteren. Door het ontwikkelen van
kennis over faalmechanismen kan een efficiënte ondersteuning worden geleverd bij
investeringsbeslissingen in vervanging, onderhoud of uitbreiding. Daarnaast zal het een bijdrage
leveren aan het optimaliseren van data-based asset management , waarvoor dit project draagvlak
heeft bij netbeheerders buiten het consortium, zoals de Letter of Support laat zien.
Korte omschrijving van de activiteiten
Het economisch rendabel produceren van de benodigde informatie voor de analyses van
faalmechanismen (inclusief modellen voor het interpreteren van data) vereist in de eerste plaats
technische innovatie in het kunnen maken en/of laten groeien, op basis van machine learning, van
complexe en dynamische modellen van LS-netten. In de tweede plaats vereist het organisatorische
innovatie in informatie dienstverlening, er is kennis en expertise nodig uit verschillende disciplines.
Vanzelfsprekend uit het domein van netbeheer, maar ook uit het domein van wiskundige modellering
(„Big Data Science‟) en uit het domein van grootschalige industriële verwerking van data („Big Data
Engineering‟). Dit zal moeten worden (blijvend) aangeleverd door verschillende organisaties.
Naast de inventarisatie van beschikbare databronnen die nodig zijn voor het produceren van
informatie over kansen en mechanismen van falen in LS-netten, uitgewerkt in werkpakket 1, wordt
bij de eindgebruikers onderzocht op welke gebieden de verkregen resultaten toegepast kunnen
worden om tot het gewenste doel te komen. Dit wordt uitgewerkt in werkpakket 2. Mogelijke
resultaten kunnen zijn het aanwijzen van risico locaties en gebieden op falen en bijbehorende
parameters of triggers alsook het ondersteunen van het besluitvormingsproces over onderhoud en
vervanging van netdelen ter voorkoming van onderbrekingen.
Hiervoor zullen methodes en modellen worden ontwikkeld die de werkelijkheid weerspiegelen op
basis van observaties en analysen van trends, correlaties en oorzaak-gevolg relaties van
netcomponenten, uitgewerkt in werkpakket 3. In het technisch onderzoek naar faalmechanismen,
die tot degradatie van netcomponenten leiden, worden de faalmechanismen gerelateerd aan de
geïnventariseerde databronnen, uitwerking in werkpakket 4.
In werkpakket 5 worden de resultaten van de beschreven activiteiten samengebracht in één systeem
dat informatie produceert over faalmechanismen, bepalende parameters en kansen op falen voor LSnetten in gedefinieerde gebieden. Op basis hiervan kunnen sets aan maatregelen worden
gedefinieerd en prognoses voor onderhoud- en vervangingsinvesteringen worden opgesteld.
Resultaat
Dit project beoogt een demonstratie systeem te ontwikkelen dat inzicht verschaft in
faalmechanismen in LS-netten in de huidige situatie en gedurende de transitie naar een energie
voorziening waarin het merendeel van de energie duurzaam wordt opgewekt. Het systeem levert
begrip op in de vorm van trendafgeleide condities („Remaining Usefull Lifetime‟), geïdentificeerde
correlaties en oorzaak-gevolg relaties. Het demonstratie systeem wordt opgeleverd op een niveau
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dat geschikt is voor ontwikkeling tot industrieel product met toegevoegde waarde voor de
energiemarkt (technical readiness level 7).
Penvoerder
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TNO
Gerrit Jan Valk
+31 (0)6 8143 2541
gerritjan.valk@tno.nl
Enexis, TU/e, UReason International B.V., B.V. Twentsche Kabelfabriek,
Batenburg Energietechniek B.V.
01.04.2017 – 31.03.2020
Urban Energy tender 2016
Flexibele energie-infrastructuur
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190.

TEUE116226 – Linked Energy Data (LinkED)

De doelstelling van het TKI Urban Energy programmalijn 4 is het realiseren van een flexibele en
robuuste nationale energie-infrastructuur. Om de migratie naar een dergelijke infrastructuur te
realiseren moeten stakeholders kunnen beschikken over de juiste informatie. Het doel van dit
project is dan ook om informatie over de Nederlandse energie-infrastructuur uniform en in de juiste
context te ontsluiten, zodat deze informatie door alle betrokken stakeholders (leveranciers,
netbeheerders, dienstverleners, overheid, etc.) effectief en voor meerdere toepassingen ingezet kan
worden om de energie transitie te versnellen.
De kernactiviteit binnen het project is het opstellen van een informatiemodel voor de nationale
energie-infrastructuur. Informatie over deze infrastructuur wordt op basis van Linked Data
technologieën in context ontsloten, waarbij er automatisch een vertaalslag plaatsvindt naar de
interne datamodellen van de netbeheerders. Deze informatie kan vervolgens breed ingezet worden
ten behoeve van de energie transitie: flexibilisering van het grid, verduurzaming van de energie
infrastructuur, de robuustheid van het grid, etc.
Het informatiemodel zal gevalideerd worden aan de hand van een tweetal experimentele use cases.
1. Grid Resilience; Het uitwisselen en slim combineren van performance data van het
elektriciteitsnet, inclusief externe databronnen, ten behoeve van de beschikbaarheid van het
elektriciteitsnetwerk.
2. Smart Energy Transition; Breed beschikbaar stellen van infrastructuur data ten behoeve van de
planning van de energie transitie (capaciteit, geografie, onderhoudsstatus, …).
Dit project zal resulteren in informatiemodellen voor de nationale energie-infrastructuur,
experimentele informatiesystemen voor het ontsluiten van deze informatie en een tweetal use cases,
die na het project verder geoperationaliseerd kunnen gaan worden.
Penvoerder
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TNO
Gerrit Jan Valk
+31 (0)6 8143 2541
gerritjan.valk@tno.nl
Alliander, Enexis
01.01.2017 – 31.12.2018
Urban Energy tender 2016
Flexibele energie-infrastructuur
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191.

TEUE116234 - Flexible & Active – Power Electronic Substation (FLEXstation)

Aanleiding
De toekomstige energievoorziening gaat sterk veranderen op wijk en huishoudelijk niveau door
invoeding van duurzame energie, maar ook de vraag zal toenemen door elektrificatie van
huishoudens en het laden van elektrische voertuigen. Deze fluctuatie van vraag en aanbod op wijk
niveau vraagt om meer flexibiliteit in het distributie net.
Doel van het project
Het distributienet wordt voor een levensduur van 40 jaar aangelegd. Dit project maakt het
toekomstige distributieonderstation flexibel, intelligent, robuust en modulair zodat de totale
investerings- en onderhoudskosten van het distributienet lager worden en daadwerkelijk voor 40
jaar gebruikt kunnen worden en de nieuwe ontwikkelingen in de wijk kunnen faciliteren.
Korte omschrijving van de activiteiten
Eerst wordt het toekomstige net gemodelleerd door Enexis en Alliander met de distributie net
scenario’s van de TU/e en DNV GL. Op basis van het modelleerwerk wordt de primaire functies van
het distributieonderstation gekozen.
Economische
evaluatie
van
de
gekozen
oplossing
t.o.v.
netverzwaring
of
andere
flexibiliteitsoplossingen.
Ontwerp van componenten en software voor het distributieonderstation en verificatie van
componenten in het laboratorium van TU/e.
Uit de verschillende componenten wordt een prototype gebouwd en getest in het laboratorium van
TU/e.
Op basis van de resultaten van het prototype wordt dan een gedetailleerd constructie tekeningen
gemaakt. Op basis van de tekeningen kan dan een demonstratie model worden gebouwd (twee
modules van 50 kVA) die eerst getest worden in het laboratorium van DNV GL of ze aan alle
voorwaarde voldoen alvorens het demonstratie model in het distributie net van Enexis wordt getest.
Resultaat
Demonstratie, ontwikkeling van software en verificatie van een flexibel, toekomstbestendigd Power
Electronics Substation (PES) in het echte distributienet van Enexis óf Alliander. Daarnaast zal het
flexibele PES in een economische evaluatie beoordeeld worden t.o.v. andere flexibiliteitsoplossingen
zoals bijvoorbeeld opslag, vraagsturing en het simpel over dimensioneren van het distributienet.
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DNV GL
J.G. Weijers
+31 (0)26 356 2400 / +31 (0)6 5207 0048
juut.weijers@dnvgl.com
TU/e, Enexis, Alliander
02.01.2017 – 31.12.2020
Urban Energy tender 2016
Flexibele energie-infrastructuur
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192.

TEUE116903 - Advanced Scenario Management – Phase 2 (ASM-2)

Aanleiding
In januari van dit jaar verscheen het Energierapport 2016. Hierin zijn de energiedoelen van 2016
vastgelegd. Zo moet in 2023 16% duurzame energie worden opgewekt en de CO2-uitstoot moet in
2030 met 40% zijn gedaald op Europees niveau (vergeleken met 1990). Het kabinet wil dit bereiken
door: a) op CO2 te sturen, b) het energieverbruik te verminderen en c) het aandeel hernieuwbare
energie te vergroten. De overheid wil nieuwe technieken en nieuwe manieren om geld te verdienen
binnen duurzame energie bevorderen. Vervolgens is in april t/m juli 2016 de Energiedialoog
gehouden waarbij alle Nederlanders konden meedenken over de eigen energievoorziening en onze
toekomstige energie in Nederland. De resultaten van deze dialoog worden meegenomen in de
Energieagenda die in het najaar wordt opgesteld. Uit het energierapport en de energiedialoog kan de
verwachting worden opgemaakt dat in de komende Energieagenda de ambities in de gebouwde
omgeving nog explicieter worden gemaakt. Dit vraag om nieuwe, meer gedetailleerde informatie
over energiegebruik binnenshuis en op gridniveau (kwartier en apparaat specifiek wordt belangrijk).
Eén van de belangrijkste vraagstukken in de energietransitie is een toenemende behoefte aan
flexibiliteit die hand-in-hand gaat met systemen en methodes om energiestromen te beheersen. In
het toekomstige elektriciteitssysteem nemen ook gebruikers beslissingen die invloed hebben op
beheersing en balancering van het elektriciteitsnet. Het projectvoorstel ASM-2 bouwt voort op de
eerdere projecten ASM-1, WIM-PICO en CERISE-SG. Partners vanuit deze projecten (i-Real, Geodan,
Universiteit Utrecht, ECN) slaan de handen ineen in ASM-2, ondersteund door Alliander.
Doel van het project
Dit project gebruikt een big-data benadering in een GIS model om een tool te ontwikkelen voor
ontwerp van de elektriciteits-infrastructuur die nodig is in de toekomstige situatie waarin opwekking
en opslag op lokaal, districts- en centraal niveau, variabele tarieven, en capaciteit van transport- en
distributienetwerken factoren zijn in een stelsel van complexe afhankelijkheden.
Korte omschrijving van de activiteiten
De big-data benadering van ASM-1, waarbij databases vanuit verschillende bronnen op dezelfde GIS
basis zijn gebracht, wordt zodanig sterk uitgebreid, dat betekenisvolle scenario berekeningen
gedaan kunnen worden, die waarde creëren voor netwerk bedrijven, beleidsmakers, prosumenten en
andere publieke en private organisaties. Qua methodiek om informatiestromen te verbinden bouwen
we voort op de resultaten van CERISE-SG. Het kernwoord in het voorgaande is scenario
berekeningen.
Hiermee kunnen vragen beantwoord worden van het type: “stel dat de elektriciteitsprijs en de prijs
voor opslag zich zo en zo ontwikkelen, wat betekent dat voor de afweging tussen investering in
netverzwaring of in opslagcapaciteit”. De activiteiten in het project bestaan uit achtereenvolgens:
1. het kwalitatief en kwantitatief op het benodigde niveau brengen van de databases;
2. het ontwikkelen van input scenario’s ten aanzien van capaciteit duurzame stroom (m.n. wind en
zon), potentieel duurzame stroom (m.n. zon en wind), economische groei, elektriciteitsvraag en –
tarieven;
3. het ontwikkelen van output scenario’s vanuit het perspectief van het energiesysteem en vanuit
het perspectief van de eindgebruiker.
Resultaat
Resultaat van het project bestaat uit een GIS gebaseerd stelsel van databases (big-data) en scenario
berekeningen op basis daarvan van potentieel duurzame stroom, capaciteit duurzame stroom,
economische groei, elektriciteitsvraag en –tarieven, gelijktijdigheidsvraagstukken en (lokale) opslag,
die inzicht geven in de dynamiek van het elektriciteits-systeem.
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+31 (0)30 2537611 / +31 (0)6 1888 1045
W.G.J.H.M.vanSark@UU.nl
i-Real B.V., Geodan, ECN
01.04.2017 – 01.04.2020
Urban Energy tender 2016
Flexibele energie-infrastructuur

Bladzijde 286 van 484

Projecten TKI Urban Energy

TKI Urban Energy regeling 2015
193.

TEID215017 - DC-flexhouse

Aanleiding
Transitie naar een duurzaam energiesysteem kent uitdagingen voor vele sectoren.
Gelijkspanningstechnologie belooft oplossingen te bieden voor veel van deze uitdagingen. Er zijn
echter nog weinig componenten verkrijgbaar voor de gebouwde omgeving waarbij de
interconnectiviteit nog een groot vraagteken is. Daarnaast is er geen zicht op een manier om
kosteneffectief gelijkspanningsinstallaties te installeren in bestaande bebouwing.
Doel van het project
Het doel is de ontwikkeling van een methode voor de vervanging van de energieinfrastructuur in
woningen met de mede in dit project ontwikkelde gelijkspanningstechnologie. Er wordt gestreefd
naar een plug-and-play installatiewijze waarmee zowel qua kosten als doorlooptijd een competitief
alternatief ontstaat voor huidige renovatieprojecten.
Activiteiten
De activiteiten zijn inhoudelijk geclusterd in 5 werkpakketten:
1. Project- en stakeholdermanagement alsmede aanhaking associated partners. NEBER ondersteund
door Haagse Hogeschool en buurtcooöperatie Vrieheide.
2. Ontwikkeling componenten en onderlinge interconnectiviteit. ABB ondersteund door Direct
Current, IBC-solar, Haagse Hogeschool en Neber.
3. Ontwikkeling installatiemethode voor gelijkspanningsinstallatie in innovatiewoning in Vrieheide.
ERM ondersteund door Neber, Haagse Hogeschool.
4. Bottom-up visieontwikkeling voor gelijkspanning op wijkniveau. Haagse Hogeschool ondersteund
door alle partners en associated partners.
5. Communicatie/disseminatie. NEBER ondersteund door alle partners en associated partners.
Resultaat
Het project resulteert in een methode voor aanpassing van elektrische installaties naar
gelijkspanningsinstallaties voor woningen inclusief nieuwe componenten/producten. Bijzondere
aandacht wordt besteed aan de uiteindelijke kostprijs van deze aanpassing om aankoop door
woningeigenaren te stimuleren. Er ontstaat draagvlak voor gelijkspanning bij consumenten alsmede
huidige en toekomstige professionals. Daarnaast hebben dergelijke gelijkspanningsinstallaties breed
toegepast in woningen een positief effect op:
- integratie en gebruik van duurzame energiebronnen;
- energie-efficiëntie in woningen en kantoren;
- de stuurbaarheid van de energiestromen in woningen; een dergelijk slim net brengt
zelfvoorzienendheid binnen handbereik;
- de businesscase van eigenaren van duurzame energie opwekinstallaties bij het wegvallen of
wijzigen van de bestaande salderingsregeling; en het congestiemanagement op het bestaande
elektriciteitsnet, waardoor geplande netverzwaring mogelijk sterk beperkt kan worden.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

Stichting Zuyd Hogeschool (NEBER)
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194.

TEID215019 - Warmte en Koude uit Drinkwater (WKD)

Aanleiding
De distributie van laagwaardige warmte van opwekking naar afnemer vraagt om te kostbare
leidingnetten in relatie tot de waarde van de te transporteren, duurzame energie. Nagenoeg de
gehele gebouwde omgeving is aangesloten op het drinkwaternet, dat enkel als functie heeft om het
consumptiegoed betrouwbaar en veilig te leveren. Eerder is ervaring opgedaan met thermische
energie uit ruwwater in het EnergieUitwisselStation (EUS). In onderhavig project wordt onderzocht
hoe energie uit drinkwater nuttig ingezet kan worden.
Doel van het project
Met “Warmte en Koude uit Drinkwater” wordt een unieke combinatie gemaakt van water en energie:
De thermische energie, die het drinkwater in zich heeft, wordt benut om vraag en aanbod met elkaar
te verbinden. Binnen de BedrijfsTakOnderzoeken (BTO themagroep Water en Energie) zijn diverse
studies uitgevoerd waarin een inschatting is gemaakt van de beschikbare capaciteit die het
drinkwaternet kan leveren en de toepassingen van deze energie (zie bijlagen 1, 2 en 3). Deze
theoretische studies hebben de potentie van WKD aangetoond. In een pilot installatie wil Brabant
Water diverse metingen en onderzoeken faciliteren. Aan de hand daarvan kunnen de modellen uit de
voorstudies gevalideerd worden alsmede de kaders bepaald worden, waarbinnen WKD toegepast kan
worden.
Activiteiten
Het project wordt uitgevoerd in een samenwerking van Brabant Water, Hydreco, Fontys en KWR.
Hiervoor wordt een thermische koppeling tussen drinkwaternet en een KWO installatie gerealiseerd.
Brabant Water houdt toezicht op de mogelijke effecten op het drinkwater. Hydreco is exploitant van
de bestaande KWO en neemt ook deze WKD installatie in beheer. Monitoring van
temperatuurseffecten en microbiologische effecten (praktijkonderzoek), modelvalidatie en het
opstellen van vuistregels wordt uitgevoerd door KWR in nauwe samenwerking met de
projectpartners.
Daarnaast is door Brabant Water samenwerking gezocht met de Technische Universiteit Eindhoven
(TU/e) om een industrieel onderzoek te starten. Daarin wordt gezocht naar innovatieve
technologische oplossingen om WKD op kleinere schaal mogelijk te maken, Daardoor zal WKD niet
alleen op grote transportleidingen met forse doorstroming ingezet kunnen worden, maar kan de
uitwisseling van thermische energie met een passende techniek ook op kleinere distributieleidingen
toegepast worden. De bedoeling daarvan is dat WKD voor meer afnemers beschikbaar kan zijn,
waarbij ook kleinere warmtevragen tot een rendabele business case leiden. Met dit industrieel
onderzoek kan de marktpotentie alsook de strategie worden vergroot en zal WKD een bredere inzet
krijgen in de verduurzaming van warmteprojecten.
Resultaat
Enerzijds wordt de toepassing van WKD begrensd door de mogelijke effecten op de microbiologische
kwaliteit van drinkwater. De microbiologische samenstelling van drinkwater kan namelijk veranderen
onder invloed van temperatuur. Anderzijds zal door temperatuuruitwisseling met de ondergrond de
opgelegde temperatuurverandering na enige afstand uitgedempd zijn. Deze uitdempende werking
wordt onder meer bepaald door de betreffende leiding (materiaal, diameter) en de volumestroom
(snelheid, verblijftijd) van het drinkwater, wat op elke locatie in een leidingnet anders kan zijn. Dit
bepaalt ook de straal waarin het drinkwaternet kan fungeren als transportnet voor warmte en koude
om energievraag en –aanbod in een bepaald gebied te verzorgen.
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195.

TEID215023 - Smart Grid User Interface (SGUI)

De ontwikkeling van een front-end voor het Universal Smart Energy Framework
Aanleiding
Verduurzaming en decentralisering van de energieopwekking zorgen voor behoefte aan een flexibele
energiemarkt en een eenduidige ‘smart grid’-standaard. USEF biedt deze standaard, en voorkomt
daarmee dure aanpassingen aan het energienet. USEF is technisch gereed maar mist nog een
frontend om het ook geschikt te maken voor eindgebruikers.
Doel van het project en bijdrage aan doelstellingen van iDEEGO
Doel van dit project is de ontwikkeling van een front-end voor USEF, dat flexibiliteit op de
energiemarkt inzichtelijk maakt, en monitoring en sturing van de energiestromen in veel meer detail
mogelijk maakt. Het front-end maakt USEF bruikbaar voor eindgebruikers, en is daarmee de laatste
stap in de ontwikkeling van USEF.
Activiteiten en taakverdeling
Dit project bestaat uit vier fases. In de eerste fase wordt het technisch ontwerp van het front-end
ontwikkeld, op basis van input van de eindgebruikers van USEF, met name netbeheerders Alliander
en Stedin. Stichting USEF stelt een Programma van Eisen op en begeleidt de bouw van het ontwerp.
In de tweede fase wordt het technisch ontwerp in een aantal sessies getest door eindgebruikers,
onder begeleiding van Stichting USEF. Op basis van de testresultaten en feedback van de
eindgebruikers wordt in de derde fase de definitieve versie van het front-end ontwikkeld en
gekoppeld aan het bestaande back-end. Stichting USEF begeleidt ook deze verdere ontwikkeling. In
de laatste fase worden front-end en back-end gezamenlijk gedemonstreerd in bestaande
proeftuinen. Stichting USEF begeleidt de demonstraties, ondersteund door Alliander en Stedin.
Wat levert het project op, wat is het resultaat?
Het belangrijkste resultaat van dit project is een front-end dat compatible is met het USEFraamwerk. Het is de laatste stap in de ontwikkeling van USEF en maakt USEF beschikbaar voor
eindgebruikers en ontwikkelaars. Met USEF als universele standaard ontstaan vele kansen voor de
ontwikkeling van nieuwe ‘smart grid’-diensten en -producten.
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196.

TEID215042 - Smart Farmer Grid 2.0 (SFG 2.0)

AANLEIDING
In het landelijk-agrarisch gebied (haarvaten van het landelijk net) is nog nauwelijks onderzoek
verricht naar optimale smart-grid oplossingen. Dit terwijl juist hier de energievraag sterk fluctueert
(melk-, voeder- en mestapparatuur), agrariërs steeds vaker energieleverancier worden (zon-PVen/of wind) en de afstanden tussen de aansluitingen groot zijn (netverzwaring zeer kostbaar).
DOEL VAN HET PROJECT
Doel is het onderzoeken en ontwikkelen van concepten, technieken en tools voor het optimale
ontwerp van een smart-grid-infrastructuur in landelijk-agrarisch gebied. Het project sluit aan bij
programmalijn 5.5. De te ontwikkelen beslismethodiek zal alle relevante factoren voor het ontwerp
van het optimale lokale energiesysteem integraal afwegen.
ACTIVITEITEN
Het project bouwt voort op een uitgevoerde haalbaarheidsstudie. Hierin zijn op kleine schaal, en
voor een specifieke situatie, de energievraag- en aanbodprofielen bepaald en zijn diverse
maatregelenscenario’s doorgelicht op technische/ financiële haalbaarheid en de eisen die zij aan het
net stellen.
Dit project gaat hierop verder. Daarin worden alle relevante factoren voor het optimale ontwerp
onderzocht. Onderzoek naar technische mogelijkheden vraag- en aanbodafstemming, gedrags- en
sociale aspecten en het onderzoek naar de wet- en regelgeving, rollen en bevoegdheden zal de basis
vormen. De resultaten van deze onderzoeken worden tenslotte samengebracht. De technischfinanciële scenario’s worden getoetst op voorkeuren, draagvlak en sturingsmogelijkheden en
juridische en organisatorische randvoorwaarden. Dit zal leiden tot een rangschikking van
(combinaties van) maatregelen naar effectiviteit ten aanzien van het bereiken van de optimale
smart-gridsituatie.. Uiteindelijk zal dit leiden tot een beslismethodiek voor netbeheerder voor
inrichting optimale lokale energie-infrastructuur.
RESULTAAT
Het belangrijkste resultaat van dit project is een beslismethodiek waarmee bepaald kan worden of er
geïnvesteerd moet worden in smart-gridtechnieken en/of in netverzwaring. Rekening houdend met
technische, financiële, juridische en gedragsaspecten. Daarnaast zal het project leiden tot een
uitgebreide catalogus aan best practices, nieuwe business cases en adviezen voor wetgevers/
beleidsmakers.
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197.

TEID215063 - Open Real Time Development Platform for Smart Grids (ORTEP)

Aanleiding
Results of the stress-test in Lochem (IPIN project IN4Energy) have shown that, in future scenarios
excessive loads from households and electrical vehicles may lead to a power outage as the total
power consumption exceeds the fuse ratings of the low voltage network (the network is not designed
for this excessive demand).
Doel van het project
This project aims at creating a development platform for soft-real time control applications. This
platform will give 3rd party application developers the opportunity to develop (real-time) energy
management applications that can utilise the maximum grid capacity without risking an outage. The
platform is intended to an open platform to stimulate 3rd party application development.
Activiteiten
In this project an open Real-Time development platform (ORTEP) will be developed in which 3rd
party development is stimulated. Data from energy management systems and real time
measurement data from substation automation systems will provide the required information needed
to control, plan and manage excessive loads in distribution grids.
Task Locamation
- Set up the ORTEP framework
- Define APIs for 3rd party software
- Set up a test environment for 3rd party software
Task University of Twente
- Design and development of the RT adaptive control algorithms
- Resilience aspects of the ORTEP
- Test the algorithms with a EV charging use case
Task Stedin
- Field trial
- Consultancy
- Evaluation of project results
- Media visibility / dissemination
Resultaat
The main result of this project is the specification, design and test of an Open Real Time
Development Platform. This platform will provide 3rd party application developers the opportunity to
develop (real-time) energy management applications that are capable of utilizing the maximum grid
capacity without risking an outage.
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198.

TEID215065 - Onderzoek en Ontwikkeling van USB type C aansluitingen voor in
DC netten (USB-(D)C)

Ontwikkeling en introductie van USB type CTM technologie op basis van gelijkspanningstechnologie
Aanleiding
ICT-Multinationals als Apple, Google, Samsung en Microsoft introduceren vanaf 2015 producten
waarin USB type C is geïmplementeerd. Elektrotechnische bedrijven blijven achter, USB-C
wandcontactdozen zijn nog niet verkrijgbaar. USB technologie is ook gelijkspanningstechnologie,
USB werkt beter in gelijkspanningsnetten in huizen en kantoren. Deze zijn er nauwelijks, ondanks
erkende voordelen. Projectpartners pakken deze kans.
Doel van het project
Ontwikkeling en realisatie van elektrische aansluitingen voor gelijkspanningsnetten voor elektronica,
verlichting en kleinverbruikers, gebaseerd op gelijkspanningstechnologie, conform USB-C
standaarden, vanuit Nederlandse kennis en expertise. USB-C biedt de mogelijkheid om energie én
communicatie twee richtingen uit te sturen: “The Energy-Internet of Things”
Activiteiten
Voor de uitvoering zijn negen werkpakketten voorzien.
• WP 1 t/m 4: Technologische ontwikkeling van ‘bus’-converters (WP 1), ‘USB’-converters (WP 2),
integratie van vermogen met dataverkeer (WP 3) en gezamenlijk assemblage van deze
gelijkspanningscomponenten (WP 4).
o Direct Current B.V. is enig uitvoerder.
• WP 5 en 6: Productievoorbereidingen van een kleine serie (WP 5) voor gebruiksonderzoek en
voor grootschalige productie (WP 6).
o ABB Ede B.V. is enig uitvoerder.
• WP 7: voorbereiding marktintroductie USB-DC met gebruikersonderszoek.
o ABB Ede B.V. is werkpakketleider, Direct Current B.V., BAM Groep en Technische Unie zijn
uitvoerders.
• WP 8: Project- en Stakeholdermanagement, communicatie en disseminatie.
o Direct Current b.v. is werkpakketleider, alle partners zijn betrokken.
Resultaat
De integratie van DC-technologie en USB-C-technologie brengt een unieke USB-DC aansluiting voor
350 Volt DC-netten, ‘first-of-its-kind’. Gelijkspanning zorg voor betere energie-efficiëntie, betere
integratie duurzame opwekking, minder materialengebruik en een lagere levensduur dan
vergelijkbare AC-producten. USB zorgt voor wereldwijde toepassingsmogelijkheden, voor internet uit
het stopcontact, snelle dataoverdracht en communicatiemogelijkheden. De combinatie zorgt voor
stuurbare én regelbare data- en energiestromen. Daarvan profiteren niet alleen consumenten, maar
ook de apparaten zelf, bouwers, installateurs en zelfs netbeheerders en zorgverleners. Bestaande
marktvraag (utiliteitsbouw) en introductie van high-end consumenten producten fungeert als een
enorme versneller tijdens introductie.
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199.

TEID115016 - Geaggregeerde energieopslag: voor en/of achter de meter?
(GEVAM)

Aanleiding
Energieopslag voor en/of achter de meter (in een gebouw/woning) is voor netbedrijven, leveranciers
en prosumers een interessante vorm van het toevoegen van flexibiliteit in het energiesysteem.
Echter, momenteel is opslag nog voornamelijk “domme” of “niet slimme” opslag en weten
netbeheerders onvoldoende over de mogelijkheden van geaggregeerde en/of gecombineerde opslag.
Doel van het project
Door inzicht te krijgen in de voor en nadelen van de verschillende manieren van geaggregeerde
opslag voor en achter de meter alsook de maatschappelijke, technische en economische kosten en
baten van de verschillende energie opslag- en regelsystemen kunnen de juiste beslissingen gemaakt
worden om de energievoorziening ook in de toekomst stabiel te houden en optimaal te benutten.
Doelstelling: aan de hand van een te ontwikkelen slimme beslissingstool kunnen bepalen of en
wanneer te investeren in geaggregeerde opslag voor en/ of achter de meter. Dit om te komen tot
een optimale energie infrastructuur als onderdeel van de duurzame energievoorziening.
Activiteiten
In het project zullen de volgende stappen worden doorlopen:
1. Projectmanagement, communicatie- en disseminatieactiviteiten.
2. Vooronderzoek geaggregeerde energieopslag voor en/of achter de meter; verschillende
modellen en concepten onderzoeken van geaggregeerde energieopslag en onder welke
omstandigheden het best gekozen kan worden voor de afzonderlijke mogelijkheden. Tevens
worden de vereisten bepaald.
3. Ontwikkeling slim energieopslagsysteem; ontwikkeling van een algoritme/software, waarmee
decentrale opslag units virtueel aan elkaar gekoppeld worden.
4. Vergelijken verschillende concepten voor slimme energieopslag en creatie beslissingsmodel; Na
testen met de software en interactie, zal gekeken worden naar de business modellen gekoppeld
aan de verschillende opslagsystemen. Zo zal duidelijk moeten worden wanneer netbedrijven
juist moeten investeren in welk type opslag (voor of achter de meter), en wat de bijhorende
business modellen voor elke mogelijkheid juist zijn. Daarna volgt creëren van een
beslissingsmodel.
5. Wetgeving, rollen en bevoegdheden.
Resultaat
Project zal o.a. leiden tot het volgende resultaat:
1. Rendabelere business cases: kennis over de mogelijkheden van geaggregeerde en/of
gecombineerde opslag;
2. Technologische oplossingen voor beperkingen van geaggregeerde opslag;
3. Beslissingsmodellen om gegronde keuzes te maken of en wanneer te investeren in
geaggregeerde opslag voor en/of achter de meter.
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Eindrapport 2018:
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5ba/cab/74d/5bacab74dbe060314
86050.pdf
Publicatie over juridisch perspectief 2018:
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5ba/cac/9f1/5bacac9f11ef4549189
468.pdf
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200.

TEID115029 - Warmte Informatie Module–PICO (WIM-PICO)

Aanleiding
De Warmtevisie beschouwt het verduurzamen van de warmtevraag als cruciaal voor de transitie
naar een duurzame energiehuishouding in 2050. Dit vraagt om forse investeringen in de
infrastructuur die bepaald worden door omgevingsfactoren. In complexe besluitvorming over aanleg
en vervanging van de energie-infrastructuur moeten alternatieven van energiebesparing en
duurzame opwekking vanuit een gebiedsgerichte benadering worden meegewogen.
Doel van het project
Doel is een instrument te ontwikkelen voor het faciliteren van afstemming tussen vraag en aanbod
van warmte, afwegen van investeringsbeslissingen en realiseren van ambities. Breed toepasbaar en
laagdrempelig ondersteunt het instrument de besluitvorming tussen gas, warmte en elektriciteit door
integrale afwegingsmethoden. WIM-PICO voegt voor die vraagstelling een warmte-informatiemodule toe aan het bestaande PICO platform.
Activiteiten
Het PICO platform geeft inzicht in de mogelijkheden om het energiesysteem op wijk- en
gebiedsniveau te optimaliseren. Voor het faciliteren van discussies over investeringen in
warmtenetten als onderdeel van de integrale benadering van verduurzamingsvraagstukken is inzicht
nodig in de warmte (en koude) mogelijkheden en consequenties daarvan. Het ontwikkelen van de
warmte informatie module vraagt om de volgende activiteiten:
1. Definiëren van functionaliteiten op basis van de use cases in relatie tot de warmtevisie in
zogenaamde user stories (Ecofys, TNO, Alliander, NRG031);
2. Inventariseren, verzamelen, verfijnen van data en modelresultaten over restwarmte potentieel,
de warmte energie-infrastructuur, en warmte-innovaties in bouw- en installatiesector (Alliander,
TNO, Geodan);
3. Ontwikkelen van functionaliteiten op het PICO platform, aansluitend op een data platform voor
een Nationale Energieatlas, waarbij informatie via standaard tools zoals ArcGIS, Phoenix en
Excel, wordt ontsloten (Geodan, TNO);
Resultaat
Een instrument om informatie over restwarmte en duurzame warmte (als onderdeel van de lokale
energietransitie) vanuit data en modellen transparant en vergelijkbaar over heel Nederland te
kunnen ontsluiten. Het instrument is schaalbaar naar het gewenste schaalniveau, en kan, door de
koppeling aan het PICO platform, de keuze over aanleg en vervanging van de energie-infrastructuur
meewegen met de alternatieven van energiebesparing en duurzame opwekking vanuit een
gebiedsgerichte benadering.
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TKI Switch2SmartGrids regelingen 2012 t/m 2014
201.

TESG114004 – Jouw Energie Moment 2.0 (JEM 2.0)

Met dit project wil het consortium zijn bijdrage leveren aan de ambities van het TKI
Switch2SmartGrids en de doelstellingen in het Nationaal Energieakkoord. Het is de verwachting dat
de resultaten van het project resulteren in energiebesparing door bewustwording bij de
energieconsument, grote investeringsbesparingen opleveren in de energie-infrastructuur en nieuwe
omzet uit “flexibilisering” genereren voor nieuwe, opkomende en veranderde energiebedrijven. Het
project zet in op het ontwikkelen van een ecosysteem waarin bedrijven, kennisinstellingen en
overheden samenwerken aan technisch-economische en sociaal economische aspecten van smart
grids. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de kracht van Nederland op het gebied van innoveren en
standaardiseren en is er aandacht voor open architecturen en opschaling.
Dit alles vanuit de achtergrond dat de energie-infrastructuur de komende jaren een ingrijpende
verandering ondergaat. Dit is een gevolg van de elektrificatie van de maatschappij. Enerzijds is er
een toename van decentrale opwekking zoals zonnepanelen, windenergie en micro-wkk’s en
anderzijds komen er meer elektriciteitsgebruikers zoals elektrische auto’s en warmtepompen. Deze
toename van decentrale duurzame energiebronnen leidt tot het aanbod van duurzame energie die
nauwelijks stuurbaar is. De vraag van energie en het aanbod van duurzame energie raakt zonder
veranderingen aan de energie-infrastructuur uit balans. Zonder de implementatie van Smart Grids
leidt dit dus tot grotere fluctuaties in de vraag en aanbod naar energie. Hierdoor zullen ook de
prijsfluctuaties toenemen en zijn tevens grotere investeringen nodig in de energie-infrastructuur. Dit
vraagt om de ontwikkeling van oplossingen die rekening houden met de dynamische wisselwerking
tussen energievraag en –aanbod en hierop sturen. Hiermee worden de fluctuaties beheersbaarder en
kunnen investeringen in de infrastructuur beperkt worden.
Er zijn echter barrières die dit in de weg staan. Allereerst zijn de huidige business modellen nog niet
rendabel voor de energiedienstverleners. Daarnaast is het traditionele billing proces niet toereikend
door het ontbreken van standaard afspraken en processen. Jouw Energiemoment 2.0 (JEM 2.0) wil
deze barrières doorbreken en beoogt de volgende resultaten:
•
inzicht verkrijgen in de kenmerken en randvoorwaarden van een nieuw billing systeem dat:
open, gestandaardiseerd en betrouwbaar is;
geschikt is voor dynamische tarieven en meerdere aanbieders en rollen;
zich kenmerkt door security by design;
•
inzicht verkrijgen in de kenmerken en randvoorwaarden van nieuwe rendabele business
modellen voor aanbieders van flexibiliteitsdiensten
•
een aangetoond voordeel op de verwachte (toekomstige) kosten voor netwerkverzwaring;
•
financieel voordeel voor alle partijen in de keten;
•
aanbevelingen voor wijzigingen in wet- en regelgeving die bijdragen aan de ambitie van het
TKI Switch2SsmartGrids en realisatie van het energieakkoord.
JEM 2.0 gaat de gezamenlijke werking van het billingsysteem en de business modellen
demonstreren in een reële en relevante demonstratie omgeving. Hierbij wordt gebruikt van de
kennis en de infrastructuur die ontwikkeld is binnen het IPIN-project “Jouw Energiemoment”. Het
doel is het billing systeem en de business modellen te demonstreren bij 300 huishoudens. Bij 20 van
deze huishoudens zal vóór de meter een accu-systeem geplaatst worden om ook business modellen
met opslag in de praktijk te kunnen laten zien.
Met de resultaten wil JEM 2.0 als een vliegwiel fungeren voor de ontwikkeling van nieuwe
flexibiliteitsdiensten. Zodat naast de partijen in het consortium nog meer nieuwe
energiedienstverleners de markt betreden en hun bijdrage leveren aan het besparen op de kosten
voor netverzwaring en aan de verduurzaming van Nederland en veel nieuwe bedrijvigheid creëren.
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202.

TESG114007 - Flexible and future power links for smart grids (FLINK)

The future electricity supply system will be characterized by large quantities of dispersed and
renewable energy sources - like solar and wind - and new energy consumers like heat pumps and
electric vehicles.
If the anticipated number of such new elements is to be fully integrated into the existing distribution
grid, the existing connections will become stressed significantly in trying to cope with the increased,
bi-directional power flows. Simultaneously, the distribution grid itself will become significantly more
complex to manage, in particular with regards to acceptable voltage deviations. The challenge for
the distribution network operator (DNO) is then to maintain a (very) high level of availability as well
as reliability and quality of supply (QoS) throughout its entire operation, despite these impending
changes and, at the same time, limiting the additional investment effort.
The anticipated problem of localized limited capacity and unacceptable voltages is prevalent in the
lower voltage levels of the electricity grid due to the lack of sufficient power flow and voltage control.
As a result the risk of structural problems occurring is much higher at these lower voltage levels.
Introducing smart solutions to the grid is appealing as it, if done properly, could be more effective
and promising than adding additional cable connections within the system.
There are several options to realize this flexibility, e.g. demand response at end users or electricity
storage. However, next to these service options the DNO needs solutions that are fully controllable
by themselves. Power electronic devices with advanced control and protection algorithms are
capable of fulfilling those needs of the DNO to actively control power flows in their own distribution
grids and be able to control the power flow between two neighboring distribution networks. This is a
very attractive option for a DNO to get the required flexibility, as it does not require any consumer
engagement.
Furthermore, new technologies and services need to be developed that can offer DNOs the flexibility
to prevent or counteract the anticipated problems in future energy systems in order for them to
maintain or even improve their availability, reliability and Quality of Supply.
Project objective
The main objective of the FLINK project is to investigate and develop new concepts to increase the
flexibility and control of the distribution grids, particularly at the lowest voltage levels.
In addition, the project aims to:
- investigate the possibility of creating innovative power-balancing and voltage control algorithms
for distribution grids containing a high participation of renewable energy and power electronic
devices;
- investigate how these innovative power-balancing and voltage control algorithms will interact
with other possible smart energy mechanisms;
- identify design requirements, new topologies and constraints of such utility-interactive power
electronic systems.
Problem approach
To increase the flexibility and control within the lower voltage levels of DNO’s distribution grids, the
feasibility of reconfigurable DC links will be investigated. A novel concept based on utility-interactive
power electronics - equipped with appropriate control algorithms - will be developed to increase grid
capacity and control and steer the power flow within the network and thereby allow for larger
numbers of new renewable technologies to be integrated in the future energy system - at acceptable
costs – without the direct need for consumer engagement.
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203.

TESG113003 - Smart Planning (SPla)

In het Smart Planning project doen Enexis, TU/e, Liander, Stedin en Rendo fundamenteel onderzoek
naar de baten van Smart Grids in de Nederlandse situatie. Doel is om inzicht te krijgen in hoe met
Smart Grids optimaal gebruik kan worden gemaakt van de flexibiliteit van de aangeslotenen, gezien
de tegenstrijdige belangen van gebruikers, leveranciers en netbeheerders.
Vanuit netbeheerders gezien is een efficiënte investering in netten gewenst. Dit streven staat op
gespannen voet met de doelstelling van de markt om te allen tijde elke transactie te kunnen
realiseren (“koperen plaat gedachte”). Vanuit de gebruikers en leveranciers van energie is namelijk
de ideale oplossing een elektriciteitsnet dat in alle potentiele toekomstig situaties voldoende
capaciteit heeft.
Dit zal echter leiden tot een grote stijging van de totale kosten van de energie-infrastructuur. De
kosten voor capaciteitsuitbreidingen en investeringen in Smart Grid technologie komen daarbij nog
bovenop de kosten voor het vervangen van het distributienet dat binnen het gaande decennium
grootschalig moet worden uitgevoerd. De kosten hiervoor lopen voor Nederland in de tientallen
miljoenen euro’s per jaar. Het heeft daarnaast ook operationele consequenties. Met de sterke
vergrijzing en de daardoor te verwachte tekorten in ervaren personeel is het de vraag of er
voldoende menskracht beschikbaar zal zijn voor grootschalige netwerkaanpassingen. Ook ruimtelijke
ordeningsaspecten houden verzwaringen tegen. Door inzicht te hebben in baten van Smart Grids
kunnen architecturen en proposities worden ontwikkeld die de doelstellingen van netbeheerders en
marktpartijen optimaal integreren en combineren. Gelijktijdig helpt het de netbeheerders bij het
bereiken van de gestelde milieudoelen en het verbeteren van hun asset-management. Door slimme
toepassing van Smart Grid (eenvoudiger en goedkoper) kunnen netbeheerders de uitrol van Smart
Grids versnellen en doelmatiger en doeltreffender uitvoeren. Dit zal leiden tot een maximale
toegevoegde waarde (kosten, betrouwbaarheid, beschikbaarheid), waarbij de stijging van
energiekosten beperkt kan worden voor de maatschappij. Slimmer plannen is daartoe noodzakelijk.
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204.

TESG113013 - Smart Grid Evolution: Developing a service platform for the
Internet of Energy (SGE-IoE)

De ontwikkeling van Smart Grids en intelligente energiesystemen in Nederland bevindt zich nog in
de Proof of Concept fase. Er zijn op dit moment namelijk vooral preconcurrentiële ontwikkelprojecten
en kleinere proeftuinen operationeel, waarin technologieën worden geïmplementeerd en onderzocht
om vast te stellen welke individuele business cases op termijn gerealiseerd kunnen worden. Deze
trajecten dienen er voornamelijk voor om de potentieel toekomstige waarde van technologieën in
hun sociale context vast te stellen. In de aanloopfasen naar commercialisatie bevindt de
ontwikkeling van Smart Grids in Nederland zich dan ook nog in de beginfase. Een grootschalige
proeftuin is noodzakelijk om de volgende stap te zetten in de ontwikkeling richting de grootschalige
uitrol van Smart Grids vanaf het eind van het lopende decennium en begin jaren 2020, conform de
doelen van het Innovatiecontract Smart Grids.
De projectpartners starten met het project Smart Grid Evolution om alle noodzakelijke
voorbereidingen op de realisatie van een dergelijk grootschalige proeftuin in Nederland te treffen.
Het doel van het project is dan ook om te komen tot het ontwerp (System of systems design) van de
(functionele) ICT architectuur, telecomarchitectuur, fysieke infrastructuur en de institutionele
omgeving waarmee in 2016 de realisatie en bedrijfsvoering van een grootschalige proeftuin in
Nederland met circa 500.000 aansluitingen kan worden gestart, en waarin de tot op heden bekende
Smart Grid technologieën, principes en producten/diensten in één (sociale) omgeving kunnen
worden samengebracht en waar nationale en internationale onderzoeksinstellingen, ICT &
technologie bedrijven, (energie)leveranciers, nieuwe dienst- en productaanbieders, klanten en
overheden ervaring met de energievoorziening van de toekomst kunnen opdoen en nieuwe
klantproposities door hen kunnen worden getest. Een algeheel marktmodel dat incentives in zich
heeft dat duurzaam gedrag stimuleert is daarbij essentieel.
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205.

TESG113014 - Developing a sustainable quick charger powered by the sun
(Power by the sun)

Achtergrond
De markt voor elektrische voertuigen (EV) bereidt zich voor op een enorme groei in de komende
jaren. Vrijwel alle grote autofabrikanten hebben de ontwikkeling van een elektrische auto
aangekondigd. De verwachting is dat de Nederlandse markt zal groeien van 15.000-20.000 EV’s in
2013 naar één miljoen EV’s in 2025. De overheid streeft naar 200.000 elektrische auto’s op de weg
in 2020 en een groei naar één miljoen in 2025. Om deze doelstelling te bereiken is de ontwikkeling
van een oplaadinfrastructuur met snellaadstations essentieel.
Terughoudendheid naar de overstap op elektrische voertuigen komt voornamelijk voort uit het
probleem van het beperkte bereik van een elektrische auto. Dit probleem kan worden verholpen
door het plaatsten van snellaadstations. Het creëren van een snellaadinfrastructuur speelt een
belangrijke rol in de acceptatie van elektrisch rijden door een grote groep consumenten.
Een belangrijke technische uitdaging bij de toepassing van snellaadstations betreft het voorkomen
van piekbelasting op het energienet. Het huidige energienet is niet geschikt voor het snelladen van
EV’s aangezien dit een hoge piekbelasting als gevolg heeft die het huidige net niet op kan vangen.
Daarnaast zal een sterke piekbelasting bij snelladen in de toekomst leiden tot versterking in de
fluctuaties van de energievraag. Er zullen dus innovaties ontwikkeld moeten worden om dit
probleem te voorkomen.
Doel
Het doel van MisterGreen is een nieuwe stap te maken in de ontwikkeling van het elektrische rijden.
Ze wil duurzame snellaadstations plaatsen naast benzinestations aan de Nederlandse snelwegen.
Hier kunnen elektrische auto’s binnen 30 minuten volledig worden opgeladen met behulp van
zonneenergie. MisterGreen wil daarmee een smart-grid oplossing ontwikkelen – de energie die nodig
is voor het snelladen wordt beschikbaar gesteld door een buffer van batterijen. Daarmee wordt
voorkomen dat er een piek ontstaat in de behoefte op het net. De batterijen worden daarnaast
opgeladen met behulp van zonnepanelen. Een tekort aan zonne-energie kan aangevuld worden met
stroom van het net.
Plan
Er zal een pilot locatie ontwikkeld worden die enerzijds als demonstratie project zal dienen en waar
anderzijds onderzoek zal worden gedaan naar functionaliteit, capaciteit en effectiviteit van het
systeem. Het eerste snellaad punt zal geplaatst worden bij Haarrijn, het grootste benzinestation in
Europa, dat gevestigd op de A2 in de buurt van Maarsen.
Geïntegreerde zonnepanelen op locatie zullen de elektriciteit opwekken voor het opladen van de
batterijen op de laadstations. Waar de batterijen niet aan de behoefte kunnen voorzien zal er op het
net terug gevallen worden. De batterij opslag pack zal dienen als een buffer voor energieopslag en
daarmee als een smart-grid oplossing die kan dienen als een bron om de behoefte aan energie te
balanceren.
Deze pilot zal uitvoerig onderzocht worden om een plan te creëren voor een verdere spin-off.
Toekomst
Wanneer de pilot succesvol is, zal een nationaal netwerk van snellaadstations worden gebouwd. Er
zijn tot en met 2027, 20 concessies gewonnen voor snelweglocaties door heel Nederland. De
snellaadstations worden gebouwd naast benzinestations aan de Nederlandse snelwegen.
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206.

TESG113017 - Kostenefficiënt Energiemanagement op bedrijvenparkniveau in
Limburg (KOEMPEL)

Binnen de energietransitie wordt de distributienetbeheerder geconfronteerd met nieuwe afnemers en
opwekkers in zijn net.
Voorbeelden hiervan zijn warmtepompen, elektrische voertuigen en
hernieuwbare energiebronnen. De elektrische stromen in het net worden hierdoor minder
voorspelbaar en zullen sterker fluctueren. Dit kan leiden tot overbelasting van netcomponenten. De
netbeheerder heeft als taak deze te verhelpen. Wettelijk gezien heeft hij enkel de mogelijkheid om
de
overbelasting
te
verhelpen
middels
inzet
van
bijkomende
componenten.
Vermogentransformatoren tussen hoogspanning en middenspanning zijn de componenten waar deze
problemen vaak optreden en waarvan uitbreiding zeer kostbaar is. Bedrijvenpark De Beitel in
Heerlen is een typisch voorbeeld waar de netbeheerder recent de transformatorcapaciteit heeft
uitgebreid.
KOEMPEL is een demonstratieproject waarin onderzocht wordt of vraagsturing (Demand Response)
van bedrijven op een bedrijventerrein een kostenefficiënt alternatief had kunnen zijn voor het
uitbreiden van transformatorcapaciteit. De flexibele belastingen van deelnemende bedrijven worden
uitgerust met sturingssoftware die centraal aangestuurd kan worden. Bij hoge belasting van de
transformator reduceren de bedrijven hun elektriciteitsvraag middels deze flexibele belastingen.
Deze praktische ervaring resulteert in een methodiek waarmee netbeheerders in binnen- en
buitenland kunnen evalueren wanneer vraagsturing een kostenefficiënt alternatief vormt voor
uitbreiding van lokale assets. Naast het technisch/economische onderzoek geeft dit project tevens
inzichten in de mogelijk benodigde wetswijzigingen. Een dergelijk reguleringskader leidt tot nieuwe
actoren en diensten die de benodigde vraagsturing aggregeren en ter beschikking stellen aan de
netbeheerder.
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207.

TESG113022 - Toegankelijke Energie Informatie (TEI)

Enexis wil graag een concrete bijdrage leveren aan de Energietransitie en heeft daartoe het initiatief
genomen om aan de Energiehuishouding gerelateerde gegevens toegankelijk te maken voor partijen
die daarmee waarde kunnen creëren en innovatie bevorderen. Daarnaast werkt Enexis voortdurend
aan een beter, slimmer en efficiënter netwerk, dat klaar is voor de toekomst. Het beleid van Enexis
is toekomstgericht en ondersteunt de transitie naar meer duurzame energievoorziening.
Informatievoorziening zal in complexe ecosystemen/omgevingen een steeds grotere rol innemen. De
traditionele waardeketen van het Energiesysteem is derhalve in ontwikkeling. Deze waardeketen zal
vertakken in 3 sub-ketens, Commodity, Asset en Informatie. Elke keten stelt zijn eigen specifieke
eisen. De Energie Informatie keten is nog relatief nieuw en is daarom nog in ontwikkeling. Met dit
initiatief wil Enexis het mogelijk maken dat Energie gerelateerde Informatie beter beschikbaar komt
niet alleen voor de Energiesector zelf, maar ook voor andere sectoren. Hiermee denken we een
solide basis te leggen die zowel sectorale als trans-sectorale innovaties makkelijker mogelijk moet
maken. Als wenkend perspectief kan dit de economie een forse impuls geven en voor aanvullende
werkgelegenheid zorgen.
Enexis wil haar verantwoordelijkheid nemen en bijdragen aan de ontwikkeling van deze Informatie
keten. Enexis realiseert zich dat ICT een doorslag gevende rol zal spelen bij de volwassen wording
van de Informatie keten. Voor het toegankelijk maken van gegevens wil Enexis dit uitsluitend doen
indien volledig in lijn met wet- en regelgeving op gebied van Privacy en Security. Enexis wil met het
Open Data Platform daarnaast open innovatie stimuleren en maximale transparantie bieden richting
haar klanten.
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208.

TKISG01007 – Virtuele Infrastructuur Operating Systeem (VIOS)

Het Virtual Infrastructure Operating System (VIOS) project is gericht op het realiseren van de
samenwerking van een aantal dominante c.q. populaire Smart Grids initiatieven die op dit moment
in Nederland, Europa en werelwijd worden ontwikkeld. Deze samenwerking is nodig omdat de
huidige initiatieven elkaar niet per definitie aanvullen en niet tegelijk kunnen worden ingezet. Dit
geldt ook voor de verschillende standaarden die op deelonderwerpen van Smart Grids
(inter)nationaal worden ontwikkeld. Daardoor is het moeilijk, zo niet onmogelijk, om snel voldoende
partijen op een gezamenlijk Smart Grid aangesloten te krijgen: er ontstaan nu eilanden van Smart
Grid benaderingen, die allen een beperkte schaalgrootte kennen. De grote aantallen die bijvoorbeeld
nodig zijn voor het kunnen inpassen van duurzaam opgewerkte elektriciteit (e.g. zon en wind)
worden daardoor niet gehaald. Kritische massa van het aantal aangesloten kan nu niet snel genoeg
worden behaald.
Het VIOS project creëert interoperabiliteit van standaarden op het niveau van de virtuele
infrastructuur laag uit het lagenmodel van de innovatietafel. Op dit niveau zal VIOS na onderzoek
een aantal koppelpunten definiëren, waardoor aanbieders en afnemers van elektriciteit de
mogelijkheden van hun apparatuur in de vorm van ‘capabilities’ aan dienst ontwikkelaars en
leveranciers kunnen aanbieden. Deze koppelpunten worden zodanig gedefinieerd dat integratie van
verschillende standaarden en (deel)benaderingen op het Smart Grids gebied relatief weinig tot geen
tijd en energie vereist. VIOS maakt gebruik van het referentie model van het Open Energy
Management Framework (OpenEMF), dat een conceptuele ordening voor de virtuele infrastructuur
biedt. Daarbij wordt geen keuze gemaakt voor een specifiek marktmodel, zodat deze mogelijkheid
open blijft. Ook legt het referentie model van OpenEMF geen specifieke technische implementatie
op.
Het VIOS project zal de kwaliteit en toepasbaarheid van deze koppelpunten voor interoperabiliteit
toetsten middels een proefopstelling, waarbij innovatie energie diensten worden geleverd op een
virtuele infrastructuur. Na toetsing, evaluatie en verbetering van deze koppelpunten zal het VIOS
project de opgebouwde kennis en kunde op het gebied van interoperabiliteit definitief ter
beschikking stellen aan de Smart Grid wereld. Tijdens het project is er – via de deelnemende
projectpartners - verbinding met andere Smart Grid projecten en standaardisatie organen, om de
interoperabiliteit te richten op de meest recente ontwikkelingen en middels tussentijdse feedback de
acceptatie van het projectresultaat bij opleveren te kunnen maximaliseren.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Website
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

TNO
De heer drs. M.J. Konsman
+31 (0)88 866 7749 / +31 (0)6 5125 5682
Mente.Konsman@TNO.nl
www.tno.nl
Alliander, iNRG en Technolution.
01.10.2012 – 01.06.2015
TKI Switch2SmartGrids 2012
Flexibele energie-infrastructuur

Eindrapport 2015:
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a0/485/597/5a0485597c8d1065
181051.pdf

Bladzijde 308 van 484

Projecten TKI Urban Energy

209.

TKISG01010 – Combineren van Energie- en Ruimtelijke Informatie
Standaarden als Enabler – Smart Grids (CERISE-SG)

Het project CERISE-SG (Combineren van Energie- en Ruimtelijke Informatie Standaarden als Enabler
– Smart Grids) richt zich op interoperabiliteit, toegespitst op informatiekoppelingen van smart grids
met haar omgeving. In het bijzonder de basisregistraties in het overheidsdomein en het geo-domein.
Deze registraties bevatten immers gekwalificeerde gegevens, die in de praktijk vaak niet benut
worden, omdat betrokken partijen delen van hun eigen (geo-)informatievoorziening bouwen zonder
dat daar noodzaak voor is.
Daartoe wordt aan de hand van use cases de state-of-the-art methodieken geïnventariseerd en
wordt in één of meerdere proeftuinen de werking van de te bouwen mappings/koppelvlakken getest.
Het betreft hier koppelingen waar ook de semantiek, de betekenis van informatie, onderdeel van
uitmaakt. Doel hiervan is om zoveel als mogelijk onafhankelijk van de vigerende standaarden te
worden, die zich immers blijven ontwikkelen. Het benutten van deze koppelingen levert nieuwe
functionaliteit en grote besparingen op, en ook kansen voor leveranciers die daardoor
aantrekkelijker producten en diensten kunnen ontwikkelen voor de grote internationale markt voor
smart grids.
Het project-samenwerkingsverband bestaat uit tien partijen, die met behulp van klankbordgroepen
voeling zullen houden met de omvangrijke relevante omgeving. Alliander is zeer gebaat bij de
totstandkoming van deze koppelingen, omdat deze zorgen voor veel flexibeler IT-systemen die in
toenemende mate integraal onderdeel van haar netbeheer-activiteiten zijn. TU Delft/OTB en TNO
brengen actuele kennis in op het gebied van geo-standaarden, smart grid-standaarden en het
ontwerpen van semantische informatiemappings. Geonovum, de geo-standaardisatie-organisatie van
de overheid, Kadaster, beheerder van grote voor smart grids relevante basisregistraties en Geodan
brengen kennis en ervaring in op het gebied van ruimtelijke informatievoorziening en
standaardisatieprocessen. Het NEN Normalisatieplatform Smart Grids is intensief betrokken bij alle
standaarden rondom smart grids. De netwerkorganisaties Stichting Kien en Dutch Power faciliteren
de behoeftepeiling bij en kennisdisseminatie naar het Nederlandse bedrijfsleven dat gericht is op de
energiewereld.
Het project loopt van oktober 2012 t/m september 2015.
Penvoerder
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Alliander
De heer drs. L.C. van Doorn
+31 (0)6 5240 0099
Leen.van.Doorn@Alliander.com
www.alliander.com
TU Delft - Onderzoeksinstituut OTB - sectie GIS-technologie, TNO, Geonovum,
Kadaster, Geodan, NEN Normalisatieplatform Smart Grids, Dutch Power,
Stichting Kien.
01.10.2012 – 30.09.2015
TKI Switch2SmartGrids 2012
Flexibele energie-infrastructuur

Eindrapport 2015:
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a0/586/4d5/5a05864d562ac7086
90217.pdf
Overige deliverables 2015: https://projecten.topsectorenergie.nl/projecten/combineren-vanenergie-en-ruimtelijke-informatie-standaarden-als-enabler-smart-grids-cerise-sg-00011716
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210.

TKISG02009 – Technology for Distribution Area Situational Awareness
in Electrical Networks (tDASA)

Het toekomstige elektriciteitsnet en de beheersing van distributie van elektriciteit is omgeven met
vele onzekerheden. Door de energietransitie zal de toename van fluctuerende duurzame
energiebronnen leiden tot een ander gebruik van het elektriciteitsnetwerk, waaronder het
laagspanningsnet. De consumptie op het laagspanningsnet zal sterk veranderen en mogelijk ook
toenemen. Ook zal daar meer opwekking gaan plaatsvinden. Het laagspanningsnet speelt daarom
een cruciale rol bij de elektrificatie van de samenleving. De maatschappij wordt daarmee steeds
afhankelijker van de conditie van het laagspanningsnet. Over de huidige conditie is echter weinig tot
geen kennis. De netten liggen decennialang in de grond en er is op dit moment geen methode om de
conditie te bepalen. De licht stijgende storingsfrequentie toont aan dat vervanging noodzakelijk is,
maar de vraag is echter wanneer welk deel vervangen dient te worden. Gezien de beperkt
beschikbare menskracht, financiële middelen en tijd zullen namelijk weloverwogen en gefundeerde
keuzes gemaakt moeten worden.
Het tDASA-project richt zich daarom op het ontwikkelen van een methodiek en technologie voor de
conditiebepaling van het laagspanningsnet. De methodiek en technologie moeten bijdragen aan het
op kosteneffectieve wijze vervangen van delen van het laagspanningsnet en zorgen voor een
maximaal effect met betrekking tot de instandhouding en de verbetering van de betrouwbaarheid
van de elektriciteitsvoorziening. De innovativiteit is gelegen in het ontwikkelen van een methode om
onderscheid te kunnen maken tussen fluctuaties als gevolg van veranderingen door 1) gebruik en 2)
de conditie van het laagspanningsnet. Daarnaast is het bijbehorende waardenmodel innovatief. Met
het model wordt inzicht verkregen in de verhouding tussen de kosten en de prestatie (qua
dienstverlening) op basis van een accuraat beeld van de conditie. Met deze technologie en
methodiek zal door verantwoord uitstel op de kosten worden bespaard en zal een bijdrage worden
geleverd aan het terugdringen van de uitvalsduur. De totale besparing zal al snel miljoenen euro’s
per jaar bedragen voor Nederland en voor Europa het veelvoudige daarvan.
Penvoerder
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Locamation
F. Baldinger
+31 (0)74 255 2190 / +31 (0)6 5157 9893
Frank.Baldinger@Locamation.nl
www.locamation.nl
Enexis, TNO en TU Eindhoven
01.01.2013 – 31.12.2016
TKI Switch2SmartGrids 2012
Flexibele energie-infrastructuur

Eindrapport 2017:
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a0/4c5/67f/5a04c567f3a7d79455
7101.pdf
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211.

TKISG02010 – Kostenreductie MS/LS Instrumentatie (KRIS)

De elektriciteitswereld is volop in ontwikkeling, denk hierbij bijvoorbeeld aan de grootschalige
inpassing van decentrale opwekking van elektriciteit. In een groot aantal gevallen leidt dit tot
knelpunten in de fysieke energie-infrastructuur. Oplossing ligt onder meer in de ontwikkeling van
smart-grids waarmee vraag en aanbod van elektriciteit op lokaal niveau veel beter op elkaar
afgestemd kunnen worden. Om smart-grids te kunnen faciliteren moet de manier waarop het huidige
elektriciteitsnet wordt benut en energiestromen worden gedistribueerd aangepast worden.
Middenspanning en laagspanning (MS/LS) stations vormen een logisch en strategisch knooppunt in
het net om intelligentie in te passen omdat je hier goed kan meten en/of sturen in energiedistributie,
wat essentieel is voor het functioneren van smart-grids. MS/LS stations vormen in dit kader een
ideale locatie voor inpassing van instrumentatie ten behoeve van het faciliteren van smart-grids op
het elektriciteitsnet. De kosten van de huidige MS/LS-instrumentatie zijn echter hoger dan de
toegevoegde waarde die wordt gecreëerd door implementatie van smart-grids, wat een brede
(noodzakelijke) uitrol van smart grids in de weg staat. Om grootschalige uitrol van smart grids te
faciliteren zal MS/LS-instrumentatie uiteindelijk zo goedkoop moeten worden, dat het de business
case interessant maakt voor netbeheerders om hierin te investeren. Dit zou op haar beurt weer
moeten leiden tot een opmaat naar grootschalige toepassing van deze technologieën en daarmee tot
een snelle groei van deze markt.
In onderhavig project slaan netbeheerders (Enexis, Alliander, Cogas, Westland Infra, Endinet en
Rendo), industriële partners (Eaton Industrie, Locamation, Datawatt, Fortop Automation, Reewoud,
Flexicontrol en ELEQ) en een kennisinstelling (Avans Hogeschool) de handen ineen, met als doel te
komen tot significant goedkopere instrumentatie. Oplossing wordt beoogd in de ontwikkeling van
een open platform dat het mogelijk maakt om gemeenschappelijk onderdelen te benutten voor
verschillende functionaliteiten in één en hetzelfde MS/LS-station. Een eis is dat dit platform
interoperabel en leveranciersonafhankelijk is, waardoor functionaliteiten van verschillende
leveranciers met elkaar gecombineerd kunnen worden en flexibiliteit en modulariteit gegarandeerd
worden.
Penvoerder
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Enexis
Jaap Kohlmann
+31 (0)6 1177 3263
Jaap.Kohlmann@Enexis.nl
www.enexis.nl
Alliander, Cogas, Westland Infra, Endinet, Rendo, Alfen, Eaton Industries,
Datawatt, forTop automation & energycontrol, Reewoud Energietechniek, ELEQ
Steenwijk, Avans Hogeschool, Stedin en Delta Netwerkbedrijf B.V.
01.01.2013 – 30.09.2014
TKI Switch2SmartGrids 2012
Flexibele energie-infrastructuur

Eindrapport 2015:
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a0/4c6/0da/5a04c60da8ead0768
40752.pdf
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212.

TKISG02020 – Cyber Security: a fundamental basis for Smart Grids
(Cyber Security for SG)

Smart Grids zijn toekomstige technologieën om het elektriciteitsnetwerk te beheren. Zulke
technologieën zijn nodig om de grotere onvoorspelbaarheid van zonnecellen en windmolens
vergeleken met kolen- en gascentrales op te vangen. Door sensoren en computers in het netwerk te
plaatsen kan men beter op veranderingen in de vraag en opwek van stroom reageren. Het
bekendste voorbeeld zijn de slimme elektriciteitsmeters, die netbeheerders bij consumenten gaan
installeren.
Het integreren van computers in het elektriciteitsnetwerk maakt het echter ook kwetsbaar voor
hackers, virussen en andere cyber aanvallen. Zo’n aanval kan dan zelfs de levering van elektriciteit
verstoren.
Het European Network for Cyber Security (ENCS) is in juli 2012 opgericht door een aantal
Nederlandse partijen om de digitale veiligheid van Smart Grids te verbeteren, door kennisdeling,
samenwerking en onderzoek. Onderzoek is nodig, omdat het terrein van Smart Grid beveiliging nog
grotendeels onontgonnen is. ENCS streeft ernaar om praktische oplossingen voor netbeheerders te
ontwikkelen. In overleg met hun zijn drie nieuwe technologieën aangewezen die nodig zijn om Smart
Grid veiligheid te verbeteren:
1. Een systeem dat de veiligheid van het datanetwerk van netbeheerders monitort en aanvallen
kan detecteren.
2. Een protocol waarmee netbeheerders meterstanden kunnen aflezen van een aantal huizen
samen, zonder privacy gevoelige informatie over een enkel huis te krijgen.
3. Methoden om nieuwe Smart Grid apparatuur, zoals slimme meters, te testen op zwakke
plekken in hun veiligheid.
In dit topsectoren project wordt de kennis ontwikkeld die voor deze technologieën nodig is.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Website
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

European Network for Cyber Security (ENCS)
ir. R.M. van Bekkum
+31 (0)88 866 2590 / +31 (0)6 5203 4482
Rob.van.Bekkum@ENCS.eu
www.encs.eu
Alliander, TNO, KPN, DNV GL, SecurityMatters BV, Universiteit Twente
01.01.2013 – 01.02.2014
TKI Switch2SmartGrids 2012
Flexibele energie-infrastructuur

Eindrapport 2014:
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a0/4c9/947/5a04c9947526a2658
98546.pdf
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TKI EnerGO regelingen 2012 t/m 2014
213.

TEGB114015 - Marktrijp ontwikkelen van varende warmte

DWA heeft het concept van ‘varende warmte’ gelanceerd. Met dit slimme concept wordt de
Nederlandse waterinfrastructuur ingezet om restwarmte op een efficiënte manier te gebruiken voor
het verwarmen van woonwijken. Het idee bestaat uit opslag van warmte in Phase Change Material
(PCM). Het innovatieve deel van het concept zit onder andere in het opslaan van warmte op een
hoog temperatuurniveau (80 tot 90°C), al dan niet in combinatie met het vervoer van warmte per
schip.
Het consortium dat het concept ontwikkelt, bestaat uit DWA, ECN, HVC, Bronswerk Heat Transfer,
Deen Shipping, INB-Group en Havenbedrijf Amsterdam. De belangstelling voor het concept is groot.
Dit is goed verklaarbaar: de vrijheidsgraden om (rest)warmte te transporteren en op een hoog
temperatuurniveau vast te houden, worden enorm verruimd. Zowel afstand als tijd speelt in veel
mindere mate een rol als bij de ’klassieke’ oplossing: de afstandleiding. Bovendien is het concept
makkelijker op te schalen dan een afstandleiding in een aanloopfase, met als positief gevolg dat de
kapitaalslasten doseerbaarder en lager zijn.
Het innovatieve deel van het project zit zowel in het toepassen van nieuwe PCM’s die geschikt zijn
voor de hogere temperaturen als de schaalvergroting. Ter vergelijking: de huidige
opslag/transportmodaliteit bestaat uit een 20-voets container, waarin circa 10 GJ warmte bij een
temperatuur rond 57 °C kan worden opgeslagen. Voor een succesvol vervolg van het concept is
schaalvergroting noodzakelijk, waardoor zowel de kapitaalslasten als de exploitatiekosten afnemen.
Zowel vanuit de lokale overheid (provincies) als warmtebedrijven, de industrie en afvalverwerkers is
belangstelling voor het concept. Vanuit de industrie is ook de statische toepassing voor de opslag
van proceswarmte van belang: verbetering van de warmtehuishouding, waardoor de energieefficiency toeneemt. Opvallend is de breedte waarin toepassingen mogelijk zijn. Industriële partners
opteren eerder voor hogere temperaturen; gebruikers in de gebouwde omgeving kunnen volstaan
met lagere temperaturen. Dit geeft een eigen dynamiek.
Download whitepaper Varende warmte waarin concept wordt toegelicht.
Artikel Trouw, maart 2014
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DWA
Laurens Jongepier
jongepier@dwa.nl
ECN, HVC, Bronswerk Heat Transfer, INB Group, Deen Shipping, Port of
Amsterdam
01.09.2014 – 01.05.2015
TKI EnerGO 2012 t/m 2014
Flexibele energie-infrastructuur

Eindrapport 2016:
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a0/c14/b73/5a0c14b7306943187
02820.pdf
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214.

TEGB114020 - Optimalisering Lokale Energie infra voor laagwaardige &
duurzame energietoepassing d.m.v. Clusterbenadering (OLEC)

Doel van het project
OLEC beoogt voor de energietransitie inzicht te geven in afwegingen in energie-infrastructuur door
op basis van het principe van lokale hybride energie infrastructuren voor benutting van lokaal
aanwezige duurzame, laagwaardige energiebronnen en energieopslag. Hierin draagt OLEC bij door
het principe van lokale hybride energie infrastructuren uit te werken en het universeel geschikt
maken voor toepassing en benutting van lokaal aanwezige duurzame, laagwaardige energiebronnen
en opschaalbaar te maken door middel van ‘clusternetwerken’. Het draagt bij aan TKI-Energo door
de bevordering van de toepassing van laagwaardige warmte en koude als standaard energie
infrastructuur voor de toekomst. OLEC doet dit door de ontwikkeling van concrete en opschaalbare
technische oplossingen binnen gestandaardiseerde configuraties die tevens getoetst zijn op
financieel haalbare energie-exploitatie.
Aanleiding
Benutten van restwarmtestromen in gebouwde omgeving en lokale duurzame en laagwaardige
energiebronnen zal fors bijdragen aan een transitie naar energieneutrale gebouwde omgeving.
Lokale warmte- en koudenetten, hergebruik en opslag van (laagwaardige) energiestromen en
duurzame bronnen dragen bij het beperken van aanpassingen aan de bestaande (elektriciteits)
energie-infrastructuur. Eerdere ervaringen zoals het Mijnwaterproject in Heerlen, internationale
ervaringen en onderzoeken aan Waalsprong bij Nijmegen laten zien dat een lokale hybride energie
infrastructuur, gebaseerd op clusternetten is een belangrijke stap in deze richting is.
Korte omschrijving
Het project start met het in kaart brengen van de tijdafhankelijke energievraag- en aanbodprofielen
in de gebouwde omgeving waarbij het uitgangspunt is dat gebouwen uitsluitend laagwaardige
energie nodig hebben voor klimatisering. Daarnaast is er een inventarisatie van mogelijkheden van
opslagsystemen in de ondergrond en op gebouwniveau. Hieruit worden de benodigde planningtools
ontwikkeld voor het snel en efficiënt kunnen ontwerpen en modelleren van energienetwerken en
netopslagsystemen, gebaseerd op de wisselwerking tussen gebouw, aanbod en opslag. Met deze
tools wordt een catalogus van ‘voorkeursconfiguraties’ samengesteld voor verschillende combinaties
van aanbod/bronnen, gebruikers/gebouwen alsmede mogelijkheden tot modulaire uitbreiding en
opschaling (smart planning).
Bij deze systemen formuleren we ‘aansluitvoorwaarden’ in de vorm van technische en operationele
randvoorwaarden voor levering en afnamedoor de aangesloten gebouwen, o.a. ter borging van de
prestatiegaranties. Dit wordt ondersteund door een financieel exploitatie model. Ook wordt een
systematiek opgezet voor prestatiegaranties, ter ondersteuning van de verdere exploitatie (inzicht in
smart operations)
Het project wordt uitgevoerd in een samenwerkingsverband tussen Huygen Installatie Adviseurs,
(energie- en regeltechniek, ervaring met clusternetten vanuit het mijnwaterproject en Nijmegen)
ABT (gebouwde omgeving en civiele techniek), CSO (milieu, bodem en ondergrond) en ESCOPlan
(ESCO concepten), met toegepast wetenschappelijke ondersteuning door TNO.
Resultaat
1. Een set van voorkeursconfiguraties voor clusternetten voor laag-waardige energie, technische
aansluitvoorwaarden voor warmte/koudegebruikers en aanbieders
2. Een planningtool (Smart planning: koppeling dynamisch thermisch en hydraulisch model aan
energievraag, aanbod en opslag in gebieden) voor energieplanning en scenario’s.
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3. Een Programma van Eisen voor een geavanceerd CMS (Control Management Systeem) voor
balanceren van energiestromen met communicatie tussen substations (clusters), gebouwen en
opslagsystemen (‘virtuele energiecentrale’)
4. Financieel exploitatiemodel.
Penvoerder
Contactpersoon
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Huygen Installatie Adviseurs
Guus de Haas
guus@dehaasenpartners.nl
ABT, CSO, TNO, ESCOPLAN, MANESCO incl. deelname door lid UNICA, LOS en
ENECO(LOS)
01.10.2014 – 31.12.2016
TKI EnerGO 2012 t/m 2014
Flexibele energie-infrastructuur

Eindrapport 2017:
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5aa/012/b89/5aa012b8926fd8346
73493.pdf

Bladzijde 316 van 484

Projecten TKI Urban Energy

215.

TEGB114024 - ECOVAT: Total Energy System

Elektrische en thermische energieopslag op gebiedsniveau

Doel van het project
Realiseren van een prototype/demonstratiemodel voor een gebiedsgebonden total energy system
bestaande uit een opslagvat voor thermische energie, gekoppeld aan een hybride smart micro grid.
Uiteindelijk doel is een 100% duurzame energievoorziening op gebiedsniveau (woonwijk 200-400
woningen) mogelijk maken.
Aanleiding
De mismatch tussen aanbod van duurzame energie (zon en wind) en energiebehoefte. “Storage is
the missing link”. Ecovat biedt de oplossing op het gebied van opslag en middels een hybride smart
micro grid wordt de opslag gekoppeld aan zowel de aanbod- als de vraagkant van energie op
wijkniveau.
Korte omschrijving
Het ontwerp van het Ecovat is op haalbaarheid getoetst. Voorwaarden daarbij is o.a. wel, dat het
mogelijk is het Ecovat thermisch gesloten te maken (taak van Ecovat werk BV).Daarnaast dient het
Ecovat voor de economische haalbaarheid met betaalbare kostprijs per m 3 opslagcapaciteit
gerealiseerd te worden. Hiervoor is de ondergrondse bouwtechniek met behulp van Soilmix
essentieel. Deze bouwtechniek dient voor het specifieke doel aangepast en getest te worden (taak
van Wedam/Hoffmanngroep). Tevens moet de warmte-opslag in een Ecovat op slimme manier
geladen en ontladen worden in combinatie met een voorziening van elektrische energie, in een
hybride smart micro grid (taak Universiteit Twente). Tenslotte moet een goede inventarisatie worden
gemaakt van de vergunning technische aspecten van de realisatie van een dergelijk systeem in de
gebouwde omgeving (taak gemeente Uden).
Resultaat
1. Een werkend prototype en demonstratiemodel van een Ecovat, gekoppeld aan elektrisch
energievoorziening middels een hybride smart micro grid voor een bestaand kantoorgebouw.
2. Een duidelijk overzicht van de benodigde vergunningen voor de bouw van dit soort systemen in
de toekomst en hun problematiek.
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Ecovat IP BV
Aris de Groot
+31 (0)6 5138 6511
aris.degroot@ecovat.eu
Ecovat Werk BV, Universiteit Twente, Wedam/Hoffmann Groep BV
20.05.2014 – 31.12.2015
TKI EnerGO 2012 t/m 2014
Flexibele energie-infrastructuur

Eindrapport 2016:
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a0/c14/f88/5a0c14f8835ec41270
9524.pdf
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216.

TEGB113002 - Fibre-Optic Monitoring Energiebalans en prestaties van
BodemEnergie Systemen (FOME-BES)

Het realiseren van een bodemenergiesysteem met warmte- en koudeopslag (WKO) kent
verschillende fasen: ontwerp, vergunningaanvraag, realisatie en beheersfase. Elke fase kent zijn
specifieke uitdagingen, maar een knelpunt dat in alle fasen speelt is het gebrek aan inzicht in wat
zich nu werkelijk in de ondergrond afspeelt: hoe ontwikkelen zich de temperatuurprofielen en de
energiebalans in een gebied met een of meer WKO-systemen in de loop van de jaren? In de
ontwerpfase werkt men nu met simulatiemodellen die theoretisch zijn en een beperkte voorspellende
waarde hebben. Dit gebrek aan inzicht in de energiebalans heeft ook zijn weerslag op de
beheersfase. Er zijn goede gebouwbeheerssystemen die het rendement van WKO-systemen volgen.
Echter, deze bieden onvoldoende inzicht in het functioneren van het bronsysteem: ze geven geen
inzicht in het verloop van de temperatuurprofielen, kunnen niet vroegtijdig interferentieproblemen of
onbalans signaleren noch de effecten van regeneratiemaatregelen volgen. Het gebrek aan
gevalideerde modellen in de ontwerpfase en het tekort aan inzicht in het verloop van de
energiebalans in de beheersfase leiden tot onnodig lage energetische en financiële rendementen,
overmatige grondwaterclaims, ondoelmatig grondwatergebruik en daarmee suboptimale benutting
van het energiepotentieel in de bodem.
Dit onderzoeksvoorstel wil het zo noodzakelijke inzicht bieden in wat zich in de ondergrond nu
werkelijk afspeelt.
Er doemt een nieuwe mogelijkheid op om dit inzicht te verkrijgen, namelijk door gebruik te maken
van temperatuurmetingen met behulp van glasvezeltechnologie. Glasvezeltechnologie maakt het
mogelijk om via ‘spatially distributed temperature sensing’ (DTS) de veranderende
temperatuurprofielen te volgen over de gehele diepte van het bronsysteem, en dat in het gehele
gebied. Dit biedt inzicht in hoe de energiebalans zich in de loop der jaren ontwikkelt, zeer belangrijk
in een gebied waar verschillende WKO-systemen elkaar mogelijk beïnvloeden.
De centrale onderzoeksvraag in dit project luidt in hoeverre glasvezel-DTS het mogelijk maakt om:
1. Theoretische simulatiemodellen van de energiebalans van bodemenergiesystemen te valideren en
verbeteren aan de hand van werkelijke meetreeksen, gegenereerd op onderzoekslocaties met
uiteenlopende
bodemsamenstelling,
variërende
WKO-systemen
(bestaand/nieuw,
individueel/interacterend/collectief) en verschillen in lokale regelgeving;
2. De energieprestaties van het boven- en ondergrondse deel van nieuwe en bestaande WKOsystemen in samenhang te monitoren en integraal te optimaliseren – via een betaalbaar
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monitoringinstrument dat ook geschikt is voor bestaande systemen – met als resultaat verhoging
van het rendement en optimaal gebruik van het bodemenergiepotentieel;
3. De onderhoudsbehoefte van bronsystemen vroegtijdig te voorspellen met als voordeel lagere
onderhoudskosten en een hoger rendement van de WKO-installatie door minder stilstand;
4. Een beheersprotocol te ontwikkelen voor prestatieafspraken en risico- en kostenverdeling met de
mogelijkheid daaraan een nieuw verdienmodel te verbinden.
Op basis van dit onderzoek en de hieruit voortvloeiende innovatieve product-dienstcombinaties
kunnen bodemenergiesystemen beter worden ontworpen en bewaakt, resulterend in een hoger
energetisch en financieel rendement. Daarmee levert dit onderzoek belangrijke bouwstenen voor een
integrale aanpak voor energieneutraliteit van bestaande gebieden, aansluitend op de doelstellingen
van TKI EnerGO.
Het onderzoek loopt van 1 januari 2014 tot 1 juli 2016 en resulteert in fundamenteel nieuwe kennis
die onze internationale kennispositie op dit terrein verder versterkt, en tot innovatieve producten en
diensten met een goed economisch perspectief en een grote duurzaamheidsimpact.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners

Looptijd
Regeling
Programmalijn

Deltares
Diny Lieben
diny.lieben@deltares.nl
Universiteit Utrecht/Utrecht Sustainability Institute (aanvrager), Royal
HaskoningDHV (projectleider), BAM Techniek BV, Priva BV, CMS Derks Star
Busmann, Gemeente Utrecht, ASR en Park Strijp Beheer
01.07.2014 – 30.06.2017
TKI EnerGO 2012 t/m 2014
Flexibele energie-infrastructuur

Eindrapport 2017:
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5ba/cd2/fda/5bacd2fdacbcc02948
7888.pdf
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217.

TKIGB01012 – Project Interactieve Communicatie- en Ontwerptool (PICO)

In Nederland is de gebouwde omgeving (GO) verantwoordelijk voor maar liefst 35% van het energie
verbruik en 30% van de CO2-uitstoot. De verduurzamingstransformatie komt in vergelijking met
bestaande doelstellingen nog onvoldoende op gang. Als oorzaken hiervoor worden genoemd
onvoldoende beleidscoördinatie, investeringsonzekerheid en gebrek aan incentives en bewustzijn bij
consumenten.
In dit project wordt een tool ontworpen en gebouwd die ervoor zorgt dat deze ontwikkelingsremmers
voor een belangrijk deel worden weggenomen. Dit gebeurt door in een geo-informatieomgeving
zoveel mogelijk aspecten van een duurzaamheidsproject vooraf in kaart te brengen. Op de tool kan
vanuit een kaart informatie worden opgevraagd over wat de besparings- en duurzame
opwekkingsmogelijkheden zijn, wat de ingreep behelst, hoe lang deze duurt, wat het kost, hoeveel
het oplevert en uiteindelijk wat de beste optie is op basis van bepaalde voorkeurscriteria. Deze
informatie is op verschillende geografische schaalniveaus beschikbaar.
De tool faciliteert het maken van een beleids- of investeringsbeslissing en de communicatie hiervan
naar stakeholders. Dit leidt tot een grotere bereidheid tot het uitvoeren van duurzaamheidsprojecten
en een lager energieverbruik en een lagere CO2-uitstoot. Ook aan de consumentenkant zal een
overzichtelijk en compleet beeld van alle aspecten van een duurzaam systeem zorgen voor een
toename in de aanschaf hiervan.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

Geodan
Henk Scholten
henk.scholten@geodan.nl
WAIFER, TNO, Esri Nederland, Alliander, Ecofys
01.10.2012 – 15.03.2016
TKI EnerGO 2012 t/m 2014
Flexibele energie-infrastructuur

Eindrapport 2016:
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a0/c17/a28/5a0c17a284db15419
61747.pdf
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TKI toeslag regeling
218.

TKITOE1621401 - Flexible design and operation of future 4th-generation
district heating networks (Heatflex)

Aanleiding
The current energy grids for power (electricity grid) and heat (district heating) need to evolve into a
combined flexible structure with many more (sustainable) distributed energy production sources.
Intermediate small- and large-scale storage of energy is indispensable. Besides, control of all these
energy flows in the system becomes increasingly important. Recently, the number TKI Urban Energy
projects related to heat grid systems has increased substantially. Some projects focus on market
models, tariffs and legislation (Grid Flex Heeten); gas, heat and electricity integration models (WIMPICO); and low-temperature heat grids (WINST-Warmte Infrastructuur Nederland met verlaagde
Systeem Temperatuur), but the combination of low-temperature heat grids and heat storage was
not investigated so far.
Doelstelling
This project aims to develop a reliable modeling tool for a low-temperature district heating network.
It can be used for the design of such a network connected to various renewable heat sources
including geothermal heat, and can be used for control of an existing district heating network.
Obviously there are many commercial tools available that capture the physics of the system and its
components (energyPRO, Simulink), but they have the disadvantage of not being open-source and
they are also not optimized for transient behaviour. Moreover, modules for geothermal heat (as
thermal source) and heat storage (as thermal buffer) are not available yet.
Note that although the exact physical details of some storage materials are still subject of
investigation (in e.g., TKI Urban Energy projects Dope4Heat and Cap4Heat), a lumped parameter
approach can still accurately describe the system properties on a higher hierarchical level in terms of
reaction time, energy density, power and operational temperature (model reduction approach).
Korte omschrijving
o
Development of compact modules for different thermal energy storage components for heating
and cooling, based on model reduction techniques.
o
Development of optimization models involving the storage components and the conversion of
multiple energy carriers (i.e. electricity, thermal energy (heat/cold), gas) within the district
heating network.
o
Investigation on district heating network topology optimization concerning energy producers,
consumers, and energy storage sizing and placement including control.
o
Three special reference scenarios will be studied.
1) One in which thermal energy storage in the district heating network is realized through
small local thermal storage.
2) One in which thermal energy storage in the district heating network is combined with
cooling systems, as is often the case in more extreme climate zones;
3) One in which the performance of a district heating network combined with heat storage is
compared to the all-electric case with heat pumps, taking into account the variable
availability and pricing of the energy carriers. This will provide realistic urban and district
scenarios for local authorities.
Resultaat
This project will develop a reliable modeling tools for a low-temperature (30-60 centigrades) district
heating network, which can be used for the optimal design of such a network connected to various
renewable energy production sources and can be used for control of such a network.
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Conico Valves B.V., De Beijer RTB B.V., TU/e
TKI Toeslag
Flexibele energie-infrastructuur
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219.

TKITOE1407401 - Nationaal Dataonderzoek Slimme Laadstrategieën

Aanleiding
Nederland beschikt wereldwijd over de meest uitgebreide publieke laadinfrastructuren voor
elektrische voertuigen ter wereld. Hiermee ontstaan in toenemende mate kansen en uitdagingen om
het aanbod van duurzame energie te optimaliseren in combinatie met de netcapaciteit. Slimme
laadstrategieën gaan een noodzakelijke voorwaarde zijn bij grootschalige uitrol van elektrisch rijden,
kennis die bij uitstek ook toepasbaar is in andere landen.
Doel van het project
Doel van dit project is om kennis te ontwikkelen over het potentieel van slim laden om de
energievraag door elektrische auto’s te optimaliseren naar het energie-aanbod en netcapaciteit - op
netniveau en op netaansluitingsniveau. Noodzakelijke voorwaarde hiertoe is het samenvoegen van
de twee grootste datasets van publieke laadtransacties in Nederland. De opgedane kennis zal leiden
tot nieuwe product-, proces- of dienstinnovaties en tot zeer forse verlaging van de kosten voor
netbeheerders.
Korte omschrijving van de activiteiten
1. Het samenvoegen van G4/MRA en ELAAD databases tot één wereldwijd unieke datahub met alle
(historische en toekomstige) laadtransacties van meer dan 80% van de publieke laadstations in
Nederland (WP1).
2. Ontsluiten van de kennis en informatie over laadgedrag op publieke laadinfrastructuur welke op
basis van de unieke samenvoeging van bovenvermelde databases kan worden gegenereerd
(mogelijkheid tot indiening kennisvragen en -verzoeken door derden) (WP2).
3. Uitvoeren van analyses:

a.
b.
c.
4.

Analyses over interregionaal vervoer en laadgedrag (WP3);
Analyses (effect studies en simulaties) naar het potentieel van slimme laadstrategieën, met
nadruk op het optimaliseren naar netcapaciteit en energie-aanbod (WP4);
Slimme laadstrategieën om elektrische wagenparken te kunnen laden binnen bestaande
capaciteitsaansluitingen (WP5).

Disseminatie van activiteiten naar:

a.
b.
c.
d.

De praktijk (met name bedrijfsleven, via workshops, professionele publicaties en
presentaties);
De wetenschap (congres/journal publicaties);
Overheid (als eigenaren van (data van het gebruik van de) laadinfrastructuur);
Onderwijs (onderwijsproducten, cases in onderwijs, gastcolleges).

Resultaat
Resultaten van het project omvatten (i) een datahub met meer dan 80% van de laadtransacties op
publieke laadpalen beschikbaar voor analyse, (ii) facilitering van derden bij het datadeelverzoeken,
(iii) scherper inzicht in (de voorwaarden van) het potentieel van slim laden, (iv) een eerste stap tot
het betrekken van het bedrijfsleven bij een te vormen fieldlab smart charging. Het project levert
vergeleken met de huidige situatie meer inzicht op in hoe elektrische voertuigen in de toekomstige
energietransitie het beste kunnen worden gefaciliteerd middels slimme laadstrategieën.
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A.J. van Deudekom B.V., Enexis, Gemeente Amsterdam, Liander N.V.,
Provincie Noord-Holland, Stichting ElaadNL, Stichting Hogeschool van
Amsterdam
TKI Toeslag
Flexibele energie-infrastructuur
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220.

TKITOE1407402 - Power Quality in Control (PQ in control)

Aanleiding
Power Quality—de kwaliteit van stroom en spanning—is van essentieel belang voor de continuïteit
van de bedrijfsvoering en de betrouwbaarheid van elektriciteitsnetten en processen bij
eindgebruikers. Door technische ontwikkelingen van apparaten van eindgebruikers en de opmars
van decentrale opwek zoals zonnepanelen en windmolens wordt Power Quality sterk beïnvloed.
Doelstelling
Het ontwikkelen van nieuwe Power Quality ondersteunende diensten—inclusief (systeem-)technische
randvoorwaarden—van eindgebruikers aan de netbeheerder door intelligente vermogens-elektronica
binnen het USEF raamwerk. Hierdoor ontstaat een nieuwe markt voor eerdere ontwikkelingen op PQ
gebied en wordt de energietransitie naar een duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem
in gebouwde omgeving gefaciliteerd.
Korte omschrijving
Het project omvat globaal 2 verschillende activiteiten:
o
Technische- en systeemeisen aan de dienst (om tot richtlijnen te komen ter voorkoming van
ongewenste interferentie door de interactie tussen verschillende ‘PQ ondersteuningsleveranciers’). Deze taak ligt voornamelijk bij de TUe en DNVGL.
o
Ontwerp van processen en protocollen voor de interactie tussen de netbeheerder en de
leverancier van de PQ dienst binnen USEF (zoals manier van procureren, prijszetting, activering,
meting, etc.). Deze taak ligt vooral bij Alliander en Kenter.
De dienst zal worden getest en gedemonstreerd in een kleinschalige implementatie in de omgeving
van Noordwolde , die een snelle groei van decentrale opwek kent. Onder de huidige omstandigheden
en reguleringseisen kan dit niet zonder forse netinvesteringen. Voorzichtige simulaties bij Alliander
laten zien dat door deze flexibilisering tot 7 MW zon of 14 MW (zon én wind) méér kan worden
gerealiseerd op de bestaande middenspanning-infrastructuur.
Resultaat
Ontwikkelde, geteste en door de eindgebruiker(s) en netbeheerder(s) geaccepteerde Power Quality
ondersteunende dienst(en), inclusief bijbehorende organisatorische en technische condities en
randvoorwaarden (zoals garanties voor de bewaking van de netwerk stabiliteit en van netwerk
stabiliteit, processen voor inkoop).
Penvoerder
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Alliander, DNV GL, Liandon B.V., Synergie Consulting, TU/e
TKI Toeslag
Flexibele energie-infrastructuur
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221.

TKITOE140706 - Marktomgeving van een duurzaam elektriciteitssysteem
(MODES)

Aanleiding
In de huidige elektriciteitsmarkt wordt de prijs op ieder uur bepaald door de marginale kosten van
de laatste aanbieder. Op dit moment is dat een kolen- of gascentrale, waarbij de marginale kosten in
belangrijke mate worden bepaald door de brandstofkosten. Met de groei van wind en zon als
aanbieders zònder substantiële marginale kosten, zal de elektriciteitsprijs steeds vaker naar zeer
lage niveaus dalen en op andere momenten, juist hoge prijspieken kennen. De financiële basis voor
investeringen in nieuw vermogen kan niet langer in de markt gevonden worden; dit leidt reeds tot
discussies over het in stand houden van fossiel piekvermogen. Het zal zich voorts expliciet
manifesteren voor nieuw duurzaam vermogen, omdat dit alleen in de perioden van lage prijzen zal
produceren.
Doelstelling
Onderzoek naar dit aspect van de transitie zal het inzicht verdiepen in de toekomstige marktwerking
en zal de basis bieden voor de verschillende stappen van de transitie.
De onderzoeksvraag luidt: Welke marktomgeving biedt in een duurzaam elektriciteitssysteem zowel
een stabiel vooruitzicht op de financiering aan investeerders als een effectieve prijsvorming voor de
dagelijkse transacties?
Korte omschrijving
Om deze vraag te beantwoorden, zullen analyses worden gemaakt van de bestaande marktstructuur
en de vereisten van investeerders. Alternatieve marktstructuren in andere, vergelijkbare
marktsegmenten zullen worden beschreven. Op basis daarvan worden oplossingsrichtingen
geïdentificeerd, waarbij speciale aandacht wordt besteed aan het toepassen bij lokale
energieprojecten en aan de behoefte aan dynamische prijsprikkels om flexibiliteit in vraag en aanbod
een waarde te geven. Tot slot wordt de transitie van de huidige markt in de geïdentificeerde
oplossingsrichting verkend.
Uitvoering vanaf september 2017 met een looptijd van 9 maanden.
Resultaat
Het onderzoek zal zicht bieden op die marktmechanismen die in een duurzaam elektriciteitssysteem
blijven functioneren ten behoeve van zowel de dagelijkse prijsvorming als de lange-termijn
prijssignalen waarop investeringsbesluiten kunnen worden genomen.
Penvoerder
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CE Delft, CL Venture Partners B.V., Universiteit Utrecht
TKI Toeslag
Flexibele energie-infrastructuur
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222.

TKITOE130801 - FAN en USEF Referentie Implementatie (FURI)

Aanleiding
De stichtingen USEF en FAN hebben tijdens de Europese Utility Week van 2014 een Memorandum of
Understanding getekend die gaat over de samenwerking van beide stichtingen in de toekomst. In de
toelichting op deze MoU is in meer detail vermeld hoe de samenwerking en samenhang tussen USEF
en FAN moet worden gezien. Het FURI voorstel gaat over de technische invulling van deze
samenwerking, voornamelijk gericht op de vraag hoe de ontwikkelde software van beide stichtingen
met elkaar gaat samenwerken en de borging hiervan bij de beide stichtingen
Doelstelling
Om er voor te zorgen dat beide referentie implementaties naast elkaar maar vooral ook met elkaar
kunnen bestaan zullen beide stichtingen werken aan de integratie van de referentie implementaties,
en zorgen voor een technische invulling daarvan die ook binnen de stichtingen wordt geborgd.
Korte omschrijving
In beide stichtingen wordt gewerkt aan een software implementatie van de door de stichtingen
ontwikkelde specificaties. Deze zogenaamde referentie implementaties realiseren een functionerende
omgeving op basis van deze specificaties, en zijn daarmee dan ook een belangrijk middel voor de
stichtingen om de specificaties te toetsen. Bovendien zijn de implementaties geschikt als versneller
voor partijen die diensten en producten willen maken op basis van de standaarden van de
stichtingen.
Resultaat
Het FURI project levert een werkende USEF / FAN implementatie op en zal afspraken maken over
het proces om dat ook zo te houden.
Penvoerder
Contactpersoon
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TNO
Richard Beekhuis
+31 (0)88 866 7718 / +31 (0)6 2293 5311
richard.beekhuis@tno.nl
Alliander
15.01.2015 – 31.12.2015
TKI Toeslag
Flexibele energie-infrastructuur

Eindrapport 2017:
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5ab/8cb/977/5ab8cb977db847871
77802.pdf
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ERA-Net Smart Grids
223.

77894 - DC Distribution Smart Grids (DCSmart)

The electrical power system is facing challenges due to the increasing amount of distributed energy
resources with stochastic behaviour. While the distribution grid has traditionally operated with
alternating current (ac), nowadays most devices operate with direct current (dc) internally, and
most distributed renewable resources generate power in dc. Moreover, storage components as
batteries and supercapacitors have a dc character.
DC Distribution Smart Grids is an interdisciplinary project that aims at enabling a straightforward
integration of smart grid system technologies, creation of market opportunities and stakeholders
adoption through the development and implementation of dc distribution smart grids. The dc
distribution smart grids will be based on modular and scalable concepts and will be validated in two
demonstration sites, one in the Netherlands and one in Switzerland. Innovative smart markets and
smart grid applications such as active demand side management will be implemented.
Links: https://www.era-learn.eu/network-information/networks/era-net-smartgridplus/era-netsmart-grids-plus-joint-call-for-proposals/dc-distribution-smart-grids.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
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TU Delft
prof. dr. Pavol Bauer
+31 (0)15 278 4654 / +31 (0)6 2464 8512
P.Bauer@TUDelft.nl
Fraunhofer IISB (DE), Direct Current (NL), Centre Suisse d’Electrotechnique
(SW), TU Eindhoven (NL), DC Grid Haarlemmermeer (NL)
01.02.2016 – 31.03.2019
ERA-Net smart grids 2015
Flexibele energie-infrastructuur
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IPIN proeftuinen 2011 t/m 2015
224.

IPINS01011 – Decentraal elektriciteitsnet tuinbouw op gelijkspanning
(DC=DeCent)

In het duurzame glastuinbouwgebied PrimAviera nabij Schiphol (Haarlemmermeer) wordt met
gebruik van wind en zon-PV een gelijkstroomnet aangelegd. Dit leidt tot energiebesparing en
gemakkelijker uitwisseling van elektriciteit. Het project realiseert een lokaal particulier
gelijkstroomnet in het nieuwe glastuinbouwgebied, waarin de vraag bij de eindgebruikers en het
aanbod van hernieuwbare energie flexibel geïntegreerd kunnen worden. Het net heeft een flexibele
koppeling en balansfunctie met het landelijk elektriciteitsnetwerk.
De energieopwekking van lokale WKK’s wordt gekoppeld aan een managementsysteem voor het
regelen van vraag en aanbod van elektrische energie. De koppeling wordt gerealiseerd door middel
van een kleinschalig netwerk op basis van gelijkspanning (DC). Elektrisch Vervoer (EV) wordt
gekoppeld aan het netwerk, waardoor het opladen van elektrische voertuigen gestuurd en gevoed
wordt vanuit de tuinbouw.
Het project biedt de volgende kansen:
Versterking van de energiefunctie van het tuinbouwgebied.
Nieuw verdienmodel voor tuinbouwbedrijven.
Reductie op extra kosten van de infrastructuur van EV.
Voor de voortzetting na de proeftuinfase, een bedrijfscase voor het brug restaurant langs de A4,
dat grenst aan dit tuinbouwgebied.
Optie voor blijvende proeftuinlocatie op DC.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
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Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

Direct Current BV
De heer ing. H.D. Stokman
+31 (0)40 236 6480 / +31 (0)6 1195 0720
Harry@DCbv.eu
http://www.directcurrent.nl
Joulz BV en Siemens Nederland NV
01.01.2012 – 31.12.2014
Innovatieprogramma Intelligente Netten (IPIN)
Flexibele energie-infrastructuur

Eindrapport 2018:
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5b7/172/fbb/5b7172fbbfcfa16975
1456.pdf
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225.

IPINS01013 – Intelligent warmtenet campus TU Delft (Warmtenet TU Delft)

Binnen het project Intelligent Warmtenet Campus TU Delft werken de TU Delft, Imtech Nederland,
Deerns Raadgevende Ingenieurs, Priva/Van Beek Ingenieurs en Stichting Deltares samen bij de
creatie van een proeftuin die bestaat uit een Intelligent Warmte/Koude-netwerk voor de gebouwde
omgeving.
Doelstelling van het project is om aan te tonen dat met bestaande moderne ontwerp- en
aansturingstechnieken, alsmede organisatiewijzen voor beheer en onderhoud, het mogelijk is om
een warmte/koude-netwerk voor de gebouwde omgeving te creëren dat een substantiële
energiebesparing en duurzaamheidsverbetering realiseert.
De proeftuin bestaat uit een deel van het reeds bestaande warmte/koude-netwerk zoals dat op de
campus van de TU Delft in werking is. Dit netwerk bestaat uit een variëteit in (duurzame)
warmte/koude-bronnen en warmte/koude gebruikers. De proeftuin wordt gerealiseerd in het licht
van een meerjarige renovatie van de campus van de TU Delft, waarbij gestreefd wordt naar een
vergroting van de inzet van duurzame energiebronnen en de realisatie van een Lage Temperatuur
netwerk in plaats van een Hoge Temperatuur net. Gedurende de overgang zal sprake zijn van een
hybride netwerk hetgeen een extra uitdaging zal zijn.
Penvoerder
Contactpersoon
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Imtech Nederland
De heer J.H.R. van Beukering
+31 (0)6 5252 2120
Jan.vanBeukering@Imtech.nl;
http://www.imtech.nl/
TU Delft, Deerns Raadgevende Ingenieurs, Priva en Van Beek Ingenieurs en
Stichting Deltares
01.03.2012 – 01.03.2015
Innovatieprogramma Intelligente Netten (IPIN)
Flexibele energie-infrastructuur

Eindrapport 2016:
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a2/12e/5d9/5a212e5d9d6a72045
47980.pdf
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226.

IPINS11011 – Modulair Intelligent Energienetwerk voor bedrijventerreinen
(Modienet)

Het Modienet project (Modulair Intelligent Energienetwerk voor bedrijventerreinen) betreft een
modulair op te bouwen intelligent lokaal middenspanningsnet en thermisch netwerk op een nieuw
aan te leggen bedrijventerrein langs de A1 ten zuiden van Deventer. Alle elektrische (jaarlijks
20.000 MWh) en thermische (jaarlijks 62.500 GJ warmte en 34.500 GJ koude) energie wordt lokaal
op duurzame wijze opgewekt via windmolens, zon-PV, biomassaketels en bio-wkk, warmte &
koudenet met warmtepomp-WKO. Vraagsturing vindt plaats bij kantoren, bedrijven, koelvrieshuis en
mogelijk elektrische auto’s. Het park energiemanagement voorziet iedere decentrale opwekker en
eindgebruiker van een slimme meter om voor de vraag- en aanbod sturing het potentieel van het
bedrijventerrein zo goed mogelijk te benutten en met de eindgebruikers en de (toekomstige)
energieleveranciers energie en geld te besparen.
Het vormt daarmee wereldwijd het eerste greenfield bedrijventerrein dat vanuit energieneutrale
gebiedontwikkeling met intelligente ringnetten wordt opgezet en sluit daarmee geheel aan op de
doelstellingen van het IPIN programma.
In de beoogde proeftuin worden elektrische en thermische combinaties voor meerdere bedrijven en
decentrale opwekkers op lokaal niveau mogelijk, waarbij de lokale distributienetten voor
middenspanning, warmte en koude het middel worden om energie-uitwisseling tussen de
aangeslotenen tot stand te brengen. Er is hierbij geen sprake van simulaties, maar van ruimte voor
concrete experimenten en live leereffecten rondom:
Modulaire opbouw van een intelligent middenspanningsnet met het volloopscenario van het
bedrijvenpark.
Collectieve koppeling van decentraal opgewekte duurzame elektriciteitsvoorziening met warmteen koudevoorzieningen die (anders dan bij huishoudens) veelal proces gerelateerd zijn.
Het slim sturen en combineren van (fluctuerende) energiestromen, energiebuffers en prijzen.
Het flexibel met het vollopen van het bedrijventerrein integreren van decentrale opwekkers.
Het toepassen van intelligente toepassingen t.b.v. energievoorziening en -gebruik.
Juridische (on)mogelijkheden van dynamische interactie tussen netbedrijf, energie opwekkers en
eindafnemers en financiële modelvorming.
Bij deze proeftuin is een strategisch consortium betrokken, bestaande uit Cofely, Alliander,
Technische Universiteit Eindhoven, Laborelec, Gemeente Deventer en DHV.
Titel
Penvoerder
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Telefoonnummer
E-mail
Website
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Modulair Intelligent Energienetwerk voor bedrijventerreinen (Modienet)
Cofely Nederland N.V.
De heer Jan Kuperus
+31 (0)6 1928 9775
Jan.Kuperus@Cofely-GDFSuez.nl
http://www.cofely-gdfsuez.nl/
Alliander, Technische Universiteit Eindhoven, Laborelec, Gemeente Deventer
en DHV.
01.02.2012 – 31.01.2015
Innovatieprogramma Intelligente Netten (IPIN)
Flexibele energie-infrastructuur

Eindrapport 2016:
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a2/136/294/5a213629479ee231
045129.pdf
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DEI regeling
227.

DEI118001 - SASensor 2.0 (SAS2.0)

Aanleiding
Duurzaamheidsdoelstellingen op internationaal niveau en technologische ontwikkelingen zijn de
drijvers van veranderingen in het energiesysteem. Het streven om in 2050 de energievoorziening zo
goed als klimaatneutraal te maken vraagt om een transitie waarin substantiële energiebesparing en
een forse toename in het gebruik van duurzame energiebronnen worden gerealiseerd. De
energietransitie en bijbehorende digitalisering vragen om een veranderende rol van netbeheerders
om, naast kostenefficiënt de leveringszekerheid te borgen, ook de markt optimaal te faciliteren met
informatie en data. Netbeheerders hebben in toenemende mate behoefte aan slimme systemen om
efficiënt het variabele aanbod duurzame energie af te stemmen op de marktvraag en tegelijkertijd
netverliezen te beperken, om de transitie naar een klimaat neutrale energievoorziening in 2050 te
realiseren. Locamation heeft een innovatief energiebesparend smart grid systeem voor MS/HS
onderstations ontwikkeld; de SASensor 2.0. Met deze innovatie kunnen netbeheerders versneld
invulling geven aan hun nieuwe rol binnen de Energietransitie en kan Nederland haar kennispositie
op dit gebied verstevigen.
Doelstelling
Doelstelling van dit project is het demonstreren van de verhoogde inpassing van het aandeel
hernieuwbare energie in de totale energiemix in combinatie met energiebesparing in het midden(/hoog)spanningsnet, door toepassing van het innovatieve Smart Grid systeem SASensor 2.0 bij
onderstations van netbeheerders. De toename in verwerking van energie uit hernieuwbare bronnen
en besparingen zijn het gevolg van 4 noodzakelijke functies van het systeem: control, protect,
monitor en automate.
Korte omschrijving
Locamation gaat binnen dit project investeren en blijft eigenaar van het zelfontwikkelde SASensor
2.0 systeem. Het SASensor 2.0 systeem wordt gedemonstreerd in 2 onderstations van Alliander
AG/Netz. Locamation draagt zorg voor het projectmanagement, neemt de ontwikkeling en bouw van
het systeem voor haar rekening, zal de demonstratie coördineren en het systeem exploiteren.
Locamation verkrijgt als investeerder en exploitant het financieel en energetisch voordeel dat
gerealiseerd wordt met het SASensor 2.0 systeem. De ontwikkelingsactiviteiten leiden tot een grid
performance dashboard, grid protecties en 4-kanaal CIM/VIM sensoren, geïntegreerd in het
SASensor operating systeem (platform). Deze optimalisatie van het systeem is nodig om de
demonstratie onder operationele condities mogelijk te maken. De demonstratie maakt de toename
in de verwerking van duurzame energie alsmede energiebesparing inzichtelijk en mogelijk.
Resultaat
Het project resulteert in een modulair SASensor 2.0 systeem toepasbaar binnen de Europese markt.
Het systeem is universeel toe te passen op alle type onderstations in het MS/HS energienetwerk
binnen Europa en Noord Amerika. In 2 MS/HS onderstations van Alliander AG/Netz zal aan het eind
van dit project het complete SASensor 2.0 systeem geïnstalleerd zijn en operationeel zijn voor
demonstratie en monitoring. Met de ontwikkeling van de SASensor 2.0 zet Locamation in op
‘dynamic line rating’, waarmee de effectieve netcapaciteit significant kan worden vergroot, als next
step in de digitalisering van het net. De volgende functionaliteiten zijn geïntegreerd in de 4
hoofdfuncties van SASensor 2.0 om deze vernieuwende techniek beschikbaar te maken voor de
netbeheerders:
5. Real-time monitoring van netcapaciteit en –belasting;
6. Maximale netbelasting calculeren op basis van weersverwachting;
7. Detectie frequentieschommelingen en transiënte energiefluctuaties in het net;
8. Kabelbelasting sturen op basis van temperatuurmetingen.
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Met de 4 geïntegreerde functies van de SASensor 2.0 wordt de actuele belasting real-time
inzichtelijk gemaakt, waardoor de veiligheidsmarges beperkt kunnen worden. Het net kan hierdoor
zwaarder belast worden t.o.v. de huidige situatie waar gebruik wordt gemaakt van decentrale
systemen en statische modellen, aannames en berekeningen. SASensor 2.0 biedt een goedkoper
alternatief om de beschikbare kapitaalintensieve infrastructuur efficiënter te gebruiken, waardoor
aantoonbaar meer duurzame energie in het net kan worden ingepast.
De uitkomsten van het project maken de vertaling van dit innovatieve systeem naar een marktrijp
product mogelijk waarmee Locamation zijn huidige koppositie in de markt kan versterken en
effectueren. Dit project is een ideale ‘’showcase’’ van de toegevoegde waarde van de SASensor 2.0
en Locamation als ‘dienstverlener’ voor netbeheerders en producenten van duurzame energie. Het
vormt de relatief eenvoudige opstap naar marktintroductie binnen het netwerkgebied van o.a.
Alliander en vervolgens de commerciële uitrol bij andere netbeheerders (inter)nationaal (Ellevio,
EON, Elektrilevi).
Penvoerder
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Locamation

01.05.2018 – 31.12.2020
DEI 2018
Flexibele energie-infrastructuur
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228.

DEI118010 - Slimme Centrale Sturing Warmtenet Utrecht (SCSWU)

Aanleiding
Om tot een aardgasvrije omgeving te komen is er de noodzaak om een efficiënt, duurzaam en
betrouwbaar energiesysteem ten behoeve van de warmtevraag op te bouwen. Warmtenetten zijn
één van de duurzame alternatieven voor gasgestookte Cv-ketels, maar kennen helaas nog grote
inefficiënties die overwonnen moeten worden. Denk hierbij aan inefficiënties met betrekking tot
piekvraag en met betrekking tot onnodige hoge temperaturen in het distributienetwerk.
Doelstelling
In dit project beoogt men een efficiënter stadswarmtenet te demonstreren zonder dat dit ten koste
gaat van de comfort-propositie van de consument. De demonstratie zal het potentieel van de
techniek aantonen en zal de opmaat zijn naar uitrol in Nederland en Europa.
Korte omschrijving
Activiteiten omvatten het demonstreren van slimme centrale sturing in het warmtenet van Utrecht.
Hieronder vallen voorbereidingswerkzaamheden en het optimaliseren van de technologie voor een
dergelijke schaal.
Resultaat
De slimme centrale sturing draagt in belangrijke mate bij aan het kunnen bereiken van een volledig
duurzaam stadswarmtenet en zorgt voor aanzienlijke efficiëntieverbeteringen in het
distributienetwerk. Daarnaast zal het project een belangrijke bijdrage leveren aan een positieve
beeldvorming over stadsverwarming bij consumenten.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

Eneco

01.05.2018 – 31.12.2020
DEI 2018
Flexibele energie-infrastructuur
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229.

DEI2170013 - Openbare verlichting en aanvullende services op grote schaal
realiseren met DC technologie (DC OVL XXL)

Aanleiding
In Nederland voldoen vele OVL netten niet meer aan de huidige veiligheidseisen (NEN 3140).
Vervanging of aanpassing is de keus. Ook spelen zaken als; duurzaamheid; energieneutraliteit;
ontkoppeling van combinetten;
LED draagt sterk bij aan het reduceren van het energiegebruik van straatverlichting. LED is van
zichzelf gelijkspanningstechnologie. Dus wordt in elk armatuur wisselspanning of AC omgezet in
gelijkspanning of DC, met bijkomende omzettingsverliezen.
In diverse gemeenten werkt straatverlichting al op DC. In de voedingskast wordt de AC omgezet in
DC. Deze DC wordt naar DC-drivers en LED armaturen gestuurd om de LED’s te laten werken. Bij de
nu opkomende vragen van gemeenten is het toepassen van DC op dit moment technisch en
bedrijfseconomisch niet mogelijk. DC kent nu beperkingen voor de tracélengtes (relatief kort) en het
vermogen (beperkt aantal armaturen, weinig duurzame opwekking te integreren). De gemeenten
Alphen aan den Rijn (lang bestaand tracé ombouwen van AC naar DC), Heerhugowaard (groot aantal
armaturen op één voedingskast) en Zoetermeer (eigenaar van een zogenaamd vermaasd net) willen
helderheid of hun specifieke casussen met de uitkomsten van dit project wel met DC op te lossen
zijn.
Doel van dit project
Doelstelling van het project is om drie grootschalige demonstraties (één bestaande situatie en één
nieuwbouwsituatie en één locatie met bijzondere infrastructurele voorzieningen) uit te voeren,
waarin met behulp van gelijkspanningstechnologie voor openbare verlichting:
1. de haalbaarheid van DC toepassing bij grootschalige OVL projecten wordt aangetoond
2. de structurele duurzaamheidpotentie zichtbaar wordt gemaakt
3. de financieel-economische haalbaarheid wordt aangetoond
4. het verdere potentieel van andere toepassingen van DC in de buitenruimte in kaart wordt
gebracht
Als dit haalbaar is, kan er significant bespaard worden op de grondstof koper (46%) bij de aanleg en
op energie (24%) bij het gebruik. Daarnaast kan de infrastructuur voor straatverlichting mogelijk
ook ingezet worden voor energievoorziening van ander straatmeubilair, voor integratie van
duurzame opwekking en/of voor het opladen van elektrische voertuigen.
Korte omschrijving van de activiteiten
1. Voorbereiding en afstemming ontwikkeling DC technologie (DC-LED drivers, DC voedingen,
Battery Management System) bij toeleverancier Direct Current BV.
2. Demonstratie van een lang tracé aan de Rijndijk (Alphen aan den Rijn), renovatie van AC naar
DC
3. Demonstratie in een grote nieuwbouwwijk Rietlanden (Heerhugowaard) in een ringvormig net,
nieuwbouw op DC
4. Demonstratie in een verbaasd net Driemanspolder (Zoetermeer) in een ombouw van AC naar DC
om andere functies te kunnen integreren / koppelen.
5. Uitgebreide Site Accepation Test om de werking, inclusief energiebesparing te evalueren, op elke
locatie separaat en conform regels en procedures per gemeente.
6. Inventarisatie en analyse van enerrgieverbruikers in de buitenruimte (straatmeubilair,
rioolpompen, EV laadstations, telecomvoeding enz) en onderzoek naar de mogelijkheid deze
toepassingen van energie te kunnen voorzien vanuit de resterende capaciteit van het DC net.
7. Projectleiding & disseminatie. De uitkomsten van dit project zullen een plek krijgen in het nog uit
te brengen boekje “Groot gelijk 2.0”. Denk ook aan seminars, werkbezoeken, bijeenkomsten
klankbordgroep.
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Resultaten van het project
1) Een grootschalige demonstratie van DC OVL XXL waar op drie verschillende locaties en voor drie
verschillende eigenschappen (respectievelijk lengte, vermogen, combinatie met andere
toepassingen) de toegevoegde waarde wordt aangetoond.
a) Het aantonen van concrete besparingsmogelijkheden van zowel grondstoffen (46% koper) in
de aanlegfase als energie (24%) in de gebruiksfase.
b) Het aantonen van de mogelijkheid tot integreren van meerdere functionaliteiten in een
straatverlichtingnet (zoals rioolpompen, E oplaadfuncties, PV opwekking, straatmeubilair)
2) Een compleet reken- (bedrijfseconomisch en maatschappelijk) en engeneeringsmodel voor
openbare verlichting met gelijkspanning voor zowel nieuwbouw als renovatie en ombouw vanuit
wisselspanning.
3) Een goed communicatie en dissimilatieproces met als gevolg breed gedeelde kennis over het
geleerde en geaccepteerde in dit project. Gezien de marktvragen zal het resultaat (zowel
bedrijfseconomisch, technisch als m.b.t. veiligheid) van dit project zo breed mogelijk gedeeld
worden met de markt
Dit demonstratieproject maakt het mogelijk de markt in één klap te overtuigen van de haalbaarheid
om DC in de OVL grootschalig toe te passen, zowel bij renovatie als bij nieuwbouw.
Penvoerder
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Stichting Gelijkspanning Nederland
R.P. Fransen
+31 (0)6 3939 4846
ronald.fransen@gelijkspanning.org
CityTec B.V.
01.11.2017 – 31.12.2019
DEI 2017
Flexibele energie-infrastructuur
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230.

DEI2170022 - Verslimmen Netwerken Lekdetectie (VNL)

Aanleiding
Een belangrijk deel van de hedendaagse energievoorziening (23%) bestaat uit het opwekken van
warmte voor comfortverwarming en warmwatervoorziening. Doorgaans gebeurt dit decentraal in een
centrale verwarmingsketel in huis. In dichtbevolkte gebieden en daar waar veel (rest)warmte
beschikbaar is, wordt steeds vaker gebruik gemaakt van een centrale warmtevoorziening
(warmtenet). Zo kan bijvoorbeeld restwarmte uit industriële processen worden gebruikt om
huishoudens te verwarmen. Er is een sterke groei in warmtenetten in Nederland en Europa.
Eneco is energieleverancier in Nederland en produceert veel restwarmte die op zeer duurzame wijze
woonwijken verwarmt. Om aan de groeiende vraag naar duurzame warmte via warmtenetten te
kunnen voldoen, is iedere capaciteits- en efficiëntieverbetering in het warmtenet hierbij van belang.
Methetnet is leverancier van slimme netwerkdetectie technologie. Op basis van de resultaten van
een proof-of-concept zetten Eneco en methetnet binnen dit project in op een brede demonstratie
van lekdetectie technologie. De demonstratie richt zicht op het bevorderen van het gebruik van
hernieuwbare energiebronnen (warmtenetten) waarbij de investering (lekdetectie) als afzonderlijke
investering kan worden vastgesteld.
Doel van het project
Het project heeft als doel een brede demonstratie van de slimme sensortechnologie. Hiermee
worden lekdetectiemetingen frequenter, sneller en met grotere precisie uitgevoerd. Hiermee beogen
de aanvragers:
1. Een energiebesparing op schades die zijn toegebracht bij grondwerken en niet direct tot lekkages
hebben geleid, maar wel invloed hebben op de warmteverliezen en uiteindelijk leidingbreuk.
2. Directe capaciteitsverbetering in het netwerk door het voorkomen van energie- en warmteverlies
als gevolg van een sterk verbeterd inzicht in de staat van de warmtenetten en de
isolatiedegradatie. Dit inzicht leidt tot verbeterd onderhoud en het voorkomt gevaarlijke situaties
in de openbare ruimte als gevolg van leidingbreuk.
3. Substantiële reductie van vervoerskilometers van metingen ten behoeve van lekdetectie.
Het project levert de volgende concrete deliverables op:
1. 600 geïnstalleerde lekdetectie sensoren op het warmtenet van Eneco.
2. Nieuwe inzichten op het warmtenet in Utrecht.
3. 3.553 GJ directe hogere output op het warmtenet in Utrecht, bij gelijkblijvende CO2 uitstoot.
4. CO2 reductie van 1,8 T/jaar door minder vervoersbeweging.
5. CO2 reductie van 33 T/jaar door minder uitstoot ten behoeve van verwarming.
6. Een autonoom opererend slim netwerk van lekdetectiesensoren.
7. Voorspellende algoritmiek en verbeterd inzicht in de staat van het warmtenet.
8. Adequate real-time monitoring van het warmtenet.
9. Substantiële reductie van (spoed) reparaties aan het warmtenetwerk.
10. Sterk verbeterde veiligheid in de bebouwde omgeving door eerdere lekdetectie.
11. Publieke presentatie van de demonstratie (Nederland en Europa)
Korte omschrijving van de activiteiten
- WP1: Het ontwikkelen van een plan van aanpak waarin de locaties, posities en requirements van
sensoren worden geïnventariseerd.
- WP2: Het ontwikkelen van een prototype (0-serie) lekdetectie sensor voor het Eneco warmtenet.
Hierbij wordt op basis van experimentele ontwikkeling een peltier gevoede lekdetectie sensor
ontwikkeld.
- WP3: Het voorbereiden van een netwerk van slimme sensoren, data-acquisitie en het inrichten
van een datamodel, algoritmes en rekenregels ten behoeve van verbeterd inzicht in de staat van
warmtenetten.
- WP4: De uitrol en de installatie van hardware (600 sensoren) ten behoeve van de demonstratie.
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-

WP5: Het in gebruik nemen en de operatie en analyse van de meetresultaten over de
demonstratieprojectperiode.
WP6: Technisch project management en demonstratie projectresultaten in een demoruimte voor
nationale en internationale verspreiding van de resultaten.

Resultaat
Het demonstratie project realiseert direct 1,94% efficiëntieverbetering in het totale energieverbruik
voor het warmtenet van Utrecht. Over een totale looptijd van 4 jaar komt dit overeen met 3.871 GJ
of 129 huishoudens die als nul-op-de-meterwoning wordt uitgerust. Het komt overeen met een
uitstoot reductie van 139 ton CO2.
Penvoerder
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ENECO Warmtenetten B.V.
A. Huibrechtse
+31 (0)6 1162 9316
alex.huibrechtse@eneco.com
methetnet B.V.
01.01.2018 – 31.12.2021
DEI 2017
Flexibele energie-infrastructuur
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231.

DEI1170015 - Ecovat Grootschalige Demonstratie Energie-Innovatie
(EcovatGROOT)

Aanleiding
In de wereld van duurzame energie is energieopslag de missing link. Warmteopslag op
gebiedsniveau, op hoge temperatuur over langere perioden tegen acceptabele kostprijs en met hoog
warmtebehoud over de periode is tot nog toe niet haalbaar. Het gebrek aan een goede
opslagmogelijkheid voor thermische energie, staat een volledige transitie naar duurzaam
energiegebruik in de gebouwde omgeving in de weg.
Met behulp van TKI EnerGo 2014 en TKI Systeemintegratie 2014 heeft Ecovat een thermisch energie
opslagvat met bijbehorende softwarematige besturing ontwikkeld. Een Proof of Concept rapport van
DNV-GL toont aan dat het product levensvatbaar is en voldoet aan de theoretisch vooraf berekende
verwachtingen.
Duurzaamheid komt steeds hoger en concreter op de agenda. Voor Siza, die “Het Dorp” in Arnhem,
een gebied van 20 hectare sterk verouderde zorggebouwen, wil verduurzamen vertaalt zich dit in
een hoge ambitie. SIZA heeft uitgesproken om Het Dorp energieneutraal te herontwikkelen, zodat
voor de bewoners vaste lage energiekosten zijn gegarandeerd. Voor een gebiedsontwikkeling
betekent dat zorgen voor een 100% duurzaam eigentijds en toekomstbestendig energiesysteem.
We staan aan de vooravond van een transitie naar duurzame energie waarbij gebouwen en gebieden
niet meer afhankelijk willen zijn van fossiele brandstoffen. Gezien de complexiteit van de ambitie
voor Het Dorp is gekozen voor een cocreatieproces, waarbij kennis en innovatie vanuit de markt
meegenomen worden in het opstellen van de selectiecriteria voor het energiesysteem. Dit proces
doorloopt de opdrachtgever samen met het projectmanagement en externe deskundigheid. Het
uitgewerkte Ecovat concept voorziet in deze behoefte. Een keuze voor 100% duurzaamheid, gepaard
gaand met betaalbaarheid en risicobeperking (niet verrast worden door prijsfluctuaties van fossiele
energie en CO2 belasting). Keuzevrijheid voor gezondheid, flexibiliteit en comfort van gebouwen en
zijn gebruikers zijn aspecten die in de zorgomgeving een extra belangrijke rol spelen. Siza, als
opdrachtgever en eigenaar van vastgoed, is daardoor op zoek naar toegevoegde waarde; partijen
die risico durven te dragen en naar gegarandeerde kwaliteit en prestatie streven.
Doel van het project
Het doel is om met het onderhavige project een eerste grote demonstratie te realiseren van het
Ecovat systeem voor SIZA in “Het Dorp”. Dit is een grootschalige demonstratie net voor de grotere
marktintroductie (TRL 7-8). Ecovat is een 100% Duurzaam Decentraal Energiesysteem op
gebiedsniveau, dat duurzaamheid koppelt aan betaalbaarheid en comfort. Het systeem gaat lokale
duurzame energieopwekking (PVT) en duurzame energie van windturbines op afstand, koppelen aan
thermisch opslag.
Ecovat is het eerste warmteopslagsysteem dat hoge temperatuur (95º C) opslaat over langere
perioden (> 6 maanden) met een zeer beperkt energieverlies over de periode (< 10% energieverlies
over 6 maanden). Met de PVT panelen op locatie, worden zowel elektrische energie opgewekt als
thermische energie. De zon-thermische energie kan direct worden opgeslagen in het Ecovat. De
elektrische energie wordt omgezet via power-to-heat.
Nadat de demonstraties zijn afgerond (WP3 en WP4), gevalideerd (WP5) en na oplevering (MP3)
zullen de resultaten internationaal worden geëtaleerd. De resultaten bij Het Dorp en SIZA zullen
daarmee Nederland internationaal op de kaart zetten. Voor Ecovat geldt dat hiermee de entree
gecreëerd wordt naar de grotere marktintroductie. Projecten in Nederland (Den Haag, Wageningen,
Groningen), maar ook internationaal in Duitsland (Deliscious) zijn al in beeld en worden daarmee
mogelijk gemaakt.
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Dit project moet tevens als ‘show-case’ gaan dienen, zodat we aan toekomstige klanten kunnen
laten zien hoe de eerste commerciële toepassing naar tevredenheid in bedrijf is. Een toekomst ook
waarin hernieuwbare energiebronnen voorzien in een substantieel en groeiend aandeel van de
energiebehoefte en waarin de (lokale) opwekking, opslag en distributie van energie met
marktpartijen volwassen wordt. Dit project zal internationaal uitstraling creëren voor het
Nederlandse bedrijfsleven en laten zien waartoe de markt in staat is.
Het Ecovat Systeem toont aan dat opslag van energie (Hardware) - op de juiste wijze gestuurd
(Software) - aan de ene kant een bijdrage kan leveren aan de flexibiliteit voor het energiesysteem
en aan de andere kant aan het verduurzamen van gebieden, zodat duurzame energie-opwekkers
(zon en wind) bij overaanbod niet afgekoppeld behoeven te worden voor de stabiliteit van het
netwerk.
Korte omschrijving van de activiteiten
In dit project wordt geïnvesteerd voor de eerste grootschalige demonstratie van:
1. de Ecovat hardware
(WP 2.1, WP 3.1 en WP 4.1),
2. de Ecovat software
(WP 2.2, WP 3.2 en WP 4.2),
3. en de bijbehorende services
(WP 2.3, WP 3.3 en WP 4.3).
1. Ecovat Werk BV (Ecovat) en Dienstverlening Duurzame Energie bv (DDE bv) maken in nauwe
samenwerking met SIZA de specifieke ontwerpkeuzes voor de lokaal benodigde hardware,
software en services. Deze keuzes worden objectief gevalideerd door DNV-GL alvorens wordt
gestart met de daadwerkelijke demonstratie van het product.
2. Het Ecovat thermisch opslagvat (Hardware) wordt gebouwd op locatie in Arnhem, waarbij de
prefab betonnen wanddelen zullen worden geprefabriceerd in de Ecovat werkplaats in Uden. In
Arnhem worden PV panelen op het dak van het pand aangebracht en wordt een warmtenet
aangelegd. Tegelijkertijd wordt de bestaande software (Software) aangepast en uitgebreid voor
de specifieke toepassingen bij SIZA en wordt de organisatiestructuur gerealiseerd voor het
functioneren van de energieleverantie, leveringszekerheid, onderhoud veiligheid etc. (Services)
De diverse onderdelen zullen na separate testen aan elkaar worden gekoppeld, waarna het
geheel op functionaliteiten wordt getest. De testfase wordt gevalideerd door DNV-GL. Als
duidelijk is dat het geheel correct functioneert zal het systeem in werking worden gesteld en
opgeleverd voor gebruik. De omvang van de opslag dient geschikt te zijn voor de eerste 10
hectare (is de helft) van het hele SIZA terrein. In eerste instantie zal slechts één gebouw worden
aangesloten, aangezien de volgende gebouwen nog niet gereed zijn, als het Ecovat systeem al
operationeel moet zijn voor ingebruikname van het eerste gebouw. Dit project beslaat dus de
opslagcapaciteit voor meerdere gebouwen en de aansluiting van het eerste gebouw. De
aansluiting van volgende gebouwen in de toekomst valt buiten dit project. De hoofdinfrastructuur
van het warmtenetwerk is wel voorzien in dit project.
3. Tijdens de realisatieperiode blijven de aandelen van DDE bv 100% eigendom van Ecovat Werk
BV. Financiering wordt verstrekt door SIZA in de vorm van converteerbare leningen, in een ritme
dat overeenkomt met de betalingstermijnen in de koop-aanneemovereenkomst. (zie bijlage 03 Projectbegroting en bijbehorend liquiditeitsoverzicht dd. 24.04.2017)
4. Na oplevering zullen de leningen worden geconverteerd in aandelen van DDE bv en zal SIZA
aandeelhouder worden. (of een door SIZA aan te wijzen derde).
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Resultaten
Nadat de demonstraties zijn afgerond, gevalideerd en na oplevering zullen de resultaten
internationaal worden geëtaleerd. De resultaten bij Het Dorp en SIZA zullen daarmee Nederland
internationaal op de kaart zetten. Het resultaat is een 100% duurzaam decentraal energiesysteem
op gebiedsniveau, dat duurzaamheid in “Het Dorp” voor verwarming, koeling en tapwater, paart aan
betaalbaarheid en toekomstbestendigheid. Voor Ecovat geldt dat hiermee de entree gecreëerd wordt
naar de grotere marktintroductie. Projecten in Nederland (Den Haag, Wageningen, Groningen), maar
ook internationaal in Duitsland (Deliscious) zijn al in beeld en worden daarmee mogelijk gemaakt.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

Ecovat Werk B.V.
E. Bouwdijk-Bastiaanse
+31 (0)6 2680 0577
finance@ecovat.eu
DDE, DNV GL Netherlands B.V.
01.05.2017 – 30.06.2019
DEI 2017
Flexibele energie-infrastructuur
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232.

DEI1170018 - Gasloos doorverbinden in Hornmeer: “Tussen bytes, bad, boeken
en bloemen” (B4)

Aanleiding
De gemeente Aalsmeer heeft als doelstelling om in 2040 klimaatneutraal te zijn. Zij streeft in dit
kader naar concrete projecten die een opmaat en voorbeeld kunnen zijn voor meer initiatieven. In
de wijk Hornmeer gaan de komende jaren een aantal ontwikkelingen (sloop en nieuwbouw)
plaatsvinden, reden voor de gemeente om een gebiedsgerichte energievisie te laten opstellen. In
deze energievisie is gekeken naar naburige (bestaande/toekomstige) gebruikers van warmte en
koude rond het bestaande en binnenkort nog uit te breiden KPN-datacenter. De lage
temperatuurrestwarmte / koude behoefte van het datacenter bleek een kans voor vergaande
stappen naar klimaatneutraliteit en een gasloze en circulaire economie. De meest interessante
partners voor een warmte/koude-uitwisselingsproject bleken het bestaande zwembad met recente
aangebouwde sporthal (ESA BV), een bestaand handelsbedrijf in planten (Fertiplant) en het nieuw te
bouwen Integraal Kind Centrum (St. Jong Leren met St. Solidoe).
Doel van het project
Het doel van de deelnemende partijen is het demonstreren van een rechtstreekse en continue
(24/7) uitwisseling van warmte en koude tussen het KPN datacenter en meerdere gebouwen in de
wijk Hornmeer tegen aanvaardbare kosten. Deze gasloze warmte/koude-voorziening draagt bij alle
deelnemers bij aan de verlaging van de CO2-uitstoot ten opzichte van de referentiesituatie. Naast de
energetische en financiële doelstellingen heeft het project een maatschappelijk doel:
consortiumpartners willen een voorbeeld geven hoe op lokale schaal met een gebiedsgerichte
benadering
en
samenwerking
concreet
invulling
kan
worden
gegeven
aan
duurzaamheidsdoelstellingen.
Dit
gasloze
warmte/koude-uitwisselingsproject
kan
als
voorbeeldproject dienen van een nieuwe toepassing van horizontale uitwisseling zonder opslag of
buffering, die energie bespaart en in het bedrijfsleven in de praktijk wordt gedemonstreerd.
Korte omschrijving van de activiteiten
Het project bouwt voort op de bovengenoemde gebiedsgericht energievisie, de door de deelnemers
in 2016 uitgevoerde haalbaarheidsstudie en het door hen opgestelde Energieplan d.d. 30 januari
2017.
Binnen dit project zal een ondergronds netwerk van kunststof buizen voor de warmte/ koudeuitwisseling voor lage temperatuur warmte en koude worden aanbesteed en aangelegd. Verder
zullen de bestaande installaties van de deelnemers worden aangepast aan de andere
temperatuurtrajecten dan gebruikelijk bij gasgestookte installaties. In het ontwerp van de
installaties voor het nieuwe Integraal Kind Centrum wordt ook al rekening gehouden met de
aansluiting op dit netwerk. De deelnemers zullen ook een exploitant zoeken voor het te realiseren
uitwisselingsnetwerk.
Het DEI project bestaat uit de volgende hoofdactiviteiten:
1. Projectmanagement
2. Vooronderzoek en voorbereidingen
3. Ontwerp
4. Aanleg netwerk
5. Aanleg installaties
6. Kennisdisseminatie
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Resultaat
Het resultaat van dit project is tweeledig; aan de ene kant worden installaties in combinatie met een
warmte/koude-uitwisselingsnetwerk aangelegd waardoor het mogelijk wordt gemaakt om warmte en
koude direct en continue horizontaal uit te wisselen, zonder gebruik van opslagsystemen (zoals
WKO-bronnen) en zonder gebruik van gasinstallaties als back up. Anderzijds betreft het resultaat dat
met dit demonstratieproject wordt aangetoond dat een dergelijke ketensamenwerking het mogelijk
maakt om lokaal (rondom een datacenter) energie te besparen door middel van warmte/koudeuitwisseling en als voorbeeld kan dienen in de markt. Het warmte/koude‐uitwisselingsproject
Hornmeer is vooralsnog uniek in zijn soort en een goed voorbeeld van hoe duurzaamheid gestalte
kan krijgen wanneer meerdere partijen hun krachten bundelen.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
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Koninklijke KPN N.V.
M. Verhoog-Trebacz
+31 (0)6 1064 9086
monique.verhoog-trebacz@kpn.com
Exploitatie Sportaccommodaties Aalsmeer,
stichting voor confessioneel
25.04.2017 – 01.07.2018
DEI 2017
Flexibele energie-infrastructuur

Fertiplant

B.V.,

Jong
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233.

DEI1160032 - DALI

Distributie Automatisering Light

Aanleiding
Een groot gedeelte van het energieverbruik van gemeenten wordt veroorzaakt door de
elektriciteitsvraag van openbare verlichting (OVL). Alle OVL en verkeersregelinstallaties (VRI’s) in
Nederland gebruikten in 2015 797 GWh, ofwel 1,5% van de Nederlandse elektriciteitsproductie.
Omdat maar liefst 84% van het energieverbruik van OVL te herleiden is naar gemeenten, is het
besparingspotentieel hier enorm. Dit wordt onderstreept in het SER-Energieakkoord, waarin
specifieke doelstellingen voor OVL en VRI’s zijn opgenomen. Mede naar aanleiding van dit
energieakkoord zijn gemeenten haar OVL infrastructuur aan het verduurzamen. Een van de
innovatieve mogelijkheden hiervoor is het toepassen van slim flexibel energiemanagement. Enexis
richt zich met dit project op de introductie van een nieuw, slim en flexibel energiemanagement
systeem voor middenspanning (MS)/laagspanning (LS)-stations. Dit unieke systeem, genoemd DALI
(Distributie Automatisering Light), zou geïnstalleerd kunnen worden in alle MS/LS-stations in
Nederland en realiseert energiebesparing doordat het concept het mogelijk maakt om zeer gericht
OVL te schakelen. Met DALI kan OVL op straatniveau geschakeld worden, in plaats van op wijk, dorp
of zelfs stadsniveau, wat nu vaak het geval is. DALI heeft daarnaast twee andere functies:
monitoring van het net en het meten van de netbelasting. Uit pilotprojecten is gebleken dat het
energieverbruik van een MS/LS-station nauwkeurig gemeten en gemonitord kan worden. Om de
werking van DALI en het besparingspotentieel aan te tonen, is echter een demonstratie op een
grotere schaal benodigd.
Doel van het project
Het doel van dit project is de demonstratie van een slim energiemanagementsysteem (DALI) in
MS/LS-stations, welke zorgt voor enorme energie- en kostenbesparingen in het laagspanningsnet.
Deze besparingen zijn het gevolg van de drie functies van DALI: OVL-schakelen, netmonitoring en
het meten van de netbelasting. De verwachte energiebesparing is 10% van OVL, ofwel 3 GWh in het
demonstratiegebied. De potentie voor energiebesparing in Nederland is 80 GWh. Na een succesvolle
afronding van dit project wordt DALI uitgerold naar alle 35.000 MS/LS-stations van Enexis.
Korte omschrijving van de activiteiten
In dit project gaat Enexis DALI demonsteren door de unit in alle MS/LS-stations concreet binnen een
aantal specifieke gemeenten met een duurzaamheidsprogramma voor OVL te installeren. In totaal
worden in dit demonstratieproject 4.000 MS/LS-stations voorzien van DALI. Om een grootschalige
uitrol mogelijk te maken zal DALI nog geoptimaliseerd en gedemonstreerd moeten worden. Deze
optimalisatie heeft deels betrekking op de hardware en de specificaties daarvan en deels op de
ontwikkeling van een ICT-platform voor gebruikers.

Bladzijde 345 van 484

Projecten TKI Urban Energy

Resultaat
Het resultaat van dit project is dat in 4.000 MS/LS-stations DALI geïnstalleerd en werkend is. In dit
project wordt een ICT-platform voor gebruikers ontwikkeld, waardoor het net gemonitord en
gemeten kan worden. Daarnaast kan hiermee OVL per MS/LS-station onafhankelijk van elkaar
geschakeld worden. Hiervoor worden samen met de afzonderlijke gemeenten programma’s
ontwikkeld voor het schakelen van OVL. De verwachte energiebesparing op OVL die hiermee behaald
kan worden is 10%. Binnen de scope van dit project levert dit een potentiële energiebesparing van 3
GWh per jaar. Indien DALI in heel Nederland toegepast zou worden is de potentiële energiebesparing
80 GWh per jaar. Dit project is een ideale “showcase” voor verdere uitrol van DALI binnen in eerste
instantie het netwerkgebied van Enexis (35.000 stuks) en vervolgens daarbuiten in Nederland en
Europa.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
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Enexis
W. Ploem
+31 (0)6 5063 0207
wim.ploem@enexis.nl
01.05.2016 – 31.05.2018
DEI 2016
Flexibele energie-infrastructuur
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234.

DEI1150006 - Supergeleidende Hoogspanningskabel in het Nederlandse net
(Supernet NL)

TenneT beheert het transportnet in Nederland en een groot deel van Duitsland. De transitie naar
grootschalige duurzame energie (in Duitsland de Energiewende) gaat gepaard met uitdagingen waar
de huidige technologie van XLPE-kabels op land tegen technische grenzen aanloopt. Er is dringend
behoefte aan een alternatieve technologieën voor met name ondergronds elektriciteitstransport op
hoogspanningsniveau.
Voor verduurzaming is het nodig om een ondergrondse 150 kV en 380 kV infrastructuur te
ontwikkelen voor veel grotere stromen dan de huidige XLPE-kabels. Hieraan ten grondslag liggen
• de grote energietransporten ten gevolge van grootschalige windenergieproductie op zee
• de beperkte nuttige stroomgeleiding van huidige ondergrondse kabels door blindstroom en
opwarming door energieverliezen in de geleiders
• tenslotte de maatschappelijke wens om bovengrondse hoogspanningslijnen in stedelijke gebieden
te vervangen door kabels, terwijl de ondergrond vaak te weinig vrije ruimte biedt rondom de
warmte en magneetvelden producerende hoogspanningskabels
Anderzijds doet supergeleidende technologie in diverse landen zijn intrede in de energiesector,
scheepsbouw en overige industrie. Hoge temperatuur supergeleiders (HTS) gebruiken een veel
goedkopere koeling dan lagere temperatuur supergeleiders (LTS). In de afgelopen tien jaar zijn in de
energiesector HTS kabelsystemen en andere componenten door het stadium van prototypes
gegroeid tot de eerste volwaardige toepassingen met goede prestaties in buitenlandse
elektriciteitsnetten. Wereldwijd wordt de massaproductie van supergeleidende tapes opgestart,
waardoor de HTS-geleiders concurrerend gaan worden met koper. Voor de industrie en
systeemintegrators is dit een belangrijk moment om zich een positie te verwerven op de
wereldmarkt.
Doel van het project
Het doel van het project Supernet NL is Hoge Temperatuur Supergeleiding te demonstreren in het
Nederlandse hoogspanningsnet en toepassing van supergeleiding te ontsluiten in andere sectoren,
maar met name de maritiem sector waar een grote toegevoegde economische waard wordt
verwacht.
Korte omschrijving van de activiteiten
Supernet NL ontwerpt een HTS-kabelsysteem op de Nederlandse situatie en demonstreert de
inpasbaarheid, betrouwbaarheid en ontwikkelt een meet- en regelmethodiek. Na de succesvolle
demonstratie wordt dit systeem daadwerkelijk in bedrijf gesteld als transportkabel. Bij de
demonstratie worden actief de maakindustrie, technische dienstverleners, eindgebruikers, afnemers
en opleidingen betrokken om HTS-technologie te ontsluiten voor energie-, kracht- en demagtoepassingen.
Resultaat
Het project Supernet NL levert het eerste hoogspanningskabelsysteem in Europa op dat
daadwerkelijk in het transportnet wordt geïntegreerd. Hiermee kwalificeert HTS zich tevens voor
duurzaam transport als alternatief voor de huidige hoogspanningslijn en XLPE-kabel. Tevens levert
dit een demonstratie op voor industrie (e-techniek en scheepsbouw), systeemintegratoren en
onderwijs van toepassing.
Dit project draagt daarmee bij aan:
• de verduurzaming van de elektrische energie doordat grootschalig transport van windenergie
verbeterd wordt, en reductie plaatsvindt van elektrische verliezen in het net en van
magneetvelden
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•
•
•
•

het demonstreren van een energie-innovatie waarmee aan de maatschappelijke wens van
verkabeling tegemoet kan worden gekomen bij schaarse ondergrondse ruimte in steden
nieuwe producten en diensten in de elektrotechnische en maritieme industrie
stimuleren van banen en omzet in de energiesector, dienstverlening en scheepvaartindustrie.
Naar verwachting wordt ook export tevens bevorderd.
tevens zal dit project actief een bijdrage leveren aan de invulling van de Human Capital Agenda
uit het Energie-akkoord.

Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

TenneT TSO
Rob Ross
+31 (0)26 373 1656 / +31 (0)6 1158 8703
rob.ross@tennet.eu
Imtech Marine Netherlands B.V., TU Delft, IWO Project B.V., Universiteit
Twente, Hogeschool Arnhem en Nijmegen
01.08.2015 – 30.06.2019
DEI 2015
Flexibele energie-infrastructuur
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235.

DEI1150008 - Demonstratie Ontwikkeling Energieinfrastructuur DC (DOE DC)

Aanleiding
Sinds 2009 zet een aantal partijen zich in om gelijkspanning op professionele wijze keten breed in
de markt te zetten. Drijfveren hiervoor zijn een goedkopere, slimmere, en efficiëntere infrastructuur.
Met zich opvolgende projecten en ontwikkelingen -SIA RAAK, Gelijkspanning komt in de kas, IPIN
proeftuin, Green Deal, openbare verlichting- en de publicatie van een DC-boek hebben Nederlandse
partijen een leidende positie voor zich gecreëerd, die internationaal erkend wordt. Genoemde
projecten, waarin vooral onderzocht, ontwikkeld en getest werd, leiden nu tot het punt om met een
ferme stap de marktrijpheid van producten te demonstreren en die als eerste DC net ter wereld te
laten functioneren. Hiervoor is een selectie gemaakt om twee grote energie opwekkers (700 kW zon
PV en 1,5 MW WKK), en een grote verbruiker (1,4 MW) bijeen te brengen, die vervolgens via een
gelijkspanningsinfrastructuur interacteert met het bestaande wisselspanningsnet.
Doel van het project
Het ontwikkelen, voorbereiden, realiseren en in gebruik nemen van:
- een grootschalige demonstratieopstelling met gelijkspanningsinfrastructuur;
- met als aangesloten klanten een glastuinbouwbedrijf en een grootschalig Zon-PV veld, om de
voordelen en geschiktheid aan te tonen voor commerciële toepassing van de
gelijkspanningstechnologie in de glastuinbouw en in de duurzame energiesector.
Korte omschrijving van de activiteiten
Onderstaande Nederlandse partijen zullen de volgende taken uitvoeren:
- GAVITA:-producent
van
verlichtingsinstallaties
voor
glastuinbouw-.zal
armaturen
en
voorschakelinstallaties(drivers) leveren voor de belichting van 2 hectare glastuinbouw, dit betreft
1388 lampen en drivers.
- Stallingsbedrijf Glastuinbouw Nederland zal de ontwikkeling van het DC-net trekken en daarin
ook investeren ten behoeve van beoogde energiegebruikers.
- DIrectCurrent BV: -ontwikkelbedrijf van gelijkspanningstechnologie-zal het net ontwerpen en
bouwen van zon tot lamp, en van WKK tot netbeheerder.
- SolarGreenPoint;zal een 700kW zon-PV veld realiseren dat gelijkspanning opwekt en deze ook
aan het openbare net zal aanbieden met een DC/AC omzetting.
- Siemens Nederland NV-producent en leverancier van elektrische installaties- zal voor het borgen
en verspreiden van kennis een on-line gelijkspanning-opleiding realiseren..
- Vreeken Bouvardia(ondernemer) en Stallingsbedrijf Glastuinbouw Nederland (eigenaar grond en
opstallen) zijn belanghebbenden en ondersteunen het project.
- De gemeente Haarlemmermeer en LTO Glaskracht delen de gelijkspanningsvisie. De gemeente
Haarlemmermeer heeft in haar participatiefonds financiële ruimte ingericht ter ondersteuning.
- De Stichting Gelijkspanning, -kennisinstituut en procesbegeleider- zal het gehele
projectmanagement voor haar rekening nemen, inclusief de (markt-) communicatie.
Resultaat
Het consortium zal een werkend integraal gelijkspanningsnet (op ±350Volt/700Volt) opleveren dat
700 kW (zon) en 1,5 MW (WKK) decentraal kan opwekken en 1,4 MW zal kunnen verbruiken.
Aangezien de zon en belichting in tijd contrair zijn (’s nacht lampen aan, overdag de zon) kan de
infrastructuur dubbel benut worden. Door het ontwikkelde operating system kan dit veilig en volledig
autonoom geschieden. Het project zal aantonen dat deze fundamentele verandering van (net-)
ontwerp grote internationale commerciële kansen biedt.
De volgende kwalitatieve voordelen zullen worden gedemonstreerd:
- Autonoom sturend net, slim gecontroleerd door het operating system. Dit Smart Grid is juist
smart door componenten te schrappen, waar er bij AC componenten worden toegevoegd.
Bovendien is privacy inherent geborgd.
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-

Individueel te monitoren en aan te sturen belichting, wat zal leiden tot lager verbruik

De volgende kwantitatieve voordelen zullen worden gedemonstreerd:
- 5% hogere efficiency, door minder energieverliezen in de gehele keten (OPEX)
- Langere levensduur componenten, door de eliminatie van kwetsbare AC onderdelen (OPEX en
CAPEX)
- tot 50% reductie in grondstoffenverbruik bij de glastuinbouw in de aanleg van de DC
infrastructuur ten opzichte van AC en het doorwerkende effect in minder arbeid voor installatie.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners

Looptijd
Regeling
Programmalijn

Stichting Gelijkspanning
Harry Stokman
+31 (0)6 1195 0720
harry.stokman@gelijkspanning.org
Solar Green Point Haarlemmermeer, Vreeken Sierteelt B.V., Stallingsbedrijf
Glastuibouw Nederland, Gavita Nederland B.V., Siemens Nederland NV, Direct
Current BV
01.08.2015 – 31.03.2019
DEI 2015
Flexibele energie-infrastructuur
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236.

DEI1400018 - Integrated Sustainable Energy Station (ISES)

Het toenemende gebruik van lokale duurzame energiebronnen, met name niet-voorspelbare bronnen
van elektriciteit zoals zon-PV en windenergie, leidt tot sterke variaties in energieaanbod. Om toch
maximale leverbetrouwbaarheid te kunnen bieden moeten slimme oplossingen op het gebied van
gekoppelde, gecombineerde elektriciteitsbronnen in combinatie met elektriciteitsopslag worden
gerealiseerd, de hybride autonome grids. Alfen B.V., een Nederlandse marktleider op het gebied van
transformatorstations, schakelapparatuur en vermogenselektronica in het middenspanningsgebied,
heeft een geavanceerd, intelligent systeem ontwikkeld (genaamd SOPRA) voor koppeling van
diverse duurzame elektrische energiebronnen, gecombineerd met een relatief kleine batterijopslag.
Het opslag- en regelsysteem zorgt voor een optimaal gebruik van duurzame elektriciteitsbronnen
maar zorgt tevens voor maximale leverbetrouwbaarheid van elektrische energie.
Het SOPRA-systeem is ontwikkeld voor de duurzame elektriciteitsvoorziening van een beperkt
geografisch gebied. In de ontwikkelde wereld is dit b.v. een duurzame stadswijk, industrieterrein of
een eiland, waardoor dit gebied geheel of gedeeltelijk zelfvoorzienend wordt. In afgelegen gebieden
met geen of onbetrouwbaar elektriciteitsnet, zoals in veel opkomende markt- en
ontwikkelingslanden, ligt er nu al enorm economisch potentieel. Dit biedt de mogelijkheid om
ervaring op de doen met deze techniek en de markt te laten zien dat het werkt en de business case
gunstig is met een ROI termijn van 3 ä 6 jaar. Behalve in geïsoleerde gebieden ondervindt dit
systeem in Nederland en Europa nu nog concurrentie van ons huidige uitstekende elektriciteitsnet;
SOPRA-achtige oplossingen zijn hierdoor momenteel economisch nog niet aantrekkelijk. Echter, dit
zal ongetwijfeld gaan veranderen wanneer het aandeel lokaal opgewerkte duurzame energie
toeneemt en de fluctuaties in ons elektriciteitsnet toenemen. Hierdoor wordt de business case voor
SOPRA ook hier over 5 à 10 jaar interessant en zullen de toepassingen ervan snel toenemen, mede
door de momenteel lopende ontwikkeling door Alfen in een groot samenwerkingsverband van een
vanuit TKI Smart Grids ondersteunde ‘Cellular Smart Grid Platform’ (CSGriP) waarvan de SOPRAoplossing het vertrekpunt is geweest en dat binnen enkele jaren zal zijn afgerond.
Binnen het ISES project wordt voor het eerst een SOPRA installatie van een serieuze omvang als
demonstratieproject gerealiseerd met als resultaat de verduurzaming van de energievoorziening van
een fabriek in Nigeria. Hierbij zal een areaal aan PV-panelen, een dieselgenerator en het lokale,
onbetrouwbare elektriciteitsnet aan elkaar worden gekoppeld. Het vernieuwende aspect aan dit
project is dat behalve de elektriciteitsvoorziening ook de warmtevoorziening (processtoom) wordt
verduurzaamd door biomassaverbranding én dat deze twee units middels een soort warmte-kracht
koppeling worden verbonden. Hierdoor ontstaat een innovatieve totaaloplossing met een optimale
inzet van 3 soorten duurzame energiebronnen.
De uitkomst van de test- en bedrijfsfase is zeer belangrijk als use-case om de reeds vele andere
geïnteresseerden in minder ontwikkelde landen van de technische en economische haalbaarheid te
overtuigen. Tevens wordt hiermee praktijkervaring opgebouwd en een zekere economy of scale,
waardoor toepassing in ontwikkelde energiemarkten zoals Nederland eerder haalbaar wordt.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

Alfen B.V.
Evert Raaijen
+31 (0)36 549 3400 / +31 (0)6 1398 8600
e.raaijen@alfen.com
01.01.2015 – 31.12.2017
DEI 2014
Flexibele energie-infrastructuur
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HER regeling
237.

TEHE116006 - Aardwarmte Vogelaer, reducing corrosion and scaling in
geothermal projects (AV, reducing corrosion)

Cause
Geothermal water is difficult to work with because of its composition. Because of the harsh chemical
composition corrosion (wear wall thickness) and scaling (pollution and congestion) occur. These
processes have very negative consequences. For example damage to the casing, the equipment and
possibly a lower flow rate.
Objective of the project
The objective of the project is to reduce the enormous current corrosion and scaling problems in
geothermal projects by using the combination of GRE pipe systems and an inhibitor string. Therefore
the maintenance costs of geothermal projects in the coming years can go down.
Brief description of the activities
“Aardwarmte Vogelaer” is a geothermal project in Poeldijk. The plan is to start drilling in July 2016.
Corrosion and scaling causes major problems during other, now running, geothermal projects. It was
very costly (maintenance costs) to solve these problems. Consequently it was examined how these
problems can be solved. Aardwarmte Vogelaer now intends to combine two innovative techniques to
significantly reduce these problems. These techniques are:
- using GRE (Glassfiber Reinforced Epoxy) pipe systems
- using an inhibitor string
The intention is to combine both these techniques in the Geothermal project Aardwarmte Vogelaer.
If the use, as expected, turns out to be a success, these techniques will also be used by future
geothermal projects and will become “the standard”.
Outcome
Aardwarmte Vogelaer will make use of GRE pipe systems and an inhibitor string. If the use, as
expected, turns out to be a success, Aardwarmte Vogelaer will reduce maintenance costs. Then
future geothermal projects will also use these techniques and reduce maintenance costs. As a result,
SDE+ subsidy can be reduced.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

Aardwarmte Vogelaer B.V.
K.C. Vogel
+31 (0)174 705 110 / +31 (0)6 5121 8464
klaasvogel@optiflor.nl
AAB BM Nederland B.V.,
01.05.2016 – 01.01.2020
HER
Flexibele energie-infrastructuur
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Programmalijn 5: Energieregelsystemen en –diensten
TKI Urban Energy regeling 2017
238.

TEUE117001 - DYNamisch licht en binnenklimaat voor Kantoren (DYNKA)

Aanleiding
Gebouwen worden tijdens aanwezigheid van gebruikers op een uniform en constant
temperatuurregime geklimatiseerd. Dit resulteert in een hoger energiegebruik dan noodzakelijk. Een
constante temperatuur wordt in verband gebracht met een hoge comfortbeleving. Er is echter een
grote individuele variatie in comfortbeleving en bovendien zijn comfort en gezondheid niet synoniem.
Onderzoek van de Universiteit Maastricht laat zien dat tijdelijke blootstelling aan milde koude de
gezondheid van mensen sterk kan verbeteren door de activatie van bruin vet en door verbetering
van de suikerhuishouding. Bovendien kunnen mensen zich goed aanpassen aan een variatie in
binnenklimaat. DYNKA voegt hier een nieuwe dimensie aan toe: licht, als omgevingsfactor die de
gezondheid en comfort kan beïnvloeden. Toepassing van dynamisch LED-licht in een dynamisch
binnenklimaat kan het slaap-waak ritme, comfort en sensatie, gezondheid, welzijn, en productiviteit
gunstig beïnvloeden, terwijl dit het energiegebruik van het gebouw verlaagt.
Doel van het project
DYNKA richt zich op de vraag in welke mate de interactie van LED licht en omgevingstemperatuur
het energiegebruik voor verwarming of koeling gunstig zal beïnvloeden en hoe dit vertaald kan
worden in concrete installatieconcepten voor innovatieve dynamic office systems. De projectaanpak
richt zich op twee aspecten: het verbeteren van de gezondheid en welzijn en het verminderen van
het energiegebruik. Doelstelling van DYNKA is het realiseren een optimaal dynamisch binnenklimaat
in kantoren dooreen combinatie van dynamisch licht en dynamische binnentemperatuur over de dag
die zorgt voor een gezonde en productieve kantooromgeving en daarmee tevens een
energiebesparing realiseert van tenminste 15 % ten opzichte van een traditioneel geklimatiseerd
kantoor. DYNKA draagt bij aan Programmalijn 5a (Zelflerende) intelligente energieregelsystemen en
–diensten door de ontwikkeling van een volstrekt nieuwe en innovatieve manier van dynamische
kantoor klimatisering gebaseerd op de interactie van licht en temperatuur.
Korte omschrijving van de activiteiten
1. Het onderzoeken van de afstemming van de dynamische licht- en temperatuurcondities op de
individuele gebruiker voor praktische toepassing in een kantooromgeving. Hiertoe zullen
scenario’s worden ontwikkeld die leiden tot de randvoorwaarden voor een dynamic office
omgeving.
2. Implementatie, toetsing en validatie van een dynamisch binnenklimaat in real life living lab
omstandigheden. De concepten worden gevalideerd op twee locaties. Hieruit wordt een toolbox
ontwikkeld voor een dynamisch office system. Vervolgens worden op grote schaal twee
concepten getest in het Atlas gebouw van TU/e. Dit levert de specifieke bouwfysische en
installatietechnische eisen op en hiermee wordt het besparingspotentieel in de praktijk
aangetoond.
3. Het bepalen van het besparings- en marktpotentieel en voorstel voor standaardisatie. Het
thermofysiologisch model hUMan wordt aangepast aan de dynamische binnenklimaatfactoren,
en wordt afgestemd met gebouwmodellen om de potentiele besparingen te kunnen voorspellen.
Uit de praktijktesten zal het besparingspotentieel worden bepaald, een scenario worden
opgesteld voor productontwikkeling, en een opzet worden gemaakt voor een standaardisatie
van een dynamisch kantoorklimaat.
4. Het ontwikkelen van een ICT-platform voor aansturing licht en klimatisering en een set
geïntegreerde lichtarmaturen.
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Resultaat
DYNKA levert onder meer de volgende resultaten op:
Drie scenario’s (profielen) als randvoorwaarde voor een dynamic office omgeving.
Drie basis installatieconcepten voor kantoren om deze profielen te kunnen realiseren.
ICT-platform voor aansturing licht en klimatisering.
Een set geïntegreerde lichtarmaturen die geoptimaliseerd zijn voor een dynamic office
omgeving.
Toetsing en validatie van het dynamische klimaatconcept in twee RLLL situaties.
Een toolbox voor het ontwerpen van een dynamisch licht en temperatuur office system.
Uitgebreide toetsing en monitoring van het dynamische klimaatconcept in een praktijkproject.
Bouwfysische en installatietechnische eisen voor een optimaal gezond en productief
binnenklimaat.
Een aangepast hUMan model voor de voorspelling van effecten van het dynamisch
binnenklimaat.
Een definitieve bepaling van het besparings- en toepassingspotentieel.
Een scenario voor verder productontwikkeling voor een dynamisch office system.
Een opzet voor verdere standaardisatie van een dynamisch kantoorklimaat als ISSO publicatie.
Penvoerder
Huygen Installatie Adviseurs B.V.
Contactpersoon
P.J.M. Op t Veld
Telefoonnummer
+31 (0)6 2188 4253
E-mail
p.optveld@huygen.net
Partners
Almende B.V., Hogeschool Zuyd, ISSO, Kropman, Philips Lighting B.V., TU
Eindhoven, Universiteit Maastricht
Looptijd
01.01.2018 – 31.12.2021
Regeling
Urban Energy tender 2017
Programmalijn
Energieregelsystemen en -diensten
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239.

TEUE117015 - Flexible Assets Bid Across Markets (FABAM)

Aanleiding
In order to accommodate the increasing share of renewable energy, innovative energy services are
needed that efficiently exploit and incentivise local and distributed flexibility of storage and demand
response assets, e.g. for arbitrage and to compensate forecasting inaccuracies. The flexibility
aggregator Senfal already established such a service and is bringing individual asset flexibilities to
individual markets. However, to realise the full potential of flexibility at the most cost-efficient pricepoints, energy services should compute schedules that exploit portfolio effects across multiple types
of assets (e.g. batteries and cold stores) and multiple markets (e.g. intraday trading and frequency
containment reserve).
This is ambitious for three reasons: 1) Models of physical asset control responses and market
dynamics must be carefully tuned with machine learning on various large data sets. 2) Intelligent
search techniques are needed to cope with the combinatorial explosion of interacting operational
schedules and market commitments. 3) In face of ongoing changes in regulations and continuing
innovation in technology, the planning approach must remain versatile and adaptable.
Doel van het project
This project aims to 1) mature the anytime online planning approach to optimize intertwined market
commitments and real-time control decisions, 2) implement the modular FABAM system to apply the
approach to allocate energy flexibilities efficiently (‘ontsluiting van flexibiliteit’), and 3) test the
performance with real data in laboratory and operational conditions. In line with TKI Urban Energy
program line 5, “Energieregelsystemen en -diensten”, the resulting FABAM system is a self-learning
intelligent energy management system, validated within the existing aggregated flexibility service
portfolio of Senfal (‘optimaliseren van energiediensten’). Allocating between multiple flexible assets
and across several markets increases marginal revenue and average expected utilisation (‘integrale
benadering’), providing a competitive edge to both aggregators like Senfal and their customers (the
asset owners). System modularity, published algorithms and simulation results support re-usability
of the gathered knowledge (‘schaalbaarheid van oplossingen’). Keeping models and system setup
proprietary protects Senfal’s intellectual property (‘privacy’) .
Korte omschrijving van de activiteiten
The consortium develops, implements and evaluates the FABAM system, publishing on anytime
online planning and validating its efficacy to solve current and emerging challenges of flexibility
aggregators.
CWI performs applied research on energy market models, and on integrating planning and
control approaches into anytime online planning . State-of-the-art sample-based planning
algorithms will be fitted and improved, such that they perform well (w.r.t. to results and runtime)
and are usable with diverse asset and market models. Variants of Monte Carlo Tree Search
(MCTS) such as Partially Observable Monte Carlo Planning (POMCP) performed well in preliminary
research, and are extended with novel techniques that exploit the structure of model interactions.
Senfal performs industrial research on asset and market models and does experimental
development on system integration and validation. Senfal’s expertise assures a fit-to-purpose,
deployable system, including real-time adaptations to schedules, a modular model pluginmechanism, cloud deployment and market connectors. Finally, Senfal performs FABAM’s pilot
validation with physical assets and real markets.
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Resultaat
This project results in the FABAM system, and performance evaluations thereof in Senfal’s business
context of energy flexibility aggregation. FABAM is a deployable and modular system with “Anytime
Online Planning” capabilities.
Deployable: A software system which performs critical functionality needs to be deployed with
high availability and stability in a multi-computer setting (e.g. cloud environments). Furthermore,
the setup should be documented, such that other parties with access to the code can start their
own version of FABAM.
Modular: A plug-in mechanism makes it possible to replace asset and market models without
changing the core of the system.
Anytime Online: The planning of different kinds of flexible capacity ahead of time is complex and
therefore time-consuming, but the algorithm running in this system can be stopped at any time
to get the best solution so far. In real time, asset schedules are adapted according to the latest
outcomes of the flexibility bids on markets.
Project’s insights are distributed to the scientific community through publications on algorithms,
model requirements and performance evaluations, and disseminated to industry through working
groups.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

Senfal Energie Nederland B.V.
S.J. ten Kate MSc.
+31 (0)85 303 7414 / +31 (0)6 4659 0813
sander@senfal.com
Stichting Centrum Wiskunde & Informatica (CWI)
01.02.2018 – 31.01.2021
Urban Energy tender 2017
Energieregelsystemen en -diensten
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240.

TEUE117043 - OurEnergy

Aanleiding
De energietransitie is in volle gang. Het aandeel duurzaam neemt toe. Energie wordt steeds meer
decentraal geproduceerd. Er is een opkomst van ESCO’s1 en energy-communities, die streven naar
kostenreductie, CO2-vrij en peer-to-peer (P2P) energie-uitwisseling. Aardgas wordt uitgefaseerd. De
salderingsregeling voor zonnepanelen wordt vanaf 2023 afgebouwd, waardoor behoefte ontstaat aan
mogelijkheden voor opslag, conversie en vraagsturing t.b.v. het voorkomen van momentane
overschotten aan zonne-energie. Het energiesysteem digitaliseert met de opkomst van slimme
meters, the-internet-of-things en meer klantgerichte, digitale energiediensten.
De consument vraagt om meer transparantie en keuzemogelijkheden in energie-eigenschappen. Om
in te kunnen spelen op deze behoefte is een nieuwe, flexibele, toegankelijke en transparante
handelsplaats van energie nodig. Deze moet voor grote èn kleine spelers toegankelijk zijn, moet
toegang geven tot alle energievormen en moet transparantie bieden in energie-eigenschappen (CO2
uitstoot, oorsprong, type, etc). Tegelijk moet deze compatibel zijn met het huidige energiesysteem
en voldoende beschikbaarheid en betrouwbaarheid van energie kunnen garanderen.
Doel van het project
Dit project geeft invulling aan de roep om een meer transparante, toegankelijke en flexibele
handelsplaats en heeft als doel een P2P energiehandelsplatform te ontwikkelen op basis van
blockchaintechnologie.
Dit platform moet betrouwbaar en snel zijn, maar tegelijkertijd ook de flexibiliteit bieden en
aansluiten bij bestaande administratieve en fiscale processen om de stabiliteit van de
energievoorziening te garanderen. Hiertoe ontwikkelt het project naast het platform ook universeel
inzetbare protocollen, contracten, verificatiemethoden en flexibiliteitsalgoritmes. De mogelijke
effecten op programmaverantwoordelijkheid bij grootschalige toepassing wordt verkend.
OurEnergy levert een belangrijk bijdrage aan de doelstellingen van de TKI-programmalijn:
1. verduurzaming van het energiesysteem met behoud van comfort, beschikbaarheid en stabiliteit,
door real-time marktsturing op energie-eigenschappen.
2. versterken van de Nederlandse economie, door empowerment van kleine en grote spelers, het
ontsluiten van digitale dienstverlening en door het creëren van een interoperabele
blockchainoplossing met inbegrip van flexibiliteitsopties en suggesties voor mogelijkheden van
belastingheffing.
Korte omschrijving van de activiteiten
1. Ontwikkeling van een universeel inzetbaar protocol voor productidentificatie en
contractformulering (DENARS, bijlage B) ten behoeve van energiehandel vastgelegd in een
blockchain.
2. Ontwikkeling van een real-time verificatieproces voor (eigenschappen van) energie en voor het
real time gesynchroniseerd zijn van deze bron(en) en de bijbehorende gecontracteerde afname,
ten behoeve van het kunnen valideren van producten die aan de blockchain worden
aangeboden. Voortbouwen op Entrace (bijlage C).
3. Ontwikkeling van een handelsplatform en de vastlegging in een blockchain gebaseerd op het
DENARS protocol, dat duizenden transacties per seconde afhandelt en real-time energiehandel
en vastlegging in block chain mogelijk maakt. Voortbouwen op bestaand platform (bijlage A).
4. Bouw van een prototype op basis van de gecombineerde deeloplossingen, en het testen van de
stabiliteit en schaalbaarheid hiervan in een gesimuleerde proefomgeving door de
Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Voortbouwen op model RUG (bijlage D).
5. Opstellen van een businessplan en roadmap voor commerciële uitrol van het ontwikkelde
platform.
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6.

Disseminatie van de projectresultaten via website, publicaties en symposia.

Resultaat
Deze activiteiten resulteren in:
Een concept-ontwerp voor een handelssysteem met universele identificatie en
handelscontracten voor energieproducten in blockchains.
Een conceptmethode voor verificatie van energie-eigenschappen in blockchains en andere near
real-time energiemarkten.
Een hyperschaalbaar P2P energiehandelsplatform en toepassing van blockchain technologie, dat
gekoppeld kan worden aan een derivatenmarkt (forward market).
Een gevalideerd prototype van het OurEnergy blockchain platform, waarin de bovenstaande
elementen zijn geïntegreerd.
Een rapport met analyse van de effecten van het marktplatform op het energiesysteem, in
termen van schaalbaarheid, flexibiliteit en stabiliteit bij on- en off-design condities.
Een rapport met daarin opgenomen de inzichten in – en de eisen en wensen die de markt stelt
aan – OurEnergy, en de wijze waarop dit concept het beste in de markt geïntroduceerd kan
worden om de Nederlandse energiemarkt optimaal te faciliteren, inclusief kansen en
belemmeringen rond wet- & regelgeving.
Een businesscase en businessplan voor verdere uitwerking en commerciële uitrol van het
platform.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

DNV GL Netherlands B.V.
K. Broess
+31 (0)6 4671 3810
koen.broess@dnvgl.com
RUG, Stichting FOCAFET foundation, Tymlez Software & Consultancy B.V.
01.01.2018 – 31.12.2019
Urban Energy tender 2017
Energieregelsystemen en -diensten
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241.

TEUE117063 - Pure Silicon Li-ion (PUREION)

Aanleiding
Verbeterde Lithium-ion technologie op basis van pure silicium anodes biedt de potentie om de
kosten van opslag van duurzame energie belangrijk te verlagen, de flexibiliteit van het
energiesysteem te verhogen en het comfort te vergroten.
Doel van het project
Het doel van het project is om op basis van pure silicium anodes, een Lithium-ion batterij te
ontwikkelen die de hoogste energiedichtheid ter wereld heeft. Daarnaast is het doel om de
laadsnelheid en de levensduur in termen van laad- en ontlaadcycli tot een niveau te brengen dat
commerciële toepassing mogelijk wordt.
Op basis van de behaalde resultaten in de prototype batterijen wordt onderzocht wat de impact van
de innovatie is op de kosten van opslag van duurzame energie, in hoeverre meerdere
toepassingsmodellen van opslag kunnen worden gecombineerd in dezelfde batterij in het kader van
intelligente matching en in hoeverre toepassing van de verbeterde Li-ion cellen in elektrische auto’s
de flexibiliteit van het systeem kan vergroten. Ten slotte wordt onderzocht in hoeverre de
verbetering in energiedichtheid kan bijdragen aan een vergroot comfort in de woon- en werksfeer.
Korte omschrijving van de activiteiten
Het project omvat twee hoofdonderwerpen:
1. het ontwikkelen van een aantal prototype Li-ion batterij cellen op basis van pure silicium anodes.
De door ECN uitgevonden poreuze silicium laag is doorontwikkeld tot een silicium anode die in Liion knoopcellen en – pouch cellen tot zeer goede resultaten heeft geleid. Op basis van dit
prototype bestaat de potentie door verbetering van de morfologie van de silicium anode
structuur, de verbetering van de efficiency door elektrolyt optimalisatie en het gebruik van
dunnere substraten de energiedichtheid fors te verhogen tot een nog niet vertoond niveau.
Omdat er relatief weinig inzicht is in de morfologie op nanoschaal en het precieze gedrag van de
anode tijdens laden/ontladen, wordt er met behulp van een nieuwe analysetechniek van TU Delft
(Neutron Depth Profiling, NDP) meer inzicht gecreëerd. Middels depositie- en elektrochemische
experimenten zal een verbeterde Li-ion batterij cel ontwikkeld worden.
2. Op basis van de bereikte resultaten onder 1) en staving daarvan in de context van de
internationale batterij waardeketen, zal onderzocht worden in hoeverre de verbeterde
energiedichtheid en de behaalde laadsnelheid kan leiden tot lagere specifieke kosten door
verhoging van de opslagcapaciteit bij gelijkblijvende productiekosten, door combinatie van
opslagsystemen in één batterij systeem en door de impact op de productiecapaciteit aan batterij
fabrieken. De impact van de innovatie op flexibiliteit van het energiesysteem wordt onderzocht op
basis van combinatie van de verbeterde batterij in batterijsystemen en op basis van de
mogelijkheid consumenten elektronica en elektrische auto’s te gebruiken in de opslag van
duurzame energie op basis van toepassing van de verbeterde Li-ion technologie.
Resultaat
1) Li-ion batterij cellen met een nog niet vertoond hoge energie dichtheid, marktconforme laad- en
ontlaad snelheid en een levensduur geschikt voor de eerste grote reeks commerciële
toepassingen.
2) Li-ion batterij cellen in toenemend groter formaat, met als uiteindelijk doel een Li-ion batterij cel
met een capaciteit van 1,6 Ah.
3) Inzicht in de impact van de innovatie op de flexibiliteit en kosten van elektriciteitsopslag in het
energiesysteem.
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Leydenjar Technologies B.V.
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242.

TEUE117068 - Onbalansreductie door het ontsluiten en slim laden van
elektrische auto’s in de blockchain (OROSL)

Aanleiding
De toename in het verbruik van elektriciteit en de vraag naar duurzaamheid voert grote druk uit op
het huidige energiesysteem. De groei van fluctuerende (meestal lokale) duurzame energiebronnen
die weersafhankelijk zijn, en nieuwe energievragers zoals elektrische auto’s en warmtepompen
resulteren in grote fluctuaties, onbalans, en twee richtingsverkeer van elektriciteit in het net.
Vooralsnog is TenneT voor het opvangen van de onbalans op het net nog grotendeels afhankelijk
van grote conventionele, fossiele elektriciteitscentrales zoals kolen- en gascentrales. Deze zijn echter
erg vervuilend en kunnen maar een beperkte hoeveelheid flexibiliteit leveren. TenneT ziet een
mogelijkheid om netstabiliteit te garanderen en de maatschappelijke kosten van onbalans te
reduceren door de regel en reservemarkt open te stellen voor gedecentraliseerde flexibiliteit. Dit
willen zij mogelijk maken door kleinschalige FlexDevices (FD’s) via de blockchain te koppelen aan de
reguliere TenneT Biedladder en systemen voor balanceringsvermogen.
Doel van het project
Elektrische auto’s zijn één van de meest veelbelovende FlexDevices. Er is een groot onbenut
potentieel in de vorm van accu’s (batterijcapaciteit) in elektrische (BEVs) of hybride auto’s (PHEVs).
Op dit moment is het nog niet mogelijk om actief met de accu’s van auto’s bij te dragen aan de
balanshandhaving van het net. In dit project wordt daarom een platform ontwikkeld dat het mogelijk
maakt om de flexibiliteit van laadsessies van elektrische auto’s te aggregeren, en hiermee
corrigerend te handelen in het geval van onbalans. In een pilot zal onderzocht worden of middels de
ontwikkelde technologie het aantal spelers op de regel en reservemarkt vergroot kan worden,
waardoor er een betere prijsvorming tot stand komt en TenneT minder afhankelijk wordt van de
aanwezige conventionele centrales.
Korte omschrijving van de activiteiten
In het project zullen de projectpartners het werkingsprincipe aantonen van het geaggregeerd
aanbieden van flexibiliteit via de blockchain. Vandebron zal hiervoor een smart energy platform
ontwikkelen met daarbij behorende algoritmiek voor slim laden/forecasting en het plaatsen van
biedingen op de regel en reservemarkt. TenneT zal zijn bestaande systemen doorontwikkelen en
inrichten om de nieuwe manier van het aanbieden van flex via de blockchain mogelijk te maken. In
de pilot met 250 auto’s zal Vandebron optreden als aggregator en ervoor zorgen dat de beschikbare
capaciteit aan TenneT wordt aangeboden.
Resultaat
Het eindresultaat is een platform met achterliggende algoritmiek waarmee elektrische auto’s
geaggregeerd ontsloten worden zodat zij middels dynamische laadpatronen actief flexibiliteit aan het
net kunnen leveren. Daarnaast is een onderdeel van het eindresultaat een app voor consumenten
waarin zij hun eigen laadvoorkeuren kunnen aangeven en kunnen zien hoeveel geld ze verdienen en
CO2 zij besparen door hun elektrische auto’s beschikbaar te stellen voor netstabiliteit. Bij succes
zullen andere partijen die toegang hebben tot flexibiliteit van meerdere decentrale bronnen
uitgenodigd worden om ook via de blockchain flexibiliteit aan te bieden. Op deze wijze zal dit project
in sterke mate bijdragen om in de toekomst leveringszekerheid, duurzaamheid en betaalbaarheid
van elektriciteit te kunnen garanderen.
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243.

TEUE117084 - Ontwikkeling 4DCOOL Optimizer voor Datacenters (4DCOOL)

Aanleiding
Datacenters zijn grootgebruikers van (elektrische) energie 4 met 2% van het mondiale gebruik 5 .
Energiebesparing staat hoog op de agenda6,7, maar in de praktijk is de verdeling van warmte en
koude in de zaal niet goed bekend. Datacenters koelen daarom vaak meer dan nodig is. Zij kunnen
profiteren van een oplossing die inzicht geeft in het binnenklimaat, en aan de basis staat van
energiezuiniger control van de koeling in het datacenter. Het consortium wil daarom een oplossing
voor real-time 3D (4D) monitoring van de warmte- en flowverdeling in datacenters leveren. Zo’n
oplossing is wereldwijd nieuw. In een succesvol verlopen haalbaarheidsproject (Appendix) is onlangs
een proof of concept geleverd, waarmee de technische en economische haalbaarheid van de
monitoring technologie is aangetoond. Diverse partijen hebben interesse getoond.
Doel van het project
4D COOL Optimizer is gebaseerd op fusie tussen een CFD model en sensoren en kent daarvoor
verschillende methodes, die elk corresponderen met toekomstige producten/diensten. Het
consortium wil daarom:
- 4D COOL Monitoring technologie ontwikkelen tot operationeel prototype, geschikt voor:
o Versie8 V0: Doorrekenen (niet real-time) van scenario’s, bijv. bij oplossen problemen met air
flow en/of binnenklimaat of strategische beslissingen (investeren in aanpassing of uitbreiding
van koeling, onder variërende belasting/aantal servers op zaal).
o Versie9 V1: Real-time 3D visualisatie van de warmteverdeling in de zaal van het datacenter
zodat operators o.a. problemen kunnen detecteren en ook als basis voor energiezuinige 4D
COOL control van het binnenklimaat.
- 4D COOL Control technologie (Versie10 V2) onderzoeken op haalbaarheid. TNO heeft enkele jaren
terug een proof of principle geleverd voor toepassing in een klimaatkas. Real-time control van het
binnenklimaat bouwt voor op real-time monitoring en biedt veel potentie, omdat de
energiebesparing geautomatiseerd wordt, en niet meer afhangt van de continue aandacht en
expertise van de operator. We willen een proof of concept in een datacenter aantonen.

Verschillende voorziene product-versies onder het 4D COOL portfolio die het consortium op de markt
wil brengen. Samenhang tussen de onlangs afgesloten haalbaarheidspilot en het nu voorgestelde
project.
4

https://yearbook.enerdata.net/electricity-domestic-consumption-data-by-region.html
Zie bijv. http://www.energiegids.nl/nieuws/co2-uitstoot-datacenters-dreigt-uit-de-hand-te-lopen
6
Energiebesparing door best beschikbare technieken voor koeling van serverruimtes, CE Delft, oktober 2014, in opdracht van
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
7
Duurzaam koelen van datacenters, Agentschap NL, juni 2012, Publicatie-nr. 2EOSA1102
8
Monitoring V0: VORtech heeft dit (state-of-the-art) algoritme toegepast, gebaseerd op Ensemble Kalman filtering
9
Monitoring V1: TNO heeft haar eigen (beyond state-of-the-art) innovatieve (patent pending) algoritme voor data-assimilatie.
10
Control V2:TNO heeft haar eigen (beyond state-of-the-art) innovatieve (patent pending) algoritme voor real-time control van
binnenklimaat.
5
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Korte omschrijving van de activiteiten
In het project wordt gewerkt aan 4D COOL Monitoring en Control, gebaseerd op fusie tussen
sensormetingen en een CFD model volgens een wereldwijd nieuwe methode. De technische
samenhang tussen de infrastructuur en de activiteiten laat zich illustreren aan de hand van de
architectuur voor 4D COOL Monitoring (zie figuur):
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WP1 Datacenter, sensoren en testen
NL|DC levert gegevens aan m.b.t. assets, configuratie, loads, actuatie (voor zover niet in DCIM) en
adviseert m.b.t. sensor grid lay-out en deployment van sensoren. Voor het testen van de 4D COOL
engines wordt de zaal van het datacenter van NL|DC in Groningen als praktijkomgeving gebruikt. V0
Monitoring wordt ingezet om de menging van lucht in een technische ruimte van het datacenter te
bestuderen. NL|DC faciliteert ook de operationele tests voor 4D COOL Monitoring en 4D COOL
Control. SenseAnywhere coördineert bepaling van aantal en type sensoren, verzorgt sensor grid layout, verbetering (waar nodig), aanschaf en (re-)deployment sensoren en functioneel testen,
aanpassen en verbeteren van de sensoren (op zaal en in de technische mengruimte).
WP2 Assets, model en mesh
Ontwerp en implementatie van voorzieningen om snel (op basis van asset informatie) tot een
geometrie te komen die bruikbaar is voor een CFD berekening. PRO-AT bouwt daarvoor een
vereenvoudigd 3D model in DCIM, terwijl Actiflow zich richt op genereren van de meshes: een fijn
mesh voor V0, en een grof mesh (geautomatiseerd) voor V1.
WP3 What-if scenario’s
Actiflow en Perf-IT ontwerpen en implementeren voorzieningen om maatregelen te specificeren ten
behoeve van “what-if” scenario’s; o.a. een user interface, definitie en selectie van scenario’s, en
automatische rapportages. PRO-AT richt zich op de visualisatie van de scenario’s. NL|DC adviseert
vanuit het standpunt van de gebruiker.
WP4 Visualisatie binnenklimaat
Ontwerp en implementatie van de visualisatie van het temperatuurveld (Actiflow en PRO-AT), zowel
in 2D voor DCIM Live/Playback View voor Monitoring V0, als in 3D voor Monitoring V1. NL|DC
adviseert vanuit het standpunt van de gebruiker.
WP5 Computation unit
VORtech verzorgt het ontwerp en implementatie van het systeem dat de berekeningen
geautomatiseerd uitvoert. Het hart daarvan wordt gevormd door beide monitoring engines waarin de
fusie tussen CFD model en sensordata plaatsvindt. Pre- en postprocessor moeten worden ontworpen
en ontwikkeld. Voorzieningen worden ontwikkkeld voor het runnen van processen en
probleemafhandeling. Verder het inrichten van hosting, testomgeving, compilers, versiebeheer.
Verzorgen van de koppeling tussen DCIM en rekensysteem. Dit computational framework zal plaats
bieden aan de verschillende engines die in WP6 ontwikkeld worden.
WP6 4D COOL engines
In dit WP werken met name VORtech en TNO nauw samen. We onderscheiden de volgende engines:
- Monitoring V0: er is relatief weinig ontwikkeling meer nodig om te komen tot een operationeel
prototype. Er wordt o.a. gekeken naar verhogen van de rekensnelheid voor fusie, en het
onderzoeken van gebruik van sensoren op andere locaties, ter verhoging van de nauwkeurigheid
bij de racks.
- Monitoring V1: deze methode heeft het meeste potentieel, met name vanwege de snelheid
waarmee dynamische processen in het datacenter kunnen worden gevolgd. Wel is het zo dat deze
methode nog onvolwassen is (een lagere TRL heeft) en aanvullend O&O nodig is om te komen tot
een marktwaardig product/dienst: o.a. verminderen van de gevoeligheid van de methode voor de
locaties van de sensoren en het verminderen van de benodigde hoeveelheid sensoren.
- Control V2: real-time control is een holy grale voor data centers omdat continue optimalisatie van
het binnenklimaat veel potentie biedt, met name als omstandigheden snel of sterk wisselen. TNO
heeft een patentaanvraag lopen voor een innovatieve control-methode. Over de mogelijkheden
voor data centers is nog niets bekend. We onderzoeken de haalbaarheid en richten ons op de
validatie door een proof of concept te leveren aan de hand van research prototype technologie.
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Resultaat
- Operationele prototypes 4D COOL technologie die commercieel inzetbaar zijn in een datacenter:
• Monitoring V0: in staat om what-if scenario’s door te rekenen ten behoeve van
energiebesparing, trouble shooting of strategische beslissingen (investeren in aanpassing of
uitbreiding van koeling, onder variërende belasting/aantal servers op zaal).
• Monitoring V1: 4D (real-time 3D) visualisatie van de warmteverdeling in de zaal van het
datacenter. Basis voor energiezuinige 4D COOL control van het binnenklimaat.
- Bepaling van de haalbaarheid 4D COOL Control V2, i.e. een oplossing voor real-time control van
het binnenklimaat op basis van 4D COOL Monitoring technologie.
- Bepaling van:
• De energiebesparing die 4D COOL mogelijk maakt in datacenters, al dan niet door real-time
control van het binnenklimaat.
• De business case(s) voor het 4D COOL portfolio (geactualiseerd aan einde project).
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

Pro-At B.V.
ing. R.C.E.K. de Theije
+31 (0)88 118 3050 / +31 (0)6 1238 3594
rdtheije@pro-at.nl
Actiflow B.V., NLDC B.V., SenseAnywhere B.V., VORtech B.V., TNO
01.02.2018 – 01.02.2020
Urban Energy tender 2017
Energieregelsystemen en -diensten
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TKI Urban Energy regeling 2016
244.

TEUE116130 - NaSTOR residential energy system storage prototype (NaSTOR
prototype)

Energy Storage – key enabler for the transition to renewable sources
Low-cost stationary storage is essential for a large-scale transition to renewable energy from
variable sources including solar photovoltaic and wind energy. The sheer scale of our ever-growing
energy infrastructure and the stringent economic and technical requirements pertaining to stationary
storage for the application of renewable integration conspire to create an urgent need for
breakthrough innovation. Stationary storage solutions will need to be based on earth-abundant
materials so that costs can be drastically lowered and production can continue to scale as renewable
generation becomes commonplace. Batteries for renewable integration based on a highly
competitive technology can contribute substantially to the economy and know how position of the
Netherlands, to its industry due to the large, global market with export opportunities, and to the
stability and flexibility of its electricity grid infrastructure.
NaSTOR prototype: Ultra low-cost battery technology using earth-abundant materials
A team of partners, including Exergy Storage, the Dutch research institute DIFFER and the UK-based
Ionotec, have joined forces to take on the challenge laid out above: to develop a new battery cell
technology exclusively composed of earth-abundant materials (including sodium salts) for stationary
electricity storage at ultra-low cost. This collaboration has already yielded lab cells that exhibit
excellent performance characteristics. It’s also instrumental to help build up an intricate
understanding of the fundamental research and engineering challenges that will need to be
overcome to move towards large-scale commercialization. Building on this success the project
consortium intends to expand its collaboration with new partners to further develop its technology
and to start prototyping it. The NaSTOR technology will be used to develop a prototype energy
storage system for use in the home, aiming to prove that NaSTOR can become a strong contender in
the globally emerging volume market for residential (behind-the-meter and community) energy
storage.
Low-cost energy storage contributes to the Urban Energy program
This project aims to deliver a 24-cell prototype NaSTOR storage system for residential energy
storage with the outlook of 100 EUR/kWh costs in volume production. Such a breakthrough cost
level would bring down costs of storage electricity down to a few cents per kilowatt-hour of stored
electricity, resulting in payback times for households (with solar PV systems) of 5 years in EU
countries, like Germany based on today’s electricity and feed-in tariffs. In the Netherlands similar
payback times may be realized when the current net-metering regulation for solar energy will be
eliminated. A low-cost battery technology will be essential for a large-scale transition towards
renewable energy sources because it can match variable renewable generation with demand load on
higher levels, e.g. on local community and on utility level, as well. With distributed grid storage
capacity, peaks and fluctuations on the grid can be shaved and leveled out, and investments in grid
loading capacity may be deferred. Therefore, the NaSTOR development can provide a strong
contribution to the Urban Energy program objectives.
Main activities
- R&D to scale up battery cells from 1-10 Ah to ~100 Ah cell capacity
- R&D, design, engineering and fabrication of 24-cell prototype home battery;
- Development of battery management and control system;
- Evaluation and testing of the prototype battery in combination with rooftop solar in a residential
setting;
- Techno-economic analysis, incl. applicability for residential storage, reliability (aiming to be both
full-proof and fool-proof);
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-

Evaluation of performance and of its compliance with product standards for storage products
(industry standards for grid storage applications are under development);
Development and engineering of first series production and assembly line

Key project results
- Proof-of-technology of up-scaled cell devices: performance stability upon deep cycling, high
round-trip efficiency at nominal power
- Know how base for low temperature sodium sulfur based battery technology
- Experience with the NaSTOR prototype battery in a residential energy storage setting
- Design, engineering and costs analysis for first series battery production
Team
Exergy Storage (cell & battery R&D), DIFFER (R&D cell fundamentals and analytics), Exergy
Mechanical Engineering (cell fabrication, instrumentation, engineering), Movements Group (ICT
expertise, battery management system and prototype evaluation); sub-contractors and liaison
partners.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

Exergy Business Development and Consultancy
dr. G.J. Jongerden
+31 (0)26 362 8438 / +31 (0)6 5119 7896
gertjan.jongerden@exergy-storage.nl
DIFFER (Dutch Institute for Fundamental Energy Research), Exergy Mechanical
Engineering, Movements Group B.V.
01.04.2017 – 01.04.2020
Urban Energy tender 2016
Energieregelsystemen en -diensten
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245.

TEUE116163 - Community-flex Bedrijvenpark Zuidoost BZO (ComFlex)

Aanleiding
Het gebruiken van “flexibiliteit” in processen en apparaten bij bedrijven is een goedkope manier (in
tegenstelling tot bijvoorbeeld batterijen) om grote hoeveelheden duurzaam opgewekte elektriciteit
tijdelijk te kunnen “parkeren”. In de consumentenmarkt en bij de grootindustrie is de waarde van
flexibiliteit reeds blootgelegd. Nog niet in het MKB-segment.
Doel van het project
Doelstelling van het project is om op een bedrijvenpark aan te tonen dat (1) het collectief en
onderling beschikbaar stellen van aanwezige flexibiliteit in (2) diverse processen en apparaten bij (3)
MKB in (4) hetzelfde geografische gebied, met behulp van (5) slimme technologie leidt tot (a) een
betere afstemming van vraag en aanbod in elektriciteit en daarmee (b) een geldelijk voordeel
oplevert voor verschillende ketenpartijen.
Korte omschrijving van de activiteiten
Vereniging Bedrijvenpark Zuidoost (VBZO), Gemeente Groningen, Energy Valley, Enexis, Eneco,
ENGIE, ICT en TU/e werken in dit project samen. In dit project doen 750 bedrijven mee, waarvan er
15 bedrijven zijn geselecteerd. Ze beschikken over flexibiliteit; elk op een andere manier. Hun
apparaten en processen worden voorzien van sensortechnologie. Data over energieverbruik en
behoefte wordt 24/7 uitgelezen en in een beveiligd cloudsysteem opgeslagen. Met behulp van een
uniek stuur- en beslisalgoritme worden de processen op afstand worden gestuurd. Bij deze sturing
wordt rekening gehouden met aanbod van duurzaam opgewekte energie en de vraag alsook de
beschikbare flexibiliteit op het park. Het gaat er om dat de voor alle actoren in de energieketen een
gunstige situatie wordt gecreëerd. Samenwerking is hierbij het credo.
Resultaat
Met dit project worden “kleine” hoeveelheden flexibiliteit op een bedrijvenpark ontsloten. Deze kleine
hoeveelheden worden door onderlinge samenwerking gebundeld en een groot geheel. De flexibiliteit
biedt “onderdak” aan tijdelijke overschotten duurzaam opgewekte elektriciteit. Dit scheelt de
netbeheerder en het energiebedrijf investeringen. Voor de aanbieders van flexibiliteit leidt het tot
een kostenbesparing op de energienota.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

Stichting Energy Valley
J. Norg
+31 6 2137 0097
jorgennorg@hotmail.com
ICT Automatisering Nederland B.V., Enexis, Eneco, Engie, Gemeente
Groningen, Vereniging Bedrijvenpark Zuidoost, TU/e
01.10.2016 – 01.10.2019
Urban Energy tender 2016
Energieregelsystemen en -diensten
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246.

TEUE116201 - Energiebesparing en luchtkwaliteit goed (in)geregeld
(SecureVent)

Eenvoudige methodieken voor de borging van de integrale prestatie van luchtinstallaties in woningen
Aanleiding
In meer dan 80% van de Nederlandse woningen blijkt de integrale prestatie van de luchtinstallatie
bij oplevering niet te voldoen aan de minimale eisen van het bouwbesluit. Dit heeft grote gevolgen
voor de binnenluchtkwaliteit en de energetische prestatie van woningen. Borging van een goed
functionerende luchtinstallatie verhoogt de binnenluchtkwaliteit en bespaart energie.
Doel van het project
Het doel is om de integrale prestaties van luchtinstallaties in woningen te borgen. Een onmisbare
schakel hierin is de beschikbaarheid van meetinstrumenten voor de professionele markt. Dit is
essentieel om regelsystemen in woningen goed te laten functioneren en beloofde prestaties op het
gebied van binnenmilieu en energiegebruik daadwerkelijk te realiseren.
Korte omschrijving van de activiteiten
De volgende activiteiten zijn voorzien:
o Ontwikkeling van prototypes van meetinstrumenten en bijbehorende meetmethodieken waarmee
eenvoudig, snel en betaalbaar kan worden getoetst of de luchtvolumestroom en het geluidniveau
van het ventilatiesysteem en de luchtdichtheid van de gebouwschil voldoen.
o Validatie van de ontwikkelde meetinstrumenten en meetmethodieken aan huidige uitgebreide
meetmethoden.
o Ontwikkeling van een uitvoeringsprotocol en validatie van dit protocol in de praktijk.
o Regelmatig interactieve (werk)sessies met de ventilatiebranche, installatiebranche, garantieinstituten en eindgebruikers om de ontwikkelde meetinstrumenten, meetmethodieken en het
uitvoeringsprotocol zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de behoeften van de markt.
o Regelmatige interactie met partijen die betrokken zijn bij de ophanden zijnde Private
kwaliteitsborging met als streven de ontwikkelde meetinstrumenten, meetmethodieken en het
uitvoeringsprotocol in te bedden in de procedures rondom private kwaliteitsborging.
o Haalbaarheidsstudie naar de mogelijkheden om de ontwikkelde meetmethodieken geschikt te
maken voor grote groepen bewoners vertegenwoordigd door o.a. Woonbond, Vereniging Eigen
Huis, VACpunt Wonen.
Resultaat
De belangrijkste beoogde resultaten zijn:
1. Prototypes van meetinstrumenten voor toetsing van de luchtvolumestroom en het geluidniveau
van het ventilatiesysteem en de luchtdichtheid van de gebouwschil.
2. Een uitvoeringsprotocol voor het gebruik van de prototypes door installateurs, inclusief een
eenvoudig te bedienen app.
3. Haalbaarheidsstudie naar de mogelijkheden om de ontwikkelde meetinstrumenten/methodieken
geschikt te maken voor grote groepen bewoners.
4. Plan van aanpak voor inbedding in private kwaliteitsborging.
5. Plan van aanpak voor het aanbieden van de ‘Luchtkwaliteit als dienst’.
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Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

TNO
Frans Koene
+31 (0)88 866 3735 / +31 (0)6 2113 4391
frans.koene@tno.nl
ACIN Instrumenten bv, VLA (Vereniging Leveranciers van Luchttechnische
Apparaten), Uneto-VNI
12.01.2017 – 30.06.2019
Urban Energy tender 2016
Energieregelsystemen en -diensten
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247.

TEUE116210 - Smart Charging TSE Urban Energy (SC)

Aanleiding
Met het toenemen van hybride- en elektrische auto’s ontstaan nieuwe mogelijkheden om te sturen in
vraag- en aanbod van het elektriciteitsnet. De onbalans op het net zorgt voor een grote
maatschappelijke kostenpost: netbeheerders moeten jaarlijks miljarden euro’s investeren om de
infrastructuur op deze onbalans voor te bereiden.
Doel van het project
De doelstelling van dit project is het laden van (hybride) elektrische auto’s duurzamer en goedkoper
te maken. Hiertoe ontwikkelen de partners een softwareplatform om de elektriciteitsvraag van auto’s
te bundelen en centraal aan te sturen. Auto’s laden hun accu slim op, wanneer het
elektriciteitsaanbod de vraag overstijgt.
Korte omschrijving van de activiteiten
Jedlix, Eneco en Sogeti ontwikkelen met steun van enkele grote autofabrikanten een software tool
die de oplaadmomenten van PHEV en BEV auto’s aanstuurt. Auto’s laden op momenten van
overschot van elektriciteitsaanbod op. Hiertoe wordt intelligentie ontwikkeld die kan voorspellen
wanneer het energieaanbod de vraag overstijgt, bijvoorbeeld als het veel waait of als er veel zon is.
Het aansturen van het laden gebeurt vanuit de auto, waardoor geen slimme laadpalen nodig zijn.
Opladen vanuit een stopcontact thuis volstaat met onze oplossing. De autovloot wordt gebundeld op
de energy pool die aansluit op de handelsactiviteiten van energy trading afdelingen van
energiebedrijven die deze flexibele vraag kunnen inzetten op de onbalansmarkt. De tool wordt
geschikt gemaakt voor alle huidige auto’s, maar is tegelijkertijd toekomstbestendig. Connectie met
de auto’s verloopt nadrukkelijk met goedkeuring en betrekking van de autofabrikanten zelf.
Resultaat
Het resultaat is een volledig werkende tool waarmee PHEV en BEV auto’s slim opladen onafhankelijk
van het oplaadpunt. De tool berekent de optimale oplaadmomenten, maar kan ingesteld worden
naar persoonlijke voorkeuren. Incentives motiveren en mobiliseren de gebruiker. De opbrengsten
van de besparingen worden tussen de partners en de gebruiker gedeeld.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

Jedlix B.V.
J. van Heesbeen
+31 (0)88 895 1111 / +31 (0)6 3891 4993
jorg.vanheesbeen@eneco.com
Eneco Consumenten B.V., Sogeti Nederland B.V.
13.09.2016 – 31.03.2018
Urban Energy tender 2016
Energieregelsystemen en -diensten
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248.

TEUE116230 - Grid Flex Heeten (GFH)

Aanleiding
Een lokale energiemarkt waarin gebruik gemaakt wordt van innovatieve marktmodellen met flexibele
prijsmechanismen voor het stimuleren en optimaliseren van lokaal energiegebruik kan een
significante bijdrage leveren aan de flexibiliteit in het energiesysteem. Echter, momenteel is er mede
door wet- en regelgeving nog geen inzicht in de werking van dergelijke prijsmechanismen.
Doel van het project
Energiecoöperatie Endona heeft vanuit de experimenteerregeling een ontheffing van de
Elektriciteitswet verkregen. Gebruikmakend van deze ontheffing zal in Heeten een lokale
energiemarkt gerealiseerd worden waarin innovatieve prijsmechanismen worden beproefd in
combinatie met lokale energieopwekking en –opslag. Door het bij elkaar brengen van vraag en
aanbod wordt lokaal energiegebruik optimaal gestimuleerd.
Korte omschrijving van de activiteiten
In het project zullen de onder meer volgende activiteiten worden verricht:
1. Projectmanagement, communicatie en disseminatieactiviteiten
2. Onderzoek concepten met flexibele tarieven i.c.m lokale opslag en duurzame productie:
onderzoek naar diverse concepten voor het efficiënt managen van lokale elektriciteitsstromen in
Heeten door sturing met flexibele tarieven, uitwerking en simulatie van verschillende
tariefvormen.
3. Ontwikkeling flexibel netwerk: ontwikkeling van optimalisatie algoritmen die flexibele
prijsmechanismen mogelijk maken, ontwikkeling interfaces, integratie opslag voor in-home
gebruik en deelcomponenten, validatie op laboratoriumschaal.
4. Vergelijken verschillende marktmodellen voor lokaal energiemanagement: Testen en valideren
van de in het project ontwikkelde concepten in de praktijk, uitvoeren praktijkproef, meten en
analyseren van testresultaten en analyse van business modellen.
5. Wetgeving, rollen en bevoegdheden: aanbevelingen opstellen voor een solide regelgeving om een
lokale en de bijhorende marktmodellen mogelijk te maken.
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Resultaat
Het project zal o.a. leiden tot een gezamenlijke business case voor een duurzaam energiesysteem,
een set aan innovatieve prijsmechanismen voor een lokale energiemarkt, een lokale energiemarkt in
Heeten waarin prijsmechanismen, lokale energieopwekking en opslag optimaal op elkaar zijn
afgestemd, inzicht in mogelijkheden en consequenties voor verlaging van piekbelasting en
regelgeving.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

Enexis B.V.
Ruud van de Meeberg
+31 (0)6 1156 6441
Ruud.van.de.Meeberg@Enexis.nl
Energie Coöperatie Endona U.A., Universiteit Twente, Fudura B.V., Dr. Ten
B.V., ICT Automatisering Nederland BV
01.01.2017 – 31.12.2019
Urban Energy tender 2016
Energieregelsystemen en –diensten

Openbaar projectplan 2017:
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a0/c1a/b96/5a0c1ab96bba05257
72360.pdf
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249.

TEUE116250 - Ontwikkeling en integratie van de Blue Battery voor elektrische
energieopslag binnen bebouwde omgeving: Blue Battery System (BBS)

Aanleiding
Wij ontwikkelen een energieopslagsysteem met geïntegreerd batterijbeheersysteem dat gebruik
maakt van de Blue Energy technologie, en hiermee zal bijdragen aan de ambitie om een innovatief
product te ontwikkelen op het gebied van flexibiliteit en efficiëntie van duurzame energiebronnen.
Dit systeem heet het Blue Battery Systeem (BBS).
Doel van het project
Ontwikkelen en opschalen van BBS van labproduct tot een praktische en schaalbare oplossing voor
energieopslag en stroomlevering op momenten van weinig zon of wind, en beproeven hoe deze
werkt binnen operationele schaal door middel van een pilot met 1 kW vermogen en capaciteit van 10
kWh.
Korte omschrijving van de activiteiten
Het project is opgedeeld in 4 werkpakketten ter ontwikkeling van een innovatieve batterij binnen
een gebouwde omgeving.
Werkpakket 1 (door AquaBattery en REDstack) richt zich op opschaling, engineering en het opzetten
van productie van membraanstacks voor 1 kW vermogen en 10 kWh opslagcapaciteit. Met deze
ontwikkeling loopt Nederland voorop in conversie tussen elektriciteit en zoet-zout water (Blue
Battery en Blue Energy).
Werkpakket 2 heeft betrekking op de automatisering en integratie binnen het elektriciteitsnetwerk
(AquaBattery + Compass + Technolution), waarbij integratie wordt getest in een lokaal
elektriciteitsnetwerk (The Green Village).
Werkpakket 3 omvat operatie van het opgeschaalde systeem, waarin o.a. de range van de
opgeslagen elektriciteit wordt gevarieerd door samenspel in opwekking en gebruik (AquaBattery en
REDstack).
Werkpakket 4 betreft bestudering en validatie van marktkarakteristieken en de uitvoering van de
levenscyclus kostenanalyse, en de kennisdeling daarvan (AquaBattery + TU Delft).
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Resultaat
Het resultaat is dat de Blue Battery op technisch en economisch vlak wordt ontwikkeld voor lokale
inpassing in een elektriciteitsnetwerk met gebruikers en/of producenten. Dat wordt fysiek
ondersteund door een autonoom functionerend BBS met vermogen 1 kW vermogen / 10 kWh
opslagcapaciteit, welke slim inspeelt op veranderingen in vraag en aanbod.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

AquaBattery B.V.
E. Goosen
+31 (0)6 4250 8095
emil.goosen@aquabattery.nl
Compass Infrastructuur Nederland B.V., Technolution B.V., REDstack B.V., TU
Delft
01.11.2016 – 31.10.2018
Urban Energy tender 2016
Energieregelsystemen en -diensten
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250.

TEUE116904 - FleXtore Energiediensten (Flextore ED)

Aanleiding
Slimme, goedkope, duurzame en veilige energieopslag is een ‘winnaar’ voor het verduurzamen van
woonwijken, kantoren en andere bedrijfsgebouwen. Door toenemende duurzame energie
opwekcapaciteit is de stabiliteit van het elektriciteitsnet in het geding. Er is grote behoefte aan
innovatieve vormen van elektriciteitsopslag, specifiek geschikt voor toepassing in bestaande
woonwijken en bedrijfspanden.
Doel van het project
Doel van het project is een haalbaar energiesysteem gebaseerd op een Waterstofbromide
Flowbatterij met bijbehorende regelsystemen en diensten en te testen op een pilotlocatie. Het
concept maakt het mogelijk duurzame energiestromen in gebouwen en wijken te beheersen en te
bufferen tegen veel lagere kosten dan mogelijk is met huidige technologie.
Activiteiten
Samen met eindgebruikers (verenigd in Stichting Pioniers van de Toekomst) verkennen de
projectpartners o.l.v. Witteveen+Bos de specifieke wensen t.a.v. opslag en gebruik van elektriciteit
rondom het gemeentehuis in Emmeloord, waar al 600 zonnepanelen zijn geïnstalleerd. Deze wensen
worden door ZON energie, Elestor, HAN en Witteveen+Bos omgezet in specificaties en een ontwerp
voor een goedkoop, veilig, robuust en duurzaam energieregelsysteem met als kern een
waterstofbromide flowbatterij. Van dit systeem worden financierbaarheid, verzekerbaarheid,
duurzaamheid en vergunbaarheid door ZON Energie en Witteveen+Bos in beeld gebracht. Op basis
hiervan worden diensten ontwikkeld en verbeteringen aan het ontwerp aangebracht door ZON
energie, Elestor, Han en Witteveen+Bos. Het ontwerp wordt gerealiseerd door Elestor. ECN is
verantwoordelijk voor alle testen tijdens productie en operationele fase. De testresultaten worden
geëvalueerd met Stichting Pioniers van de Toekomst. De testlocatie zal tevens als bezoekerscentrum
fungeren om geïnteresseerde eindgebruikers en investeerders uit binnen- en buitenland het unieke
energieconcept te kunnen tonen.
Resultaat
Het project leidt tot een energieregelsysteem en energiediensten rondom een goedkope en veilige
waterstofbromide flowbatterij, als bouwsteen voor de energieprestatieverbetering van de gebouwde
omgeving. FleXtore Energieregelsystemen en Diensten ontwikkelt het concept voor een wereldwijde
markt. Dit concept levert een meetbare bijdrage aan het behalen van landelijke GO targets ten
aanzien van CO2 emissies, inpassing van duurzame energie en energiebesparing.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

Witteveen+Bos
ir. R.T. van der Velde
+31 (0)570 697280 / +31 (0)6 1353 2428
raphael.van.der.velde@witteveenbos.com
Elestor, ECN, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), ZON Energie,
Pioniers van de Toekomst
01.10.2017 – 27.12.2019
Urban Energy tender 2016
Energieregelsystemen en -diensten
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251.

TEID215008 - Beyond Lithium: A Novel Sodium-Based Battery Technology for
Ultra Low-Cost Stationary Electricity Storage (NaSTOR)

Energy Storage – key enabler for the transition to renewable sources
Low-cost stationary storage is essential for a large-scale transition to renewable energy from
variable sources including solar photovoltaic and wind energy. The sheer scale of our ever growing
energy infrastructure and the stringent economic and technical requirements pertaining to stationary
storage for the application of renewable integration conspire to create an urgent need for
breakthrough innovation. Stationary storage solutions will need to be based on commodity materials
that are abundantly available so that their production can continue to scale as renewable generation
becomes commonplace–in doing so we need to move beyond lithium-based technologies.
Batteries for renewable integration based on such a ‘beyond lithium’ technology will create a large
contribution to the know how position of the Netherlands, its industry due to its large export
potential, and the stability and flexibility of its electricity infrastructure.
Ultra low-cost stationary battery using earth-abundant materials
In 2012, Exergy Storage took up the challenge to develop a novel battery technology exclusively
composed of earth-abundant materials (amongst others sodium) for stationary electricity storage at
ultra-low cost. To demonstrate feasibility of the new battery technology on a laboratory level, Exergy
Storage, together with a team consisting of SME’s and the NWO R&D institute DIFFER, the Dutch
Institute for Fundamental Energy Research, is proposing the current project for a grant from the
IDEEGO 2015-2 tender. DIFFER will perform fundamental cell and materials R&D and create a
battery model for the physico-chemical processes that determine battery cell performance.
R&D for lab cells and techno-economic feasibility
The objective of this project is to develop a novel type of sodium based battery cells and to perform
a technological and economic analysis of it.
The contribution to the iDEEGO program-lines is as follows: a low-cost battery technology is
essential for a large-scale transition towards renewable energy sources because it can match
variable renewable generation with demand load (i.e., renewable integration).
This project aims to demonstrate the feasibility of a novel sodium-based battery technology and to
provide evidence that costs for production will be below the 100 EUR/kWh level. Such a
breakthrough cost level would, for example, bring down costs for residential storage of solar energy
to a few cents per kilowatt-hour of stored electricity, resulting in an approximate payback period for
households of 4 to 5 years in EU countries like Germany based on today’s electricity and feed-in
tariffs.
Main activities
- Development of cell materials and chemistry;
- Development of lab cells (~1-10 Ah capacity) with stable cycling performance;
- Development of a battery cell model based on the physico-chemical key parameters;
- Techno-economic analysis of production process and costs, based on a prototype battery module
design.
Key project results
- Proof of technology by demonstrating stable performance of laboratory size cells during deep
cycling;
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-

Know how of battery chemistry fundamentals pertaining to novel sodium-based energy storage
and of analytical techniques and methodology for battery analysis;
Battery model based on key physico-chemical parameters;
Cost analysis for production of battery modules.

Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

Exergy Storage Components and Systems
dr. G.J. Jongerden
+31 (0)26 362 8438 / +31 (0)6 5119 7896
gertjan.jongerden@exergy-storage.nl
DIFFER, Exergy Mechanical Engineering
01.01.2016 – 01.07.2017
Urban Energy tender 2 2015
Energieregelsystemen en -diensten

Bladzijde 379 van 484

Projecten TKI Urban Energy

252.

TEID215010 - Haalbaarheidspilot 4D COOL Optimizer voor Datacenters
(4D COOL Optimizer)

Aanleiding
Datacenters zijn grootgebruikers van (elektrische) energie11. Het elektriciteitsgebruik in datacenters
bedraagt 2% van het mondiale gebruik12. Energiebesparing staat hoog op de agenda13,14, maar de
verdeling van warmte en koude in de zalen is niet goed bekend. Datacenters hebben behoefte aan
een oplossing die dit inzicht geeft, als basis voor energiezuiniger control algoritmen.
Doel van het project
Het consortium wil een oplossing voor real-time 3D (verder te noemen: 4D) monitoring van de
warmte- en flowverdeling in datacenters leveren. Zo’n oplossing is wereldwijd nieuw. In dit project
wil zij in een operationeel datacenter de (technische en economische) haalbaarheid daarvan
onderzoeken (projectdoel). Dit monitoring systeem vormt de basis voor energiezuiniger control
algoritmen voor het binnenklimaat in een datacenter.
Korte omschrijving van de activiteiten
In het project wordt gewerkt aan de fusie15 tussen sensormetingen en een CFD model volgens een
wereldwijd nieuwe methode. De technische samenhang tussen de partijen en hun bijdrage laat zich
als volgt weergeven:

4D Climate Monitoring

3D

-

+ real-time

PRO-AT levert vanuit haar Datacenter Information Management (DCIM) systeem operationele
gegevens (metingen, actuators (koel- en ventilatie apparatuur) en IT-load), voert
monitoringstappen uit en visualiseert 4D indoor climate monitoring resultaten voor het
datacenter;

11

https://yearbook.enerdata.net/electricity-domestic-consumption-data-by-region.html

12

Zie bijv. http://www.energiegids.nl/nieuws/co2-uitstoot-datacenters-dreigt-uit-de-hand-te-lopen

13

Energiebesparing door best beschikbare technieken voor koeling van serverruimtes, CE Delft, oktober 2014, in opdracht van

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
14

Duurzaam koelen van datacenters, Agentschap NL, juni 2012, Publicatie-nr. 2EOSA1102

15

Fusie tussen of combinatie van model en data wordt ook wel data-assimilatie genoemd
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-

-

-

-

Actiflow bouwt een CFD model van het datacenter en onderzoekt hoe grof de discretisatie kan
zijn.
TNO (nieuwe technologie) en VORtech (snelle state-of-the-art technologie) ontwikkelen ieder een
4D indoor climate monitoring model waarin fusering van CFD model en meetgegevens
plaatsvindt. Die tweeledige aanpak is gekozen om de volgende redenen:
De technologie van TNO is nog relatief onbewezen maar wel erg snel; die van VORtech is wel
bewezen maar wellicht zonder optimalisaties niet snel genoeg. Door beide methoden te
onderzoeken, wordt de kans op technische haalbaarheid verhoogd.
We streven ernaar om de voor beide methoden te ontwikkelen kennis te combineren, zodat zij
later (na dit project) ontwikkeld kan worden tot één hybride (best-of-both-worlds) technologie
voor 4D COOL Optimizer.
SenseAnywhere zorgt voor aanpassing, deployment en operationeel functioneren van het wireless
netwerk van temperatuursensoren.
AlphaCloud treedt op als gastheer van de haalbaarheidspilot en levert naast operationele
ondersteuning aanvullende eisen/wensen als input voor het onderzoek.

Resultaat
- Bepaling of een systeem voor real-time monitoring van het binnenklimaat op basis van metingen
en modellen goed in staat is om de 4D temperatuurverdeling in een datacenter in beeld te
brengen.
- Research prototype 4D COOL Optimizer technologie waamee de haalbaarheid is bepaald. Dit
resultaat bereidt voor op te ontwikkelen demand-reponse control-producten, door de dynamiek
van de demand (waar is meer of minder koeling nodig) in vier dimensies inzichtelijk te maken.
- Een inschatting van de energiebesparing die hiermee mogelijk wordt, al dan niet door
rechtstreekse aansturing van koelingsvoorzieningen.
- Een inschatting van de begroting voor het ontwikkelen van het systeem.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

PRO-At B.V.
ing. R.C.E.K. de Theije
+31 (0)88 118 3050 / +31 (0)6 1238 3594
rdtheije@pro-at.nl
TNO, VORtech BV, Actiflow BV, SenseAnywhere BV, Alphacloud
01.02.2016 – 01.03.2017
Urban Energy tender 2 2015
Energieregelsystemen en -diensten
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253.

TEID215015 - Dunne film Li-ion batterijen geïntegreerd in PV panelen
(LIBAT4PV)

Aanleiding
De noodzaak om PV stroom te bufferen, teneinde vraag en aanbod beter op elkaar af te kunnen
stemmen.
Doel van het project
Het doel van het project om de haalbaarheid aan te tonen van PV modules waarin dunne film
batterijen, fysiek geïntegreerd zijn. Dit maakt het mogelijk om “peak shaving” van PV installaties op
een heel flexibele manier te realiseren en draagt zo bij aan de doelstelling om de opbrengst van
zonne-energie systemen in de gebouwde omgeving te optimaliseren en aan de
programmalijndoelstelling om de flexibiliteit van het energiesysteem te vergroten. Door integratie
van de batterij in het PV paneel zijn minder onderdelen en kabels nodig dan bij separate opslag in
batterijen en daarmee is dit concept meer kosten-effectief.
Activiteiten
Het project omvat twee hoofdonderwerpen: 1) het ontwikkelen van dunne film vaste stof Li-ion
batterijen met ultrahoge opslagcapaciteit, die kunnen worden geïntegreerd met PV modules. Deze
ultrahoge capaciteit wordt verkregen door nano-gestructureerd silicium als anodemateriaal te
gebruiken in plaats van koolstof gecombineerd met een nieuw hoog-voltage kathodemateriaal.
Toepassing van deze elektrodematerialen en vaste stof elektrolyt maakt het mogelijk om dunne film
batterijen met een dikte van minder dan 1 mm te maken om 1 tot 2 uur piekvermogen van het PV
paneel op te slaan met een levensduur van duizenden laad/ontlaad cycli.
2) ontwikkeling van een mini demo module, waarin een pv-module en een dunne film batterij zijn
geïntegreerd. Tevens zullen ontwerpeisen en kostenschattingen voor de productie van geïntegreerde
modules van normale grootte worden gemaakt.
Resultaat
1) Dunne film vaste stof Li-ion batterij, met silicium anode en LiNi0,5Mn1,5O4 kathode. De
opslagcapaciteit van deze batterij zal minimaal 2x beter zijn dan voor conventionele Li-ion
batterijen en de levensduur zal compatibel zijn met PV modules.
2) Mini demo module van geïntegreerde PV module en dunne film Li-ion batterij.
3) Ontwerp en kostenanalyse van modules waarin PV paneel en dunne film batterij zijn geïntegreerd
in 1 systeem.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

ECN
dr. W.J. Soppe
+31 (0)88 515 4087 / +31 (0)6 1341 7978
Soppe@ECN.nl
Roth & Rau BV, TU Delft, Eurosupport Advanced Materials BV, RIMAS BV
01.01.2016 – 31.12.2018
Urban Energy tender 2 2015
Energieregelsystemen en –diensten
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254.

TEID215028 - Marktplaats voor lokale energie (Marktplaats LE)

Aanleiding
Nederlanders wekken steeds vaker hun eigen energie op. De consument wordt dus ook producent,
ofwel ‘prosument’. Deze prosumenten verenigen zich in een collectief om samen energie op te
wekken. Deze collectieven willen zelf beslissen wie deze elektriciteit gaat gebruiken. Dit is
momenteel niet mogelijk op de Nederlandse energiemarkt.
Doel van het project
Met een online handelsplatform worden vraag (afname van elektriciteit) en aanbod (productie van
elektriciteit) direct gekoppeld. Deze koppeling van vraag en aanbod stimuleert onder andere
marktwerking van duurzame energietoepassingen, programmalijn 4.1, en het afnemen van
elektriciteit binnen de eigen ‘gemeenschap’, programmalijn 4.3.
Activiteiten (WP=werkpakket)
WP1: Opzetten projectmanagement en coördinatie
WP2: Projectcase Greenchoice en CALorie: Analyseren meest geschikte scenario en businesscase
WP3: Platform koppelen aan systeemlandschap energieleverancier
WP4: Integratie collectief
WP5: Communicatieplan & marketing campagne opstellen
WP6: Release platform
WP7: Marktlancering
Na WP 2, WP 3 en WP4 vindt een Go/No-Go beslissing plaats op basis van criteria vastgelegd bij de
start van het project.
Resultaat
1. Propositie voor de lokale verbruikers voor participatie, lidmaatschap en afname lokale stroom.
2. Online marktplaats voor elektriciteit waarbij afspraken geadministreerd worden op kwartierbasis.
Deze marktplaats is klaar voor introductie op de Nederlandse markt.
3. Realisatie van peer-to-peer levering (administratief, financieel en goed verankerd in de locale
gemeenschap)
4. Sluitende business case voor investering en exploitatie van collectief opgewekte productie
5. Onderzoeksrapport met beantwoording van onderzoeksvraag: “To what extent and in what way
do energy retailers support the growth and diffusion of local community energy initiatives in the
Netherlands?”.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

Alliander
J.E Hulsbergen
+31 (0)6 2159 5403
Han.Hulsbergen@Alliander.com
Greenchoice, CALorie, Radboud Universiteit
01.02.2016 – 01.09.2016
Urban Energy tender 2 2015
Energieregelsystemen en –diensten

Eindrapport 2017:
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a0/c1a/661/5a0c1a661f2734823
47771.pdf
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255.

TEID215043 - Open Platform voor Smart data in Combinatie met Holistische
Analyse Leidend tot Energie Reductie (OPSCHALER)

Voor gebouweigenaren die willen investeren in energiebesparende maatregelen is het nog steeds
moeilijk om een goed beeld te krijgen van de werkelijk te verwachten besparing in hun specifieke
situatie. De meeste besparingsadviezen gaan uit van een genormeerd gebouwgebruik en houden
geen rekening met het werkelijke gebruik. Met de komst van de slimme energiemeters komt er een
groot reservoir aan werkelijke verbruiksgegevens beschikbaar. Echter, de energieverbruiksdata zoals
geregistreerd door netbeheerder zijn - vanwege privacy-eisen – momenteel alleen openbaar
toegankelijk na aggregatie op postcode-6 niveau en gesommeerd over een periode van enkele
maanden of een jaar. Hierdoor is het maar beperkt mogelijk om deze data in te zetten om
besparingsadviezen betrouwbaarder te maken en het energiegebruik en energieopwekking op
verschillende schaalniveaus te optimaliseren.
In het OPSCHALER project werken TU Delft, Enexis, W/E adviseurs, DEMO Consultants, Almende,
Huygen Installatie Adviseurs en De Haagse Hogeschool samen om methoden en diensten te
ontwikkelen, gebaseerd op software agents, voor ontsluiting van energiegebruiksdata op
verschillende aggregatieniveaus (plaats en tijd), zodanig dat privacy bescherming betreffende
woninggebruikers gegarandeerd kan worden. Deze data-aggregatiemethoden zullen het mogelijk
maken dat de informatie m.b.t. werkelijk energieverbruik kan worden ingezet voor sterk verbeterde
adviezen over het potentieel en de effectiviteit van besparingsmaatregelen op woningniveau en op
wijk- of voorraadniveau. Ook wordt het dan beter mogelijk om informatie uit andere databestanden
(BAG, Energielabel, SHAERE, WOoN) te koppelen aan energieverbruiksgegevens voor een verrijkt
inzicht in de werkelijke energieprestatie van gebouwen.
Op basis van de methoden ontwikkeld in OPSCHALER worden producten en diensten ontwikkeld
waarin energieverbruiksdata vanuit een open data platform worden ingezet ter ondersteuning van:
- Gepersonaliseerd advies over de werkelijke opbrengst van besparingsmaatregelen bij woningen,
rekening houdend met de specifieke kenmerken van verbruiker en woningtype;
- Instrumenten voor portfolio en asset management gericht op energieneutrale renovatie in de
huursector ;
- Data transacties (uitwisseling / deling) tussen bewoners, Verenigingen van Eigenaren,
woningcorporaties, netbeheerders, energiebedrijven en overheden t.b.v. optimalisatie van
energie management diensten en netwerkbeheer.
Het project heeft een looptijd van drie jaar. Een groot deel van de ontwikkelde kennis en methoden
zal publiek beschikbaar komen.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

W/E adviseurs duurzaam bouwen
drs E.A. Alsema
+31 (0)30 677 8777 / +31 (0)6 5310 8156
alsema@w-e.nl
TU Delft OTB, DEMO Consultants, Almende, Enexis, Huygen Installatie
Adviseurs, Haagse Hogeschool
01.01.2016 – 31.12.2018
Urban Energy tender 2 2015
Energieregelsystemen en –diensten
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256.

TEID215049 - Adaptive Air Curtains (AAC)

Aanleiding
In retail, shopping center and office premises, heat loss through open doors is a significant
component of space heating energy consumption. Air curtains are installed to keep warm air inside.
They usually feature only an on/off switch and operation is often sub-optimal. An air curtain adaptive
to indoor/outdoor climate will save significant energy.
Doel van het project
The purpose of the project is to develop a proof of concept control strategy for an air curtain that A)
is adaptive to indoor/outdoor climate, B) shows economically significant savings in energy
consumption of the air curtain and reductions in heat loss and C) shows improved comfort.
Activiteiten
In the project the following activities are envisioned:
- An inventory of the state of the art and end-user needs is created. This includes a workshop
involving end-users.
- A base case will be modelled with computational fluid dynamics (CFD). The results will be
matched to base case lab tests.
- Correlations and an analytical model of air curtain performance will be developed based on the
verified detailed model.
- The correlations and the analytic model will be validated through laboratory tests, including
variations of fanspeed, outlet air temperature, width and angle, and indoor/outdoor temperatures
and pressures.
- A proof of concept control strategy will be developed to keep the air curtain in its optimal
performance state.
- The project will conclude with a workshop including end-users where results will be presented and
the possible need for an industry standard will be discussed.
Resultaat
The project will provide a proof of concept that contains a lab validated model of an air curtain
performance and a control strategy that saves air curtain energy, limits heat loss through the
doorway and provides increased comfort. The potential of the model as an industry standard will be
investigated. This will improve the Dutch position in the European air curtain market.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

TNO
dr. R. Kemp
+31 (0)6 4696 6176
richard.kemp@tno.nl
Biddle BV
01.01.2016 – 01.01.2017
Urban Energy tender 2 2015
Energieregelsystemen en –diensten
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257.

TEID215051 - Onbalansreductie door energy pooling e-boilers
(Energy pooling e-boilers)

Aanleiding
Met het toenemen van decentrale/duurzame elektriciteitsproductie neemt ook de onbalans toe op
het net. Dat zorgt voor een grote maatschappelijke kostenpost: netbeheerders moeten jaarlijks
miljarden euro’s investeren om de infrastructuur hierop voor te bereiden.
Doel van het project
Wanneer vraag en aanbod beter op elkaar afgestemd zijn, kan dat een deel van die
investeringsnoodzaak wegnemen. Peeeks en Eneco ontwikkelen samen een hard- en
softwareplatform om de elektriciteitsvraag van kleine assets te bundelen en als centraal aan te
sturen zodat het als buffercapaciteit gebruikt kan worden om onbalans te reduceren.
Activiteiten
In het project ontwikkelen Peeeks en Eneco men een low cost device om in huishoudens of kleine
bedrijven assets op afstand te kunnen schakelen. Deze assets worden in een online platform
gebundeld tot een flexibel in te zetten energy pool die aansluit op de handelsactiviteiten van energy
trading afdelingen van energiebedrijven die deze flexibele vraag kunnen inzetten op de
onbalansmarkt van TenneT. Niet alleen bundelt men zo de vraag van deze kleine assets, ook creëert
men een buffercapaciteit: als de prijs laag is, kan men het boilerwater sterk verwarmen zodat het
daarna een tijd geen energiebehoefte heeft.
Resultaat
Het project resulteert in een pilot waarin de werking van de energie-pool in een operationele setting
van 100 huishoudens/bedrijven aangetoond is. Wanneer de pilot succesvol is, volgt een
grootschalige demonstratie.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

Peeeks B.V.
D. Beijer
+31 (0)6 4247 4029
david.beijer@peeekspower.com
Eneco Energy Trade, Eneco Installatiebedrijven Groep
01.01.2016 – 31.12.2017
Urban Energy tender 2 2015
Energieregelsystemen en –diensten

Eindrapport 2018:
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a6/711/a2a/5a6711a2a5c072638
07076.pdf
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258.

TEID215057 - Model gebaseerde analyse van meetDATA van gebouw- en
installatiePREStatie (DATAPRES)

Aanleiding
Commercieel vastgoed met een hoog energiegebruik en slecht comfort zijn slecht verhuurbaar.
Oorzaken zijn klimaatinstallaties die vaak slechts 1-malig worden ingeregeld en het ontbreken van
inzicht in (optimalisatie van) de gebouw performance bij beheerders. Hierdoor blijkt het in de
praktijk een uitdaging voor gebouwbeheerders om klachten over comfort en energiegebruik
adequaat op te lossen.
Doel van het project
Doel is om op basis van beschikbare meetdata (waaronder gebouwbeheerdata, energiegebruik,
sensordata en klachtenregistratie), inzicht te geven welke probleemsituaties (op gebied van
energieprestatie en comfort) zich voordoen in een gebouw, en te adviseren over hoe deze situatie te
verbeteren. De resultaten van DATAPRES kunnen gekoppeld worden met bestaande
gebouwinformatiesystemen (zoals TOON Zakelijk of Monavisa).
Activiteiten
Om het doel te bereiken zijn de volgende activiteiten voorzien:
- Het opstellen van een gedetailleerd specificatie van de DATAPRES functionaliteit. Hiertoe worden
met input van gebouwbeheerders bestaande datasets geanalyseerd op bekende afwijkingen op
comfort en energiegebruik. Ook worden gebruikers scenario’s (use-cases) opgesteld, die het
gebruik van DATAPRES detailleren voor de verschillende stakeholders (gebruiker,
gebouwbeheerder, gebouw eigenaar).
- Het ontwikkelen van de technologie, dat hetvolgende omvat: het modelleer-concept (inclusief
automatische kalibratie), een gebouw analyse module voor probleem-identificatie, en een gebouw
optimalisatie met vooraf gedefinieerde regels.
- Het toetsen en verbeteren van het DATAPRES systeem in een praktische setting.
- Het opstellen van een business plan om DATAPRES succesvol te exploiteren na afloop van het
project.
Resultaat
- Een software systeem voor de analyse van meetdata en optimalisatie van de klimaatbeheersing
en gebruikskosten van gebouwen, die geintegreerd kunnen worden in diensten als Toon Zakelijk
of MonaVisa.
- Een (uitbreidbaar) database met modellen met veelvoorkomende klachten en oplossingen.
- Een proof-of-concept in 2 gebouwen, om DATAPRES te valideren en verbeteren.
- Een business plan over hoe DATAPRES commercieel te maken is.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
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Regeling
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TNO
B.J.F. Driessen
+31 (0)88 866 6541
bart.driessen@tno.nl
Eneco Zakelijk
01.01.2016 – 31.08.2017
Urban Energy tender 2 2015
Energieregelsystemen en –diensten

Eindrapport 2017:
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a8/2b2/bf7/5a82b2bf77e337644
73979.pdf
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259.

TEID215059 - Intelligent energieregelsysteem voor maximale
energiebesparing & comfort met geautom. binnenzonwering (FourC)

Aanleiding
25% van het totale energieverbruik in gebouwen kan bespaard worden met een slimme regeling van
de zonwering. De zonwering moet dan wel geautomatiseerd zijn en op de juiste manier aangestuurd
worden. Huidige motoriseringsconcepten missen nog de nodige intelligentie. Daarnaast is
motorisering nog te duur en niet gebruiksvriendelijk.
Doel van het project
Dit project heeft tot doel een intelligent energieregelsysteem te ontwikkelen waarmee het volledige
besparingspotentieel van zonwering gerealiseerd kan worden. Dit op basis van een zelflerend
algoritme dat de optimale aansturing bepaalt. Door koppeling van de slimme energieregeling aan
een innovatief, draadloos motoriseringsconcept ontstaat een kansrijke propositie.
Activiteiten
Dit project wordt uitgevoerd door de TU Eindhoven, SolarSwing Holding BV en Verosol Fabrics BV.
De TU/e gaat op basis van virtuele experimenten met geavanceerde modellen onderzoek doen naar
alternatieve energieregelstrategieën voor de en het effect op gebouwprestaties. Hiermee kan de
optimale regeling per situatie bepaald worden als input voor het regelalgoritme. Dit algoritme wordt
ontwikkeld door SolarSwing samen met de software infrastructuur die nodig is voor de
implementatie van deze regeling in een echt gebouw. Verosol ontwikkelt de draadloze motorisering
van de binnenzonwering waarbij communicatie verloopt via low-power radio en de motoren
autonoom gevoed worden met een klein zonnepaneel.
Resultaat
Resultaat is een intelligent energieregelsysteem in combinatie met een draadloze motorisering voor
binnenzonwering. Het consortium gaat een Joint Venture oprichten, eventueel met meerdere
partners uit de keten. Deze zal het product gaan vermarkten met als launching customer Verosol
zelf. De motorisering gaat verkocht worden aan zonweringsfabrikanten over de hele wereld.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
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Verosol Fabrics B.V.
E. Bos
+31 (0)6 5317 9957
e.bos@verosol.com
TU/e, SolarSwing Holding BV
15.09.2015 – 30.06.2017
Urban Energy tender 2 2015
Energieregelsystemen en –diensten
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260.

TEID215066 - Naar Implementatie Persoonlijk Klimaat (ImPekt)

Aanleiding
Met persoonlijke klimaatsystemen kunnen substantiële energiebesparingen worden gerealiseerd 16 .
Toch is deze optie geen onderdeel van het huidige (her)ontwerpproces. De belangrijkste barrière die
de uitrol belemmert is dat er nog geen geïntegreerd systeem is ontwikkeld dat voldoet aan de eisen
van toepassende partijen, zoals ING vastgoed, Sodexo Facility Management, Rijksvastgoed.
Doel van het project
Dit project beoogt de barrières en kennishiaten die grootschalige introductie van persoonlijke
klimaatsystemen belemmeren op te lossen in nauwe samenwerking tussen de ketenpartners en
daarmee de weg vrij te maken voor brede implementatie van persoonlijke zelf lerende
klimaatsystemen, met als uiteindelijk doel significante verbeteringen in energiegebruik en comfort in
kantoren.
Activiteiten
Om de genoemde barrières op te lossen zijn de volgende activiteiten voorzien:
- Ontwikkeling van een modulair opgebouwd geïntegreerd persoonlijk klimaatsysteem, inclusief
gebruikersinterface, aansturing en zelflerende regeling, gezamenlijk door de ketenpartners.
- Workshops met de ketenpartners en klankbordgroep om een implementatiestrategie voor
persoonlijke klimaatsystemen en diensten te ontwikkelen.
- Ontwikkeling van een tool waarmee de te verwachten energiebesparing en de kosten en baten
van toepassing van een persoonlijk klimaatsysteem al in een vroeg stadium van het
ontwerpproces inzichtelijk kunnen worden gemaakt.
- Lange
termijn
gebruikersonderzoek
in
twee
kantoorgebouwen
onder
realistische
praktijkomstandigheden. Het gebruikersonderzoek levert input en feedback om het persoonlijk
klimaatsysteem, en met name de regeling, verder te optimaliseren. Daarnaast tonen deze
voorbeeldprojecten de potentie in termen van energiebesparing en comfortverbetering aan in
realistische praktijksituaties, waardoor ze een trigger zullen zijn voor implementatie in andere
kantoorgebouwen.
Resultaat
1. Een modulair opgebouwd geïntegreerd persoonlijk klimaatsysteem.
2. Een door de ketenpartners gezamenlijk opgestelde implementatiestrategie voor marktintroductie.
3. Een tool waarmee de kosten en baten van een persoonlijk klimaatsysteem inzichtelijk kunnen
worden gemaakt voor specifieke gebouwen.
4. Een evaluatie van het lange termijn gebruikersonderzoek.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

16

TNO
ir. E.C.M. Hoes-van Oeffelen
+31 (0)88 866 3556 / +31 (0)6 5189 8629
linda.hoes@tno.nl
TU Delft, Ahrend, Trilux, ING Bank, Sodexo Facility Services, Abel Delft
01.01.2016 – 01.10.2018
Urban Energy tender 2 2015
Energieregelsystemen en –diensten

Zie openbaar eindrapport TKI UCER (projectnr. TKIGB01006).
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261.

TEID115013 - FleXtore

Aanleiding
Slimme en goedkope energieopslag is een "winnaar" als het gaat om verduurzamen van kantoren en
andere bedrijfsgebouwen. Door de toenemende capaciteit aan windmolens en zonnepanelen is de
stabiliteit van het elektriciteitsnet in het geding Er is grote behoefte aan innovatieve vormen van
elektriciteitsopslag, specifiek geschikt voor toepassing in bestaande bedrijfspanden.
Doel van het project
FleXtore doet onderzoek naar een energie management strategie waarmee de levensduur en het
rendement geoptimaliseerd kunnen worden van een ‘retrofit’ systeem bestaande uit geavanceerde
zonnepanelen en flowbatterijen. Het FleXtore concept maakt het mogelijk om duurzame
energiestromen te beheersen en te bufferen tegen veel lagere kosten dan mogelijk is met huidige
technologie. Het richt zich vooral op het segment utiliteitsgebouwen in de gebouwde omgeving (GO)
en analyse van slimme regelingen om de batterij onderdeel te maken van het algehele
energieopslagsysteem in de gebouwde omgeving.
Activiteiten
Wij hebben een zeer interessant concept in beeld met de waterstof-broom flowbatterij die door
Elestor wordt ontwikkeld. Deze is in potentie 10 x goedkoper dan bestaande batterijen en ook
opschaalbaar tot opslag voor alle bedrijfsmatige toepassingen. Daarnaast lijkt opslag voor langere
duur met slechts een zeer beperkt energieverlies een goede mogelijkheid. Het consortium zal een
pilot test uitvoeren bij het grootste kantoor van Witteveen+Bos in Deventer met een 1 kW batterij
die aan een zestal door ECN ontwikkelde hoogwaardige zonnepanelen zal worden gekoppeld.
Projectactiviteiten zijn:
1. Systeemontwerp en voorbereiden veldtest
2. Testen en karakterisering
3. Validatie in de fysieke omgeving
4. Evaluatie/risico analyse
- technisch: op systeem en component niveau
- integreerbaarheid in lokale elektriciteitsnetten
- economische voordelen- de LCOE van het systeem, de revitalisatie en waardevermeerdering
van bestaande utiliteitsbouw
- maatschappelijke voordelen – beperking CO2 emissie, grondstofgebruik, mogelijke nieuwe
business modellen en diensten
- juridische aspecten – vergunbaarheid, risico analyse, locale energielevering
Resultaat
Het project toont de haalbaarheid aan van een systeem bestaande uit PV-opwek, een flow-batterij
en een slimme regeling, als bouwsteen van de toekomstige, grootschalige energiesystemen voor de
energieprestatieverbetering van bestaande (en nieuwe) kantoorgebouwen. Dit concept heeft de
potentie om op termijn een meetbare bijdrage te kunnen leveren aan het behalen van de landelijke
GO targets op het gebied van CO2 emissies, inpassing van duurzame energie en energiebesparing.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

Witteveen+Bos
ir. R.T. van der Velde
+31 (0)570 697280 / +31 (0)6 1353 2428
raphael.van.der.velde@witteveenbos.com
Elestor, ECN, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN)
01.10.2015 – 31.03.2016
Urban Energy tender 1 2015
Energieregelsystemen en –diensten
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262.

TEID115014 - Blueberry®: het gebouwbeheersysteem van morgen

Aanleiding
In de praktijk blijkt dat installaties niet naar behoren functioneren en prestaties ten aanzien van
comfort en energie achterblijven bij de ontwerpspecificaties. Belangrijkste reden is dat installaties
steeds ingewikkelder worden en daarmee ook de regelsoftware en dat in de praktijk worden veel
fouten gemaakt waardoor installaties niet optimaal werken.
Doel van het project
Doel van dit project is komen tot een concept dat het mogelijk maakt gebouwen en installaties
dynamisch te regelen. Hiervoor wordt een koppeling gemaakt tussen de regelsoftware van Priva en
de performance monitoring van Monavisa. Analyses van Monavisa worden gebruikt om direct in te
grijpen op setpoints binnen de regelsoftware.
Activiteiten
Vanuit bestaande kennis en ervaring wordt een product ontwikkeld dat direct leidt tot verbeteringen
in de prestatie van gebouw en installatie. De projectpartners combineren domeinkennis van
installaties, energievoorzieningen, regeltechniek met ICT-kennis.
Het project wordt opgedeeld in 5 werkpakketten. De eerste drie werkpakketten betreffen elk een
specifiek thema. In het eerste werkpakket wordt de communicatiemodule ontwikkeld, in het tweede
werkpakket een WKO-module. In het derde werkpakket wordt een module ontwikkeld die op basis
van verrijkte data een gebouw van een dynamische regeling voorziet. Binnen deze drie
werkpakketten worden functionele testen. Het vierde wekpakket bevat een referentie- en een
validatietest van de in de eerste drie werkpakketten ontwikkelde elementen. In het vijfde en laatste
werkpakket worden de resultaten uitgewerkt in een business case en worden projectresultaten via
interne en externe kennisoverdracht verspreid.
Resultaat
Het resultaat is een doorontwikkeling van slim monitoren naar slim ingrijpen. IDEEGO wordt ingezet
voor ontwikkeling, uitbreiding functionaliteit en optimalisatie. Waardoor een algemeen toepasbaar
product is ontwikkeld voor de gebouwde omgeving.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

Monavisa B.V.
E.Burdorf
+31 (0)6 1783 2911
burdorf@monavisa.info
Priva, Eneco zakelijk B.V., Triodos Vastgoedfonds
01.09.2015 – 01.03.2018
Urban Energy tender 1 2015
Energieregelsystemen en –diensten
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263.

TEID115023 - NoGrid: modulair energieopslagsysteem voor zonnestroom
(NoGrid)

Aanleiding
De toename van windmolens en zonnepanelen draagt bij aan de verduurzaming van het Nederlandse
energiesysteem. Het bestaande energienetwerk is echter niet ingericht op deze decentrale,
onregelmatige opwekking. Om de betrouwbaarheid van het netwerk én de transitie naar een
duurzaam energiesysteem te ondersteunen is het nodig decentrale energieopslagsystemen te
ontwikkelen.
Doel van het project
Het toevoegen van energieopslagcapaciteit aan zonnepanelen verhoogt de waarde van lokaal
opgewekte duurzame energie. Het zorgt ervoor dat vraag en aanbod beter op elkaar worden
afgestemd, wat bijdraagt aan een stabiele energievoorziening.
Activiteiten
Batterijspecialist M2 Power en zonnepaneelspecialist Solartechno Europe willen een
energieopslagmodule realiseren die aan de achterkant van bestaande zonnepanelen bevestigd kan
worden. De module zal voorzien worden van een laadregelsysteem gebaseerd op techniek uit de
ruimtevaart, een onderhoudsvrij thermisch systeem dat het rendement van zonnepaneel en
accumodule verhoogt, een omvormer voor zowel autonoom gebruik als aansluiting op het net en
smart grid software. De verschillende onderdelen zullen afzonderlijk worden ontwikkeld en getest.
Daarna zullen de functionaliteiten tot een geïntegreerd geheel worden samengevoegd. In het project
neemt M2 Power het batterijsysteem op componentniveau voor zijn rekening. Solartechno Europe
richt zich op de vermogenselektronica en solarcomponenten.
Resultaat
Na afloop van het project wil het consortium een prototype ontwikkeld hebben dat de
kostenefficiëntie en functionaliteit aantoont van het modulair koppelbaar, onderhoudsvrij,
geïntegreerd energieopslagsysteem voor zonnepanelen. Dit proof of concept zal de basis vormen van
de commerciële doorontwikkeling van het systeem.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

Solartechno Europe B.V.
M.Ghirardello
+31 (0)20 334 0120
marco@solartechno.com
M2 Power B.V.
01.07.2015 – 31.12.2016
Urban Energy tender 1 2015
Energieregelsystemen en –diensten

Eindrapport 2017:
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a0/c19/e6b/5a0c19e6bc8540306
29158.pdf
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264.

TEID115026 - Slim en Flexibel laden (SLIMFLEX)

Aanleiding
Fluctuerende duurzame energiestromen vereisen energieregelsystemen die de vraag flexibel
afstemmen op het aanbod. In de gebouwde omgeving is de elektrische auto de energievrager met
het grootste flexibiliseringspotentieel. Er is behoefte aan een open en gestandaardiseerd systeem
dat die flexibiliteit ontsluit en tegelijk rekening houdt met de wensen van EV rijders.
Doel van het project
Het ontwikkelen van een intelligent energieregelsysteem waarmee de energievraag van EV’s
kosteneffectief afgestemd kan worden op het aanbod van duurzame energie en netcapaciteit. Dit op
een wijze die aansluit bij de behoeften van EV rijders, die schaalbaar is en die gebruik maakt van
open standaarden.
Activiteiten
The New Motion en GreenFlux vertegenwoordigen vele EV rijders. Zij gaan EV rijders aanbiedingen
doen waarmee ze hun laadgedrag kunnen afstemmen op de beschikbare duurzame energie en
netcapaciteit. De TU Eindhoven gaat met hen de reacties onderzoeken en de impact bepalen. De TU
Eindhoven gaat daarnaast het toekomstige heterogene duurzame energiesysteem simuleren. Op
basis daarvan zal zij flexibele energieprijzen per laadpunt generen. Deze prijzen zijn input voor het
energieregelsysteem en voor de interactie met de EV rijders.
Elaad ontwikkelde internationale standaarden voor het aansturen van laadpalen en beheert een
groot laadpalennetwerk. Met deze standaarden gaan zij een open en schaalbaar
energieregelsysteem vorm geven dat de aanbiedingen aan EV rijders omzet in daadwerkelijke
aansturing.
Alliander/Liander is de grootste netbeheerder in Nederland. Zij gaan bepalen hoe het
energieregelsysteem zo ingezet kan worden dat onnodige investeringen in netcapaciteit worden
voorkomen.
Resultaat
De blauwdruk voor een energieregelsysteem dat de flexibiliteit van EV rijders optimaal ontsluit en
gebruik maakt van open standaarden en dat aansluit op de wensen van EV rijders. Dit systeem kan
vervolgens gecommercialiseerd worden en zal de introductie van duurzame energie in de gebouwde
omgeving beter en goedkoper mogelijk maken.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

Stichting ElaadNL
R. Rutten
+31 (0)26 312 0223 / +31 (0)6 1583 8037
raymond.rutten@e-laad.nl
Alliander, TU/e, Greenflux Assets B.V., the New Motion B.V.
01.09.2015 – 30.11.2016
Urban Energy tender 1 2015
Energieregelsystemen en –diensten
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TKI Switch2SmartGrids regelingen 2012 t/m 2014
265.

TESG114001 - Standard Grids, Smart Homes, een ideale combinatie (SGSH)

De snelle implementatie van decentrale energietechnologieën in Nederland maar ook van elektrische
voertuigen en van elektrische warmtepompen creëert nieuwe uitdagingen zowel voor de
distributiebedrijven als voor de gebruikers. Om aan deze uitdagingen tegemoet te komen is het van
groot belang dat de flexibiliteit in het systeem toeneemt. De distributiebedrijven worden
geconfronteerd met veel grotere fluctuaties in hun netten. Voor huishoudens in Nederland is het de
afgelopen jaren bijzonder aantrekkelijk geworden om te investeren in PV, vooral door de
mogelijkheid om te salderen. De gangbare aanpak om de flexibiliteit te vergroten is vooral het
toepassen van Demand Side Management, bijvoorbeeld het verschuiven van de vraag naar
elektriciteit. Daarnaast wordt onderzocht wat de mogelijkheden van lokale opslag zijn, bijvoorbeeld
door het installeren van batterijen.
Dit project gaat een stap verder in de ontwikkeling van flexibiliteit in de distributienetten dan de nu
op de markt zijnde energiemanagementsystemen voor huishoudens. In dit project is het doel niet
het verschuiven van piekbelastingen (voor de netbeheerder) of het zoveel mogelijk zelf gebruiken
van de zelf opgewekte elektriciteit (voor de consument met PV zelfopwekking), maar het zo weinig
mogelijk belasten, respectievelijk gebruiken van de netaansluiting, zelfs in het geval van behoorlijke
productie van elektriciteit door PV panelen of van belasting door het laden van een elektrische auto.
Ook het bewaken van de kwaliteit van de spanning wordt meegenomen, oftewel de
spanningskwaliteit wordt specifiek aan de klantwens aangepast, waar nu één kwaliteit vanuit het
netwerk wordt geleverd. Het systeem is ook aan te passen aan de wensen van verschillende
gebruikersgroepen. De mogelijkheden die nieuwe technieken zoals PV en slimme meters, displays en
apparaten bieden en de voortdurend veranderende regelgeving bieden vele onzekerheden voor
huishoudens. Uiteindelijk zullen vooral de keuzes van de huishoudens (en andere gebruikers) de
doorslag geven hoe het energiesysteem van de toekomst eruit zal zien. Het is daarom belangrijk om
hier van begin af aan rekening mee te houden. Om aan al deze eisen te voldoen, is de ontwikkeling
van een nieuwe generatie Home Energy Management Systeem (HEMS) noodzakelijk. Het HEMS
vormt het intelligente deel van het smart home systeem.
Het grote voordeel van deze aanpak is dat grote besparingen kunnen worden gerealiseerd:
distributienetten hoeven niet te worden verzwaard of aangepast. Een andere bijdrage van het smart
home systeem aan de flexibilisering van het gebruik is dat het systeem, indien gewenst, ook
gebruikt kan worden voor tijdelijke opslag. De verschillende functionaliteiten van het HEMS en de
beschikbare flexibiliteit bieden ook mogelijkheden voor andere partijen om diensten te ontwikkelen
en aan te bieden.
Dit project is een samenwerkingsverband tussen Laborelec, de Technische Universiteit Eindhoven,
Alliander en Technolution. Laborelec, verantwoordelijk voor het projectmanagement, is het
kenniscentrum van GdF Suez. Technolution is een bedrijf dat innovatieve producten en systemen in
de technische automatisering ontwikkelt. Laborelec en Technolution werken samen aan de
ontwikkeling van het HEMS en de integratie in een lokaal systeem. De TU Eindhoven kijkt vooral
naar de maatschappelijke inbedding, de sociale aspecten zoals gebruikersgedrag en -wensen en de
economische aspecten van het systeem (de mogelijkheden om het nieuwe systeem op de markt te
brengen). Alliander, een van de grootste netbeheerders in Nederland, beschikt over de kennis en
knowhow van lokale energienetten en biedt de mogelijkheid om als het project slaagt dit nieuwe
systeem in overleg met de verschillende stakeholders te implementeren.
Het project dat drie jaar zal duren kent een viertal fasen:
1. Simulatie en voorbereidingsfase (1e jaar);
2. Het testen van het systeem in het Laborelec laboratorium (2e jaar);
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3. Het testen van het systeem in een beperkte veldstudie (3e jaar);
4. Het optimaliseren van het systeem en mogelijke marktintroductie (laatste 6 maanden van 3e
jaar).
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Website
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

Technische Universiteit Eindhoven
Prof. dr. ir. G.P.J. (Geert) Verbong
+31 (0)40 247 2698 / +31 (0)6 4747 0457
G.P.J.Verbong@TUe.nl
www.tue.nl
Alliander, Laborelec, Technolution
01.03.2015 – 01.03.2018
TKI Switch2SmartGrids 2014
Energieregelsystemen en –diensten
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TESG114003 - Herman's Smart Grids: fysieke stroomsturing van vraag &
aanbod (Herman's Smart Grids)

Het lokaal opwekken van energie heeft de toekomst, althans, in theorie. In de praktijk is dit nog een
hele uitdaging. De opkomst van veel en kleinere productiemiddelen kan namelijk zorgen voor
stabiliteitsproblemen van het elektriciteitsnet. De voornaamste oplossing van dit probleem ligt in het
gelijktijdigheidsbeginsel: decentraal opgewekte stroom direct lokaal gebruiken. De deelnemers in dit
project zijn daarom gericht op de ontwikkeling van een nieuw smart grid systeem gebaseerd op dit
beginsel. De gedachte is simpel. Het systeem stuurt de lokaal opgewekte stroom fysiek naar de
elektrische installatie van de eindgebruiker in de lokale smart grid, zodat deze de stroom direct kan
benutten.
Deze nieuwe smart grid oplossing wordt mogelijk gemaakt door een innovatieve combinatie te
ontwikkelen van
a) stroomverdeeltechnologie waarmee lokale stroom veilig en nauwkeurig kan worden verdeeld over
meerdere lokale eindgebruikers,
b) slimme home automation (domotica) technologie waarmee inzicht in en invloed over het
energieverbruik van de eindgebruiker wordt verkregen en
c) energie opslag systemen voor decentrale energieopwekking om op piekmomenten een overschot
van de stroom op te slaan.
De bedrijven in het consortium zullen hun zelf-ontwikkelde technologie inbrengen en in
samenwerking met alle deelnemers en andere stakeholders er voor gaan zorgen dat het vrijwel
volledig lokaal benutten van de lokaal opgewekte stroom mogelijk wordt.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Website
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Looptijd
Regeling
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Local Energy Networksystems & Services (LENS B.V.)
C.E. Brester
+31 (0)20 618 3794 / +31 (0)6 2454 8129
Christiaan@Lens-energie.nl
www.lens-energie.nl
DGM, SEAC (onderdeel van ECN), Top Systems B.V., BeNext B.V., Generic
Media, MPARE B.V. (onderdeel van Alliander), Net2Grid B.V. en Stichting
Dunavie (woningcorporatie).
01.01.2015 – 01.01.2018
TKI Switch2SmartGrids 2014
Energieregelsystemen en –diensten

Bladzijde 396 van 484

Projecten TKI Urban Energy

267.

TESG114008 - Smart Balance

Intelligente oplossingen voor gebalanceerde integratie van PV systemen in
elektriciteitsnetten (Smart Balance)
De PV markt staat aan de vooravond van grootschalige toepassing. De aantrekkelijke business case
en hogere toegevoegde waarde van PV maakt dat de technologie zelf klaar is voor grootschalige
toepassing. In de West-Europese markt zijn vrijwel alle PV systemen netgekoppeld.
Terugverdienmodellen zijn gebaseerd op levering aan het net, waarbij geen rekening wordt
gehouden met infrastructurele kosten. Zolang PV een minimaal deel van de energiebalans uitmaakt,
geeft dit geen problemen. Bij grootschalige toepassing komen echter de nodige uitdagingen naar
boven. Grootschalige integratie van PV in de gebouwde omgeving zal in toenemende mate ten koste
gaan van de stabiliteit van het elektriciteitsnet. Dit betreft niet alleen onbalans tussen
energieopwekking
en
-vraag,
maar
ook
ongewenste
infrastructurele
effecten
zoals
spanningsverhoging in het laagspanningsnet (LS-net) en snellere frequentievariaties in het totale
net.
In dit project wordt de zogeheten VSG (Virtuele Synchrone Generator) technologie geïntegreerd in
commerciële PV string-, micro- en batterijomvormers als oplossing voor bovenstaande problematiek.
De uitdagingen van dit project richten zich op het vertalen van deze technologie naar een
commercieel interessant systeem, op basis van de beschikbare omvormerplatforms van Mastervolt
en Heliox, respectievelijk gericht op string omvormers en batterijomvormers (Mastervolt), en microomvormers (Heliox). Doelstelling is om te komen tot intelligente (micro-)omvormers die in staat zijn
om de negatieve effecten van het toevoegen van decentrale energieopwekkers (PV systemen) m.b.t.
lokale spanningsverhoging en destabilisatie van de netfrequentie significant te reduceren. Hierdoor
blijft grootschalige uitrol van PV mogelijk en kan PV een rol van betekenis gaan spelen in de
Nederlandse (en internationale) energiebalans.
Dit project sluit aan bij de programmalijn 1: Energiemanagement voor flexibiliteit van
energiesystemen. Hierbinnen sluit het project naadloos aan bij het onderwerp “Integreren van
decentrale duurzame energieproductie”. Het project richt zich specifiek op lokale (in Nederland
veelal kleinschalige) opwekking middels PV systemen. De grootschalige uitrol hiervan zorgt de
komende jaren voor stabiliteitsproblemen. Door de technologie toe te passen op het niveau van een
(micro-, string- of batterij-)omvormer ontstaat maximale schaalbaarheid en groeit het inertia
respons vermogen en het reactief vermogen evenredig met het aantal aangesloten PV systemen.
Hierdoor is de VSG technologie schaalbaar en blijft grootschalige integratie mogelijk. In het project
wordt o.a. middels de betrokkenheid van netbeheerders specifiek aandacht geschonken aan
belemmeringen vanuit wet- en regelgeving en het opbouwen van een heldere en aantrekkelijke
business case voor alle betrokkenen.
De
projectpartners
zijn
Mastervolt
en
Heliox
(productontwikkelaars),
Fourtress
(softwareontwikkelaar), Cogas en Rendo (netbeheerders) en TNO (kennisinstelling). Het consortium
wordt ondersteund door Chematronics (projectmanagement) en Alliander (aansluiting bij lopende
proeftuinen voor grootschalige uitrol) als externe partijen.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
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TNO
Gerrit Jan Valk
+31 (0)6 8143 2541
gerritjan.valk@tno.nl
www.tno.nl
Mastervolt, Heliox, Fourtress B.V., Cogas Infra & Beheer B.V., NV Rendo
01.01.2015 – 31.12.2017
TKI Switch2SmartGrids 2014
Energieregelsystemen en –diensten
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268.

TESG114010 - Slimme MARkt aansluiting voor Commercieel Vastgoed
(SMARTCOVA)

De toename van duurzame decentrale energieopwekking in Nederland leidt tot een groeiende vraag
naar flexibiliteit. Hiervoor zijn twee redenen:
1) Behoud van vermogensbalans: van oudsher volgt de opwekking de vraag naar energie. Met
wind- en zonne-energie kan dit niet. De groei van wind- en zonne-energie leidt tot meer en
meer regelacties. Daarom is er behoefte aan vraag die de opwekking van energie kan volgen. In
2012 kostten interventies voor de handhaving van de vermogensbalans Tennet al 43 miljoen
euro.
2) Voorkomen netverzwaring: netten worden altijd uitgelegd voor de hoogste vraagpiek, zelfs als
die maar kort optreedt. Door groeiende vraag en lokale productie stijgt deze piek, waardoor het
net flink uitgebreid moet worden. Voor de Nederlandse netten betekent dit een extra investering
tot 1 miljard euro per jaar.
Uit onderzoek van Eurelectric blijkt dat zakelijke energieverbruikers zoals vastgoed na de (grote)
industrie de meest aantrekkelijke bron voor flexibiliteit zijn. Initiatieven zoals Powerhouse,
Energieweb of Agriport kunnen klanten met flexibiliteit koppelen aan een markt via APX of USEF.
Deze initiatieven leveren echter geen specifiek inzicht in de potentie van commercieel vastgoed en
ook de technologie om de apparaten in deze gebouwen direct aan te sturen is nog niet beschikbaar.
Omdat het hier om grote aantallen klanten gaat met elk een beperkt vermogen, is maatwerk erg
kostbaar. Pas nadat externe invloed op een gebouwgebonden installatie geregeld is, kunnen
voornoemde initiatieven hiermee omgaan. SMARTCOVA richt zich op het ontwikkelen en beschikbaar
maken van een koppeling op de abstractielaag infrastructuur om het potentieel aan flexibiliteit in
vastgoed sneller en goedkoper te kunnen ontsluiten.
SMARTCOVA verbetert daarbij de businesscase voor vastgoedgebruikers en dienstverleners door:
de baten van het aanbieden flexibiliteit laagdrempelig inzichtelijk te maken door een goede
modellering te maken die voor alle vastgoed bruikbaar is;
de kosten van het technisch ontsluiten van flexibiliteit te verlagen door een gestandaardiseerde
koppeling te ontwikkelen en die in de praktijk te implementeren om de toepasbaarheid en
commerciële potentie feitelijk aan te tonen;
in en rond het project de verschillende stakeholders (gebouweigenaar, gebouwexploitant,
energiesector) aan een gezamenlijk doel te laten werken.
SMARTCOVA verwacht op termijn 500MW aan flexibiliteit uit commercieel vastgoed aan de markt te
kunnen ontsluiten en dat daarmee de energiekosten van commercieel vastgoed met ten minste 20%
te verlagen zijn.
Het SMARTCOVA-consortium wordt gevormd door:
Alliander, een netwerkbedrijf dat meer dan eenderde van de Nederlandse gas- en
elektriciteitsnetten beheert. Alliander helpt klanten actief deel te nemen aan de energiemarkt
door brede toepassing van het concept te stimuleren.
Technolution, een bedrijf dat partijen helpt om nieuwe technologieën te integreren in
bedrijfskritische situaties. Technolution zal de concepten in de praktijk implementeren.
TNO, een kennisinstituut dat zich richt op het ontwikkelen en naar de markt brengen van
nieuwe technologie. TNO zal zich toeleggen op de modellering van de flexibiliteit en het
conceptuele uitwerken van de koppeling.
Van Dorp Energie, onderdeel van Van Dorp (VDI), een installatiebedrijf dat zich richt op
onderhoud en beheer van gebouwgebonden installaties. VDI wil SMARTCOVA toepassen op
gebouwen in zijn beheer.
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Delta, een energieleverancier die zich richt op energieproducenten en gebruikers in Zeeland.
Delta, zal de flexibiliteit in zijn handelsportfolio meenemen.

Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Website
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

Technolution
ir. W.J. Prinssen
+31 (0)182 594 000 / +31 (0)6 1439 1211
Wilbert.Prinssen@Technolution.eu
www.technolution.eu
Van Dorp Installaties (VDI) en Delta
01.01.2015 – 31.12.2016
TKI Switch2SmartGrids 2014
Energieregelsystemen en –diensten
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269.

TESG113001 - Smart Grid in Balans (SGIB)

Het project Smart Grid in Balans realiseert een koppeling tussen het aanbod van decentrale
duurzame energiebronnen en de vraag naar duurzame energie van elektrisch vervoer in een
proefomgeving, met het oog op vermijding van kosten van netverzwaring en balancering als gevolg
van grootschalige introductie van decentrale duurzame energieproductie.
Een profijtelijke basis ontstaat door enerzijds kostenbesparingen te realiseren en anderzijds
producten en diensten in de markt te zetten die winst genereren. Een van de producten is een
Energie Informatie systeem voor Berijders van EV’s en Prosumers, dat aangeeft met welke
duurzame energiebron de batterij in de EV wordt geladen. Voor de elektriciteitsopwekking wordt
gebruik gemaakt van zonnepanelen, een windmolenpark en een biovergister met WKK op de locatie
van ACRRES (Wageningen Universiteit) in Lelystad. Tevens doen circa 15 huishoudens en 5
bedrijven mee als prosumer in de proefomgeving. Circa 20 EV’s en een slimme oplaadinfrastructuur
worden ingezet aan de gebruikende kant. Hierop wordt vraagsturing toegepast.
Ook wordt onderzocht of aanbodsturing mogelijk is met de ingezette biovergister. De balancering
vindt plaats in het Smart Grid Balans Systeem (SGBS). Het bestaande Charge Service en Operations
Platform (CSOP) wordt uitgebouwd om de EV rijder via web en App te informeren over het type
duurzame energie dat de EV laadt alsmede verbruik, kosten, state of charge van de batterij en CO2
besparing. Naast de ontwikkeling van de producten en diensten wordt gedurende het project
onderzoek gedaan onder prosumers en berijders, met het accent op de gevolgen van het gedrag
door het vergrootte inzicht in de toegepaste energiebron en de daarmee navenante verhoogde
invloed op de keuze van de energiebron.
De deelnemende partners zijn EV service & infra-aanbieder GreenFlux, netwerkbeheerder Enexis,
autofabrikant Renault, Wageningen UR, laadpuntleverancier Alfen, de adviesbureaus Oranjewoud en
Accenture, telematica bedrijf Sycada.Green en ICT automatisering. Een consortium met vrijwel alle
benodigde kennis en slagkracht. Een haalbaarheidsteam van elf organisaties ondersteunt het
consortium met adviezen rond economische en technische haalbaarheid van de ontwikkelde
producten, diensten en kennis.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Website
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Looptijd
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GreenFlux Assets BV
drs. J.K. de Jong
+31 (0)6 5111 3800
Jurjen.de.Jong@Greenflux.nl
Enexis, Renault Nederland, Wageningen UR, Alfen, Ingenieursbureau
Oranjewoud B.V., Accenture B.V. Nederland, Sycada Nederland BV, ICT
Automatisering Nederland B.V.
01.01.2014 – 31.12.2015
TKI Switch2SmartGrids 2013
Energieregelsystemen en –diensten

Eindrapport 2016:
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a0/480/696/5a0480696f0472762
56240.pdf
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TESG113004 - High Tech Campus: the world’s smartest grid! (HTC SG)

De High Tech Campus (HTC) te Eindhoven is een kantorenlocatie met een internationale uitstraling
waar dagelijks circa 9000 mensen aan het werk zijn. Momenteel rijdt een beperkt percentage
elektrisch, dit is stijgende. Het is de verwachting dat de elektrische auto in de komende 10 jaar een
aanzienlijk deel van de dagelijkse vloot gaat uitmaken.
Het elektriciteitsnetwerk op de campus overschrijdt hiermee de randen van zijn capaciteit.
Bovendien wordt het terrein verder uitgebreid met parkeergarages en kantoorgebouwen. Daarnaast
worden de komende jaren decentrale energieopwekkers op het terrein geplaatst waardoor het nog
drukker wordt op het lokale stroomnet. Dit vraagt om een slim energienet.
De HTC is een kansrijke testomgeving met het oog op smart charging, smart offices en daaraan
gekoppelde ontwikkelingen op smart grid gebied. Vooral de aanwezigheid van innovatieve spelers
zoals Philips, ASML, ABB en NXP, als ook de schaalgrootte van dit project maakt het interessant,
aangezien hier echt de positieve business cases van smart grid solutions t.o.v. klassieke
netuitbreiding bewezen kan worden. Er zijn nog geen commerciële partijen die een oplossing kunnen
bieden – anders dan meer koper in de grond ligt er geen duidelijk perspectief. Hoofdreden is dat de
business case nog onduidelijk is: staan de baten in verhouding tot de investering en slaan kosten en
baten bij dezelfde partij neer? Medio 2012 hebben de partijen achter deze aanvraag geconcludeerd
dat er behoefte is aan een ‘real life’ testomgeving van significante omvang. In deze omgeving moet
het mogelijk zijn om het innovatieproces te versnellen zodat Nederland een leidende rol op het
gebied van smart grids kan spelen. Om dit te bereiken ontwikkelen we een open innovatieplatform
waarmee oplossingen voor een slimmere en efficiëntere energieketen in de praktijk kunnen testen.
Voor het opbouwen van dit open innovatieplatform investeren de partners in tijd, kennis en in
apparatuur. Switch2SmartGrids geeft de ontwikkeling de juiste uitstraling, het juiste nationale
netwerk en een financiële duw in de rug om het open innovatie platform versneld op te bouwen.
Doelstelling is het eerste grootschalige Smart Grid in Nederland op een kantorenlocatie met
deelnemende particulieren & bedrijven. Daarbij wordt een open innovatieplatform gecreëerd
waardoor perspectief ontstaat op de ontwikkeling van business cases door derden. Over vier jaar
willen de projectpartners:
- Ten minste 150 - 200 elektrische voertuigen met bijhorende infrastructuur (laadpunten), lokale
opwekking en andere gebruikers (zoals gebouwinstallaties) gekoppeld hebben aan het open
innovatieplatform;
- Het platform inzetten om het gebruik van het kantoorpark en de voertuigen te voorspellen en
deze kennis in te zetten voor het slim laden. Daarbij de ontwikkeling van het Open Smart
Charging Protocol, met 24-uurs forecast van de beschikbare capaciteit op de kabel per kwartier.
Het aanbieden van de informatie, die via dit protocol geleverd wordt, wordt doorontwikkeld tot
een volwaardige dienst vanuit de netbeheerder.
- Een business case hebben voor de e-rijders om hun voertuig beschikbaar te stellen voor smart
charging.
- Het HTC programma uitbreiden met minimaal twee additionele smart grid projecten,
experimenten en investeringen. Op dit moment is hiervoor het energiegebruik van een van de
kantoren op de HTC in beeld (i.s.m. het Smart Energy Collective). Deze projecten maken gebruik
van de open innovatie infrastructuur en maken daarmee deel uit van het HTC Smart Grid. Voor
deze projecten worden additionele investeringen aangetrokken die buiten deze aanvraag lopen.
Technische uitdagingen zoals het efficiënt online krijgen van de gebruiksdata op basis van de best
beschikbare technologieën. De uitdaging is om niet afhankelijk te zijn van leveranciers maar juist te
zorgen voor standaardisatie waardoor de bruikbaarheid voor meerdere partijen van de informatie
mogelijk wordt.
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Juridische uitdagingen zoals het kunnen benutten van de data zonder dat de activiteiten worden
belemmerd door een privacy discussie.
Operationele uitdagingen zoals de selectie van de juiste marktpartijen die gaan zorgen voor
compatible componenten
Financiële uitdagingen zoals het creëren van business cases, allereerst die van smart charging.

Tussen de partners wordt een samenwerkingsovereenkomst op basis van de volgende hoofdlijnen:
- Daut Milieu: projectmanagement en communicatie
- Enexis: ontwikkeling local controller, bemetering verdeelstation, ontwikkelen forecast algoritme,
implementeren/ontwikkelen OSCP
- HTC: realisatie Living Lab (laadinfrastructuur)
- Driessen: realisatie Living Lab (vloot) en referentie vloot
- TU/e: ondersteuning met onderzoek
- BOM: investeerder in verdere commercialisering van business cases en ontwikkeling van
additionele smart grid projecten. Mede aanjager van het VIBe samenwerkingsverband.
Naast de projectpartners heeft het project een aantal partners die geen gebruik maken van de
subsidie (deze partners werken voor eigen rekening en maken administratief geen onderdeel uit van
de aanvraag):
- NXP: ondersteuning bij het aanhaken van de benodigde in-car technologie en aanjager van het
VIBe samenwerkingsverband.
- Automotive NL: ondersteuning, inbreng van kennis en netwerk rondom de benodigde domeinen
“smart mobility” en “green mobility”.
Penvoerder
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Brabantse Ontwikkelings Maatschappij
M. de Haas
+31 (0)65263 3596
MdeHaas@BOM.nl
Enexis, HTCE Site Management B.V., Driessen Autolease B.V., TU Eindhoven,
Brabantse Ontwikkelings Maatschappij
01.11.2013 – 01.11.2017
TKI Switch2SmartGrids 2013
Energieregelsystemen en –diensten
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TESG113009 - PowerMatching City to the People (PMCTTP://)

Na een succesvolle service demonstratie in fase 2 is PowerMatching City klaar voor de volgende stap
om de lokale duurzame en slimme energiemarkt te gaan bedienen. PowerMatching City To The
People, afgekort PMCTTP:// is een project waarmee voor het eerst klanten op commerciële basis
gewonnen zullen gaan worden.
Klanten van PMCTTP:// zullen in staat worden gesteld om van één van de slimme energiediensten
zoals die binnen PowerMatching City zijn ontwikkeld gebruik te kunnen maken. Het gaat hierbij om
de ‘slim kosten besparen’ en de ‘aangenaam samen duurzaam’ community-dienst. PMCTTP:// gaat
daarvoor op zoek naar lokale energie coöperaties, communities en mogelijk ook fleetowners van
elektrische auto’s om deze diensten gezamenlijk in de markt te zetten.
Met PMCTTP:// is het ook mogelijk om de vraag van (huishoudelijke) apparaten te sturen op basis
van PowerMatcher prijzen. PMCTTP:// gaat hiervoor op zoek naar technologiepartners die in staat
zijn om gezamenlijk met PMCTTP:// een aanbieding aan de zogenaamde zelf produceren klanten
ofwel prosumenten te kunnen doen zodat zijn niet alleen actief inzicht en controle hebben over hun
eigen energiegebruik maar deze ook kunnen aanpassen aan de (lokale) energieprijzen op dat
moment. Daarmee wordt het mogelijk om (lokaal) opgewekte energie beter in te passen omdat deze
afhankelijk zijn van de weersomstandigheden.
Om barrières voor grootschalige introductie van dit soort slimme energiediensten uit de weg te
ruimen zal PMCTTP:// deze barrières daarvoor expliciet inzichtelijk gaan maken en concrete
voorstellen doen hoe deze beslecht kunnen worden. Daarmee wordt niet alleen het innovatieproces
versterkt, maar worden ook de maatschappelijk baten die met de introductie van slimme
energiesystemen zijn verbonden naar voren gehaald.
Penvoerder
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DNV GL - Energy
Irin Bouwman
+31 (0)50 700 9891
Irin.Bouwman@DNVGL.com
ICT Automatisering Nederland B.V., TU Eindhoven
01.01.2014 – 31.08.2017
TKI Switch2SmartGrids 2013
Energieregelsystemen en –diensten

Eindrapport 2017:
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5ab/503/70b/5ab50370b3433604
533884.pdf
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TESG113015 - Smart Grid V2X Energy & Mobility (V2X)

In dit Smart Grid Vehicle-to-Grid (V2X) Energy & Mobility wordt een doorbraak gemaakt naar een
bredere maatschappelijke, economische inzet van en met lokaal opgewekte, doch grillig fluctuerende
groene energiestromen gevoede elektrische voertuigen (EV’s), waardoor Smartgrids beter kunnen
worden gebalanceerd en duurzame mobiliteit sneller door kan breken.
Probleemstelling
Dit project levert een bijdrage aan de lopende ontwikkelingen van:
- Nieuw Open Mobility Services Platform, open protocollen, beslissingsengines (Cofely & Alliander).
- Innovatieve nieuwe hardware en besturingssoftware voor bi-directioneel snel(ont)laden voor V2X
(ABB & Mitsubishi).
- Het beproeven van nieuwe institutionele concepten (allen) in Amsterdam Nieuw-West, om een
oplossing te bieden voor het probleem van de hoge initiële kapitaalkosten van EV’s en PV en
schaalvoordelen te ontsluiten voor blokken en wijken.
- Sociaal vernieuwende tools om eindgebruikers vertrouwd te maken met de mogelijkheden van
opslag en gebruik van (bij voorkeur zelf opgewekte) stroom via het accupakket in een EV (HvA).
Projectdoelstelling
Doel van dit V2X project is het significant beter onder controle krijgen van energiegridmanagement
door het hierop aansluiten van (ont)laadbare Elektrische Voertuigen. Het consortium, bestaande uit
Cofely (penvoerder), Alliander, ABB, Mitsubishi, Amsterdam Smart City en Hogeschool van
Amsterdam, wil in een periode van 3 jaar bereiken dat:
- Een lokaal energienet beter wordt gebalanceerd door het lokaal laden en ontladen van EV’ s.
- Hierbij een transitie wordt gefaciliteerd om dit zoveel mogelijk via lokaal duurzaam opgewekte
elektriciteit te doen.
- Een open mobility services platform wordt ontwikkeld, waarop services kunnen worden
ontwikkeld zoals V2X, waarmee eindgebruikers in staat worden gesteld hun EV beschikbaar te
stellen ten behoeve van het balanceren van het elektriciteitsnetwerk.
- Technische, economische en sociale barrières worden geslecht naar grootschalige implementatie
van elektrische voertuigen en PV. Het streven is 40.000 (PH)EVs via V2X te ontsluiten (20% van
de Nederlandse (PH)EV-autoverkopen in 2020 (200 duizend (PH)EVs per jaar)). Wereldwijd lijkt
het vooralsnog om enkele miljoenen (PH)EVs te gaan.
- Wijken worden ondersteund om zelfvoorzienend te opereren.
Projectorganisatie
Voor een effectieve en efficiënte realisatie van de projectdoelstelling wordt het project voor de
uitvoering opgedeeld in de volgende werkpakketten:
0. Projectmanagement
Cofely
1. Ontwerpen, realiseren en testen/onderzoeken effecten V2X concept
Alliander
2. Ontwikkelen en testen V2X (ont)laadhardware
ABB
3. Ontwikkelen en testen middleware & interfacing
Cofely
4. Institutionele innovatie
HvA
5. Sociale implementatie
Alliander
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Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
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Partners
Looptijd
Regeling
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Cofely Nederland N.V.
J. van der Burg
+31 (0)75 646 7243 / +31 (0)6 4887 1890
Jacco.van.der.Burg@Cofely-GDFSuez.nl
Alliander, ABB B.V., Amsterdam Innovatie Motor, MC Automobile (Europe)
N.V., Hogeschool van Amsterdam, Mitsubishi Motor Sales Nederland B.V.
01.01.2014 – 31.12.2016
TKI Switch2SmartGrids 2013
Energieregelsystemen en –diensten
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273.

TESG113018 - Monitoring en Beheer van Gebouwen voor een Smart Grid
(MOBEG)

Zonder gedetailleerd inzicht in de elektriciteitsvraag is het niet mogelijk de energievraag met het
energieaanbod te balanceren. Dit inzicht is noodzakelijk voor een optimale smart grid-benadering.
Om zogenaamd Demand Side Management namelijk goed te kunnen uitvoeren, is het onder meer
nodig de actuele elektriciteitsvraag tot op het niveau van afzonderlijke op het net aangesloten
apparaten te kennen. Immers, hoe weet je anders welk apparaat je uit of aan kan zetten?
In het project “MOBEG” ontwikkelen Ipsum Energy en de Universiteit Twente een nieuw Energie
Management Systeem (EMS), gebaseerd op een innovatieve manier om het elektriciteitsverbruik
binnen een gebouw te meten. Door op één locatie in een elektriciteitsnet van een gebouw,
bijvoorbeeld in de meterkast, te meten, kan worden bepaald wat de elektriciteitsvraag is van
afzonderlijke aangesloten apparaten. Daarnaast is het te ontwikkelen EMS in staat om de actuele
hoeveelheid elektriciteit die aan het gebouwnet wordt gevoed, vanuit bijvoorbeeld zonnepanelen, te
bepalen. De meetgegevens zijn real-time beschikbaar, waardoor het systeem de mogelijkheid heeft
vraag en aanbod zowel binnen het gebouwnet te balanceren (een ‘mini’ smartgrid), als te balanceren
met het elektriciteitsnet in de directe omgeving van het gebouw. Door communicatie tussen het EMS
en deze apparaten mogelijk te maken, kunnen deze op automatisch worden aangestuurd om zo
optimaal met aanwezige energie om te gaan.
Naast de mogelijkheid om te kunnen balanceren, biedt het te ontwikkelen systeem ook de
mogelijkheid om de gebouwgebruiker real-time inzicht te geven in het eigen elektriciteitsverbruik.
Ipsum Energy ontwikkelt op dit moment tevens een dienst waarbij gebouwgebruikers worden
beïnvloed om hun gedrag te veranderen en zo inefficiënt elektriciteitsverbruik tegen te gaan. Op die
manier kan het nieuwe EMS, naast het zelfstandig slim balanceren van vraag een aanbod in een net,
ook het totale elektriciteitsverbruik binnen het gemonitorde ‘mini’ smartgrid verlagen door
(gebruiker gerelateerde) inefficiëntie weg te nemen.
Eerste inschattingen geven aan dat enkel door beïnvloeding van de gebruiker een besparing tot wel
15% op het elektriciteitsverbruik in een gebouw kan worden gerealiseerd.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Website
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

IPSUM Holding B.V.
ir. P. de Bie
+31 (0)6 3100 3106
Peter@IpsumEnergy.com
Universiteit Twente
01.10.2013 – 31.12.2015
TKI Switch2SmartGrids 2013
Energieregelsystemen en –diensten

Eindrapport 1 2016:
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a0/482/ef6/5a0482ef6e0d49200
64958.pdf
Eindrapport 2 2016:
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a0/483/31c/5a048331c62e81885
14227.pdf
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274.

TKISG01002 - SG (B2B & B2C) BEMS: De kunst van het optimaliseren
De verbinding tussen comfort vraag en energie aanbod

Door de Topsector Energie zijn een aantal maatschappelijke doelen geformuleerd voor 2020: 20%
minder CO2-uitstoot; 14% duurzame energie; Benutting van het potentieel aan energiebesparing;
Concurrerende energieprijzen op korte en lange termijn; Een versterkte positie van Nederland in
essentiële sectoren; Sneller meer concurrerend maken van duurzame energieopties.
Het toepassen van Smart Grids is hier bij een belangrijke technologische strategie om deze
doelstelligen te realiseren. Hierbij is het van groot belang om naast interactieve verbinding tussen
energie infrastructuur en gebouwde omgeving, met name de interactie met de eind gebruikers te
optimaliseren.
Door de introductie van ICT, een middels agent technologie ondersteund energie management
platform, als koppeling tussen het Smart Grid en de gebouwbeheer/home automation systemen van
de gebouwde omgeving, ontstaan meer mogelijkheden voor het balanceren van vraag en aanbod.
Hierdoor kan de energieinfrastructuur kosteneffectiever worden ontworpen en beheerd, is er een
geringere investering nodig in conventionele energiecentrales, is een betere benutting van deze
centrales en een efficiënter gebruik van de energiedistributienetten mogelijk. Dit leidt tot minder
CO2-emissie, meer concurrerende prijzen en het aantrekkelijker maken van (meer) duurzame
energie. Gebruikmakend van de uitstekende kennispositie op Smart Grids zal het project er toe
leiden dat met name de Smart Grid koppeling en interactie met de gebouwde omgeving en specifiek
de eindgebruiker wordt uitgebouwd.
Kropman heeft samen met ECN aan de basis gestaan van de Power Matcher en de Heat Matcher,
applicaties die nu in testlocaties worden toegepast. Uit deze ervaringen is naar voren gekomen dat
er een fundamentelere aanpak noodzakelijk is om te komen tot een nieuwe generatie ICT tools om
de koppeling tussen Smart Grid en gebouwde omgeving te optimaliseren. Daarom heeft zij het
initiatief genomen tot een fundamenteel onderzoek samen met de TU Eindhoven (TU/e), CWI en
Almende. De combinatie tussen een fundamentele onderzoeksaanpak (TU/e en CWI) gekoppeld aan
de reflectie van experimenten in de gebouwde omgeving (Kropman en Almende) zal leiden tot een
synergetisch effect. Dat nodig is voor de technologische doorbraak om Smart Grid en gebouwde
omgeving flexibel te verbinden op zodanig wijze dat comfort vraag en energie aanbod optimaler
worden afgestemd.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Website
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

Kropman Installatietechniek
De heer prof. ir. W. Zeiler
+31 (0)88 334 4149
W.Zeiler@TUe.nl
www.kropman.nl - www.tue.nl
Almende, TU/e faculteiten Bouwkunde & Electrical Engineering en CWI
01.11.2012 – 01.11.2016
TKI Switch2SmartGrids 2012
Energieregelsystemen en –diensten

Eindrapport 2018:
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a7/db6/e35/5a7db6e35c9858623
48698.pdf
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275.

TKISG01004 - I-Balance

De belangrijkste uitdaging in (de transitie van) de energiemarkt is evenwicht behouden tussen de
vraag naar – en het aanbod van elektriciteit. Hiertoe is inzicht in productie- en consumptie patronen
in combinatie met toegang tot actuele informatiestromen essentieel.
Het project I-Balance kenmerkt zich enerzijds door een sterke benadering van horizontale integratie,
waarbij gas en elektriciteit worden ontwikkeld tot een integrale energiedienst en anderzijds met een
open-innovatie ketenbrede aanpak, waarmee men zich duidelijk onderscheidt in de internationale
context van een duurzame en betrouwbare energievoorziening. I-Balance streeft hierbij de volgende
doelstellingen na:
1. Balanceren decentrale consumptie en productie van energie:
a. Voorspellen energieprofiel niet controleerbare energiebron.
b. Sturen energieprofiel controleerbare energiebron.
c. Actieve Load Balancing van controleerbare- en niet controleerbare energiebronnen.
2. Flexibele integratie van decentrale energie in het elektriciteit- en gasnetwerk:
a. Communicatie tussen smart appliances onderling.
b. Communicatie van smart appliances met het net.
3. Ontwikkelen integraal energie model voor gebalanceerde en flexibele integratie van decentrale
energie.
Door de implementatie van de resultaten van het energie model op het micro niveau (huishoudens)
is er enerzijds een besparingspotentieel op de transportcapaciteit te realiseren (reductie
netverzwaring), door de (over)capaciteit van het bestaande gasnetwerk voor decentraal balanceren
te gebruiken. In combinatie met de integratie van Smart Appliances en een bewuster gedrag van
eindgebruikers door de actieve feedback op hun gedrag, draagt I-Balance eveneens bij aan verlaging
van het energiegebruik van Smart Grid consumenten.
Voor een succesvolle uitvoering is een consortium van publieke en private partijen gevormd,
waaronder Hanzehogeschool, TNO, iNRG, Westland Infra, GasTerra, GasUnie, Stichting Hooghalen
Duurzaam en RWE Wind.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Website
Partners
Looptijd
Regeling
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Stichting Hanzehogeschool Groningen
De heer dr. ir. W.J.T. van Gemert
+31 (0)50 595 4600 / +31 (0)6 1083 7245
W.J.T.van.Gemert@pl.Hanze.nl
www.hanze.nl
TNO, iNRG, Westland Infra, GasTerra, GasUnie, Stichting Hooghalen
Duurzaam, RWE Innogy Windpower Netherlands
01.09.2012 – 01.09.2015
TKI Switch2SmartGrids 2012
Energieregelsystemen en –diensten

Eindrapport 2015:
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a0/484/122/5a048412262ce5407
99944.pdf
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276.

TKISG01005 - Smart Grid MeppelEnergie (MeppelEnergie)

In de loop van de komende twintig jaar zal de Gemeente Meppel een unieke woonwijk met 3.400
woningen ontwikkelen, genaamd Nieuwveense Landen. Een belangrijk uitgangspunt bij de
ontwikkeling van deze wijk is dat de toekomstige bewoners optimaal wooncomfort dienen te krijgen
tegen de laagste kosten en minimale belasting voor het milieu.
Om dit te bereiken hebben de gemeente Meppel en RENDO een energie-exploitatiemaatschappij
opgericht, genaamd MeppelEnergie. Op basis van een aantal studies is bepaald dat een systeem met
hybride warmtevoorziening op basis van biogas het beste aansluit op bovengenoemde ambitie.
Hierbij wordt een biogas-WKK gebruikt om stroom en warmte te produceren. De warmte wordt
gebruikt om een deel van de woningen via een warmtenet van verwarming en warm tapwater te
voorzien. De elektriciteit wordt gebruikt om met behulp van warmtepompen warmte en koude te
leveren aan een ander deel van de huizen. Met restwarmte uit gezuiverd rioolwater wordt de
warmtebalans in de bodem gehandhaafd.
In de eerste fase van 444 woningen wordt een Smart Grid gedemonstreerd om deze
warmtevoorziening zo efficiënt mogelijk te verzorgen. Daarnaast zal door middel van
bewonersmonitoring, participatie en gaming geïnventariseerd worden op welke manier bewoners zijn
aan te sporen tot besparen.
In het project werken een aantal partners samen aan de realisatie en leereffecten rondom dit
innovatieve Smart Grid: MeppelEnergie, RENDO Duurzaam, de Gemeente Meppel, iNRG de TU Delft
en de Universiteit Twente.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Website
Partners
Looptijd
Regeling
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MeppelEnergie
De heer Paul Korsten
+31 (0)522 856 815 / +31 (0)6 1967 5695
PJMKorsten@Rendo.nl
RENDO Duurzaam, Gemeente Meppel, iNRG, TU Delft en Universiteit Twente
01.01.2013 – 31.12.2016
TKI Switch2SmartGrids 2012
Energieregelsystemen en –diensten

Eindrapport 2017:
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a0/484/a7d/5a0484a7d3322378
683417.pdf
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277.

TKISG01009 - Storage integrated Multi agent controlled Smartgrid
(PV SiMS)

Succesvolle inpassing van kleinschalige, duurzame elektriciteitsbronnen in onze totale
elektriciteitsvoorziening vraagt in de toekomst een andere opbouw van de elektriciteitsvoorziening
en een aanpassing achter de (zakelijke) relatie tussen de zelf stroom opwekkende consument
(prosument), de elektriciteitsleverancier en de netwerkoperator. Deze gewijzigde opbouw is
noodzakelijk omdat bij toename aan de kwantiteit van sterk fluctuerende energiebronnen zoals
zonne-stroom (PV) installaties en kleinschalige windturbines, het steeds moeilijker wordt om vraag
en aanbod te matchen en de elektriciteitsleverantie van de gewenste hoge kwaliteit te laten zijn.
Landen buiten Nederland die een hoger geïnstalleerd vermogen aan duurzame elektriciteitsbronnen
bezitten stimuleren nu reeds het eigen verbruik van zelfopgewekte elektriciteit, in plaats van deze
terug te leveren. Diverse initiatieven om vraag en aanbod te matchen zijn gericht op sociale
beïnvloeding in de vorm van b.v. vraaguitstel (‘de wasmachine op een moment laten draaien dat er
veel stroomaanbod is). Behalve dat vraaguitstel niet altijd mogelijk is, grijpt dit ook in in de
persoonlijke keuzevrijheid van de consument.
Om aan deze bezwaren tegemoet te komen is de trend duidelijk zichtbaar om middels
elektriciteitsopslag in batterijen vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen. Op deze wijze kan
men individuele prosumenten zelfvoorzienend laten zijn, of eventueel bepaalde gebieden, waarbij
leveranciers en consumenten die dicht bij elkaar zitten aan elkaar leveren.
Om dit model van de toekomstige elektriciteitsvoorziening mogelijk te maken zijn twee zaken nodig:
nieuwe technologie voor elektriciteitsopslag én zeer geavanceerde regeltechnologie waarbij niet
alleen de kwaliteit van de elektriciteit en de netbelasting wordt geoptimaliseerd, maar ook de
financiële opbrengsten uit de investering in duurzame bronnen gecombineerd met opslag.
nieuwe zakelijke relaties tussen elektriciteitsconsumenten, producenten en netwerkbedrijven.
Hierin is een rol van dienstverleners die zorgen voor adequate investeringsvehikels, de
ontwikkeling en realisatie van projecten, alsmede nieuwe exploitatiemodellen noodzakelijk,
waaronder de handel in elektriciteit.
Binnen het PV SiMS project werken de partners Mastervolt, TU Eindhoven, Alliander,
AmsterdamSmartCity en Greenspread InEnergie samen in de ontwikkeling van de technologie én
nieuwe businessmodellen die opslag en verhandeling van elektriciteit mogelijk maken voor een
optimale financieel economische performance van investeringen in kleinschalige duurzame energie.
De technologie én de businessmodellen zullen in een proefomgeving op hun werking worden getest
en eventueel verbeterd.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Website
Partners
Looptijd
Regeling
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Mastervolt International B.V.
Hanswouter Poppelier
+31 (0)20 342 21 57 / +31 (0)6 53 644 142
hans.poppelier@mastervolt.com
www.mastervolt.nl
TU Eindhoven, Alliander, Amsterdam Smart City en Greenspread InEnergie
01.09.2012 – 31.08.2015
TKI Switch2SmartGrids 2012
Energieregelsystemen en –diensten

Eindrapport 2016:
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a0/485/d6a/5a0485d6ae559392
683691.pdf
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278.

TKISG02001 - SEC Forecasting, Planning & Stability of Smart Energy Markets
(SEC Smart Energy Markets)

De komende decennia zal de elektriciteitsconsumptie sterk toenemen door o.a. elektrisch vervoer en
ruimteverwarming met warmtepompen. Tegelijkertijd zal veel energie opgewekt worden met
(intermitterende) duurzame energiebronnen, die vaak decentraal zijn opgesteld. Het huidige
distributienetwerk is niet ontworpen voor het grootschalige variabele aanbod aan elektrische energie
en de toename in de vraag. Technologische innovaties, in combinatie met nieuwe diensten, moeten
onze toekomstige energievoorziening betaalbaar en betrouwbaar houden, en de transitie naar
verduurzaming mogelijk maken. Dat vraagt om interactie met de energieconsument (eindgebruiker)
en het managen van het „tweerichtingsverkeer‟ in de energienetten. Om dit te kunnen faciliteren is
een fundamenteel nieuw gedistribueerd marktregelmechanisme noodzakelijk dat in staat is om op
een transparante en evenwichtige manier de belangen van alle stakeholders in een slim
energiesysteem te verenigen. Dit marktregelmechanisme moet in staat zijn om de dispatch van
miljoenen assets te optimaliseren.
In het lopende project ProSECco worden intelligente netwerken in de praktijk onderzocht en
gedemonstreerd. Combinaties van diensten en technieken worden ontwikkeld en aangeboden aan 5
gebruikersgroepen: industrie (klein- en middelgrote bedrijven), kantoren, een „all-electric‟
woonwijk, een woonwijk met een gas- en elektrische infrastructuur en een woonwijk met een
„district heating‟ systeem.
De partners van het SEC beogen met het uitvoeren van deze demonstraties inzicht te verkrijgen in
de wijze waarop slimme energiesystemen op een generieke manier ontworpen kunnen worden
zodanig dat nadat deze proeftuinen projecten zijn afgerond deze intelligente energiesystemen
grootschalig uitgerold kunnen worden. Het generieke ontwerp vormt dan ook een van de
belangrijkste eindproducten van het SEC. Daarin worden de specificaties, standaarden en richtlijnen
voor dergelijke systemen vastgelegd.
Voor het functioneren van dergelijke slimme energiesystemen zijn een 7-tal essentiële services
noodzakelijk. Een van deze essentiële services is één geïntegreerd marktcontrole mechanisme dat
zowel vraag en aanbod van energie kan beïnvloeden als de belasting van het netwerk kan managen,
waarbij de kosten voor alle functies transparant blijven. Voor de gewenste multi-goal en multistakeholder optimalisatie moet het systeem in staat zijn om de inzet van alle assets in het
energiesysteem in vermogen, prijs en tijd te optimaliseren. Het systeem moet daarom ook
toepassingsonafhankelijk zijn; één mechanisme moet in staat zijn om de inzet van verschillende
typen assets zoals elektrische voertuigen, warmtepompen, microWKK, wind, zon-PV, etc. te
integreren en optimaliseren.
Met de introductie van een dergelijk marktmechanisme introduceren we een deels nieuwe manier
om het elektriciteitssysteem te optimaliseren. In het huidige systeem worden markten gehanteerd
om vraag- en aanbod van energie op elkaar af te stemmen. Afstemming van vraag- en aanbod van
middelgrote en kleinverbruikers is echter totaal nieuw. In deze nieuwe situatie worden er ineens
miljoenen aanbieders en afnemers op deze markt actief en wordt er niet alleen gehandeld in de
energie zelf maar ook in de beschikbare transport- en distributiecapaciteit.
Onduidelijk is op dit moment hoe forecasting en planningsmethodieken aan de ene kant kunnen
bijdragen aan het optimaliseren van de inzet van deze miljoenen assets en anderzijds of er (markt)
condities denkbaar zijn waaronder het systeem instabiel wordt. Voorbeelden van flash crashes zijn
bekend uit de financiële sector en zullen niet acceptabel zijn voor de energiesector. Immers
innovatieve slimme energiesystemen zullen moeten concurreren met de betrouwbaarheid en
beschikbaarheid van het huidige systeem. Noch de energiesector zelf noch haar klanten zullen
accepteren dat deze verminderen onder de introductie van zulke slimme energiesystemen. De
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resultaten van het project geven inzicht en sturing aan de specificaties van het marktcontrole
mechanisme.
Het project zal worden uitgevoerd door RuG in samenwerking met DNV GL als penvoerder, die de
deelnemers van het SEC (Smart Energy Collective (www.smartenergycollective.com) met ABB,
Alliander, APX Endex, BAM, Delta, DNV GL, EATON, EHE, Eneco, Enexis, Essent, GEN, Gemalto,
Heijmans, ICT Automatisering, IBM, Imtech, KPN, Nedap, NXP, Philips, Priva, Siemens, SmartDutch,
Stedin, en TenneT) vertegenwoordigt en de afstemming tussen de SEC leden zal waarborgen.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Website
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

DNV GL
Dr. F.W. Bliek
+31 (0)50 700 9707
Frits.Bliek@DNVGL.com
www.dnvgl.com
Rijksuniversiteit Groningen en leden Smart Energy Collective
01.01.2013 – 31.12.2016
TKI Switch2SmartGrids 2012
Energieregelsystemen en –diensten

Eindrapport 2017:
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a0/4c2/63f/5a04c263f05ca14184
8473.pdf
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279.

TKISG02004 - SEC USEF - Universal Smart Energy Framework (SEC USEF)

De komende decennia zal de elektriciteitsconsumptie sterk toenemen door o.a. elektrisch vervoer en
ruimteverwarming met warmtepompen. Tegelijkertijd zal veel energie opgewekt worden met
(intermitterende) duurzame energiebronnen, die vaak decentraal zijn opgesteld. Het huidige
distributienetwerk is niet ontworpen voor het grootschalige variabele aanbod aan elektrische energie
en de toename in de vraag. Technologische innovaties, in combinatie met nieuwe diensten, moeten
onze toekomstige energievoorziening betaalbaar en betrouwbaar houden, en de transitie naar
verduurzaming mogelijk maken. Dat vraagt om interactie met de energieconsument (eindgebruiker)
en het managen van het ‘tweerichtingsverkeer’ in de energienetten. De belangrijkste uitdaging is
echter het begrijpen en waar nodig stimuleren en beïnvloeden van consumentengedrag, omdat
maatschappelijke acceptatie en een meer actieve rol van consumenten van groot belang zijn voor
het slagen van de energietransitie.
In het lopende project ProSECco worden intelligente netwerken in de praktijk onderzocht en
gedemonstreerd. Combinaties van diensten en technieken worden ontwikkeld en aangeboden aan 5
gebruikersgroepen: industrie (klein- en middelgrote bedrijven), kantoren, een ‘all-electric’ woonwijk,
een woonwijk met een gas- en elektrische infrastructuur en een woonwijk met een ‘district heating’
systeem.
Het doel van dit project is om een slimme energie open raamwerk te ontwikkelen zodat na een
grootschalige demonstratie van de ontwikkelde systemen en diensten, het totaal geschikt is voor
verdere opschaling. Hiermee ontwikkelt het SEC producten en diensten die gezamenlijk de realisatie
van grootschalige, internationaal inzetbare, commercieel levensvatbare, slimme energiesystemen
mogelijk maakt. De randvoorwaarden zijn: de aangeboden combinaties zijn gewenst door deze
consumenten, zijn haalbaar en betaalbaar voor de sector en de betrokken projectpartners, en zijn
maatschappelijk en politiek aanvaardbaar bij de uiteindelijke uitrol.
Het ontwerp van het slimme energie open raamwerk wordt in 8 stappen uitgevoerd:
1. Verzamelen van eisen van alle betrokken stakeholders.
2. Definiëren en uitwerken van de generieke diensten en proposities die onderdeel zijn van het
slimme energie open raamwerk.
3. Ontwerp van de ICT en energie-infrastructuur die dit ondersteunen.
4. Definiëren van een marktmodel dat dit ondersteunt.
5. Vaststellen welke standaarden hiervoor nodig zijn.
6. Richtlijnen opstellen voor o.a. privacy & security.
7. Vaststellen van richtlijnen waarmee de stabiliteit van het netwerk wordt gegarandeerd als deze
services ook werkelijk worden aangeboden.
8. Richtlijnen voor consumentenbenadering bij het aanbieden van smart grid services om een
grootschalige introductie te kunnen realiseren.
9. Updaten van het slimme energie open raamwerk op basis van de geleerde lessen uit de
proeftuin.
Het project wordt uitgevoerd door de deelnemers van het Smart Energy Collective
(www.smartenergycollective.com): ABB, Alliander, APX Endex, BAM, Delta, DNV GL, EATON, EHE,
Eneco, Enexis, Essent, GEN, Gemalto, Heijmans, ICT Automatisering, IBM, Imtech, KPN, Nedap,
NXP, Philips, Priva, Siemens, SmartDutch, Stedin, en TenneT, in samenwerking met de TU
Eindhoven. De TU Eindhoven is betrokken om op een wetenschappelijke wijze vast te stellen op
welke wijze het slimme energie open raamwerk moet worden ontworpen om te voldoen aan de
randvoorwaarden voor netwerk stabiliteit.
De resultaten van het project geven inzicht en sturing in alle richtlijnen en standaarden die nodig
zijn om de door het SEC ontwikkelde diensten grootschalig toe te passen. De resultaten worden
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gebruikt voor de grootschalige introductie van intelligente netwerken, waarmee de projectpartners
nieuwe business genereren en de Nederlandse economie stimuleren.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Website
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

DNV GL
Dr. F.W. Bliek
+31 (0)50 700 9707
Frits.Bliek@DNVGL.com
www.dnvgl.com
TU/e en leden Smart Energy Collective
01.01.2013 – 31.01.2015
TKI Switch2SmartGrids 2012
Energieregelsystemen en –diensten
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280.

TKISG02007 - Ontwikkeling- en pilot van het EWEB 2.0 bij ECW Netwerk te
AgriportA7 (EWEB 2.0)

Westland Infra en ECW Netwerk hebben op AgriportA7 een smart grid gerealiseerd waarmee
tuinders onderling energiestromen kunnen verhandelen.
Het project EWEB 2.0 bestaat er uit dat elektriciteit, gas en geothermische energie bijna real time en
geautomatiseerd zullen kunnen worden verhandeld tussen de deelnemers. Daardoor ontstaat een
milieuvoordeel omdat de WKK’s meer strategisch kunnen worden ingezet en de geothermie bronnen
beter kunnen worden benut.
In het kader van de samenwerking wordt dit geautomatiseerde systeem ontwikkeld en
gedemonstreerd op AgriportA7. Na afloop van de demonstratie zal Westland Infra het product verder
vermarkten. Hier bestaat inmiddels belangstelling voor; het directe herhalingspotentieel wordt
geschat op 100. Het project is een opstap voor Westland Infra naar het aanpassen van gereguleerde
tarieven en minder in netten investeren door Smart Grid oplossing/slimme tarieven en sturing.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Website
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

Westland Infra B.V.
drs M. van Driel
+31 (0)174 236 547 / +31 (0)6 5354 9830
Mark.vanDriel@WestlandInfra.nl
www.westlandinfra.nl
ECW Netwerk B.V.
02.10.2012 – 31.12.2014
TKI Switch2SmartGrids 2012
Energieregelsystemen en –diensten

Eindrapport 2015:
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a0/4c3/4f0/5a04c34f086b687343
1889.pdf
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281.

TKISG02008 - Cellular Smart Grid Platform (CSGriP)

Er zijn nog vele problemen op te lossen bij verdere ontwikkeling en groei van duurzame
energiebronnen. Eén van de belangrijkste problemen betreft het inpassen van de opgewekte energie
in het elektriciteitsnet. Dit kan alleen als de infrastructuur van het energie-distributienet wordt
gemoderniseerd en effectiever wordt benut.
Met de komst van smart grids wordt er al een stap in de goede richting gezet. De ontwikkeling van
smart grids kent echter nog een aantal onzekerheden en daarmee verbonden risico's. Ten eerste is
nog onduidelijk welke technologieën, producten en diensten succesvol zullen zijn. Ten tweede is het
onduidelijk hoe de kosten en baten in een smart grid verdeeld zullen gaan worden tussen
betrokkenen: energieopwekkers en -leveranciers, netbeheerders, consumenten en dienstverleners.
Ten derde is onzeker wanneer de grootschalige uitrol van smart grids gaat plaatsvinden en hoe de
verantwoordelijkheden zullen worden verdeeld tussen de verschillende marktpartijen.
Het Cellular Smart Grids Platform (CSGriP)-project onderzoekt en ontwikkelt een netconcept waarin
deelnetten op distributieniveau grotendeels zelfvoorzienend en zelfregulerend opereren in lokale,
decentrale opwekking en lokale afname van energie, gebruik makend van een relatief kleine
energieopslag en nieuwe smart grid technologieën.
De deelnetten worden via een backbone (het huidige middenspanningsnet) aan elkaar gekoppeld om
in voorkomende gevallen tijdelijk energie uit te kunnen wisselen. Dit concept heeft tot doel een
maximale lokale afstemming van vraag en aanbod en een maximale integratie van decentrale
duurzame energie, zoals zon-PV, micro-WKK en windturbines. Bijzonder aan dit concept is dat deze
een intrinsiek stabiele netwerkcel opbouwt en in stand houdt zonder noodzaak tot een vergaand
complexe ICT infrastructuur tot op het niveau van iedere gebruiker bij de consumen/prosument.
Deze aanpak is voor zover bekend uniek in de internationale smart grids wereld. Dit innovatieve
concept zal in het samenwerkingsproject CSGriP verder onderzocht en uitgewerkt worden. Het
concept evenals de samenstelling van het consortium komen voort uit het lopende
samenwerkingsproject
SaPRA
over
autonome
netten
met
duurzame
opwekking
en
elektriciteitsopslag.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Website
Partners

Looptijd
Regeling
Programmalijn

Alfen B.V.
ir. E. Raaijen
+31 (0)36 549 3400 / +31 (0)6 1398 8600
E.Raaijen@Alfen.com
www.alfen.com
Alliander, Avans Hogeschool, Bredenoord Aggregaten, DNV GL, Hogeschool
van Arnhem en Nijmegen, Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek, TU
Delft
01.01.2013 – 30.06.2017
TKI Switch2SmartGrids 2012
Energieregelsystemen en –diensten
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282.

TKISG02014 - Warmteweb B3-Hoek

Haalbaarheidsonderzoek naar een Warmteweb voor de B3-Hoek, ontwikkeling van virtuele en fysieke
infrastructuur voor een intelligente vorm van warmtedistributie.
Eneco exploiteert in de B3-Hoek een warmtenet om tuinders te voorzien van warmte. Dit warmtenet
wordt voorzien van warmte vanuit de RoCa3 centrale van E.ON. Eneco levert per jaar 2,2 PJ aan
warmte aan circa 90 tuinders, ofwel 120 aansluitingen. Als gevolg van sparkspread ontwikkelingen
zal de warmteproductie van de RoCa3 centrale in de toekomst dalen. Dit heeft als consequentie dat
er naar een aanvulling op het energieaanbod van E.ON gezocht moet worden om vermogenstekorten
op te vangen. Eneco beoogt deze tekorten op te vullen door onderlinge warmtehandel tussen de
tuinders mogelijk te maken.
Eneco en de TU Delft willen gezamenlijk de technische haalbaarheid van een Warmteweb ofwel
onderlinge warmtehandel tussen tuinders in B3-Hoek onderzoeken. Doel is een gecentraliseerd
warmtenet met één enkele producent en een veelvoud aan afnemers te transformeren naar een
decentraal Warmteweb met een veelvoud aan zowel afnemers als producenten. Met dit Warmteweb
beoogt Eneco het vermogenstekort aan te vullen met warmte afkomstig uit de WKK’s en
warmtebuffers van de tuinders.
Naast het stimuleren van marktwerking door een betere afstemming tussen vraag en aanbod zullen
Warmtewebs de introductie van duurzame warmtebronnen versnellen. De mogelijkheid tot
aansluiting op een bestaand Warmteweb vormt een financiële stimulans voor de business case van
aardwarmte exploitanten.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Website
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

Eneco Warmte & Koude BV
R. Spronken
+31 (0)6 5589 2151
Raymond.Spronken@Eneco.com
www.eneco.nl
TU Delft
01.10.2012 – 31.12.2014
TKI Switch2SmartGrids 2012
Energieregelsystemen en –diensten

Eindrapport 2015:
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a0/4c6/c74/5a04c6c7481b85504
88989.pdf
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283.

TKISG02017 - Solar Forecasting & Smart Grids (SF & SG)

Momenteel zijn er in Nederland steeds meer ontwikkelingen, initiatieven, en projecten op het gebied
van Smart Grids. Tegelijkertijd groeit de productie van elektriciteit in Nederland door PV snel. Smart
Grids is een cruciaal thema in de Topsector Energie. Meer PV integratie leidt tot een noodzaak van
inpassing in het elektriciteitsnet en een grotere onvoorspelbaarheid van het energieaanbod. Dit kost
geld. Hoe kan de integratie van een grote hoeveelheid PV kosteneffectief worden gerealiseerd en hoe
kan zonne-energie effectief worden gekoppeld met bestaande energievragers door middel van Smart
Grids en demand response?
Een belangrijke bijdrage aan de oplossing wordt geboden door het aanbod van zonne-energie
voorspelbaar te maken en door het voorspelbare aanbod van zonne-energie lokaal en regionaal
zoveel mogelijk direct te gebruiken door het toepassen van demand response.
De doelstelling van Solar Forecasting & Smart Grids is de ontwikkeling van een 'tool' om de
opbrengst van lokale PV-installaties te voorspellen. Daarnaast is het doel de voorspelde PV-productie
te kunnen gebruiken voor een betere balanshandhaving tussen elektriciteitsvraag en -aanbod.
In een samenwerkingsverband tussen Ecofys, DNV GL en Universiteit Utrecht wordt het
voorspelsysteem 'Solar Forecasting' gerealiseerd en gevalideerd. Daarnaast zullen de partijen het
functioneren van Solar Forecasting in het elektriciteitsnetwerk valideren en analyseren wat de
waarde is van het nauwkeurig kunnen voorspellen van de opbrengst van PV-installaties in een Smart
Grid setting.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Website
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

Ecofys Netherlands B.V.
V.A. Hoen
+31 (0)30 662 3648 / +31 (0)6 2141 9691
V.Hoen@Ecofys.com
www.ecofys.com
DNV GL en Universiteit Utrecht (Copernicus Instituut).
01.03 2013 – 01.03 2016
TKI Switch2SmartGrids 2012
Energieregelsystemen en –diensten

Eindrapport 2016:
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a0/4c7/c90/5a04c7c907cb07894
86856.pdf
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284.

TKISG02019 - Electrical Vehicle supported PV Smart Grid (EVPV-Grid)

In het EVPV Grid-project gaat Power Research Electronics BV samen met ABB BV en de Technische
Universiteit Delft nieuwe spanningsconversie en energiemanagement technologie ontwikkelen en
testen met als doel de accu’s van elektrische voertuigen (EV) te kunnen gebruiken als tijdelijke
opslagbuffer voor lokaal opgewekte elektriciteit uit photovoltaïsche (PV) zonnecellen.
De toepassing van deze nieuwe EVPV technologie richt zich op plekken waar veel PV zonnecellen
kunnen worden geplaatst en voldoende elektrische voertuigen aanwezig zijn. Denk hier aan grote
bedrijventerreinen met minimaal één bedrijfshal met een oppervlak vanaf 1.000 m 2. Door op deze
wijze slim gebruik te maken van het bestaande elektriciteit opslagpotentieel van de EV en door het
creëren van een regionaal microgrid, kan de PV elektriciteit veel doelgerichter worden ingezet. Dit
zal de stabiliteit van het bestaande hoofdgrid ten goede komen en stimuleert tevens de energetisch
onafhankelijkheid op regionaal niveau. Bovendien verhoogt de EVPV technologie het energetisch en
financieel rendement van PV elektriciteit aanzienlijk, wat investeringen in PV panelen door de
zakelijke sector in Nederland zal stimuleren.
Het verwachtte totale milieueffect in 2020 van dit project komt overeen met 3,24 PJ/jaar aan nieuw
via PV opgewekte energie. De corresponderende reductie in CO2 emissies is 360 kton CO2/jaar. De
directe energiebesparing van de EVPV technologie via reductie in conversieverliezen en
transportverliezen is 8% van de nieuw via PV opgewekte energie, oftewel 0,26 PJ/jaar en 29 kton
CO2/jaar in 2020.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Website
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

Power Research Electronics B.V.
ir. M. Kardolus
+31 (0)6 5589 5023
M.Kardolus@PR-Electronics.nl
www.pr-electronics.nl
ABB en TU Delft
01.01.2013 – 31.12.2015
TKI Switch2SmartGrids 2012
Energieregelsystemen en –diensten

Eindrapport 2017:
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a0/4c8/9e9/5a04c89e9d0533577
94063.pdf
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TKI EnerGO regelingen 2012 t/m 2014
285.

TEGB114007 - Towards Real Energy performance and COntrol by predicting,
monitoring, comparing and controlling …… (TRECO-Office)
Towards Real Energy performance and COntrol by predicting,
monitoring, comparing and controlling for Offices and Public Buildings

Aanleiding voor het TRECO-office project zijn de twee volgende vragen:
1. Hoe kan een investeerder/ verhuurder van kantoorruimte verdienen aan investeren in
energiebesparing, energiesystemen en regeling en control.
2. Hoe krijgen we dit opgelost als nog steeds gedetailleerde kennis ontbreekt van werkelijke
energieprestaties, (wat te meten, hoe te regelen).
TRECO-office richt zich op het verwerven van gedetailleerde kennis om het werkelijke energiegebruik
en prestaties in de praktijk van kantoren en openbare gebouwen te kunnen begrijpen alsmede ook
de relatie tussen alle invloedsfactoren en daarmee de wijze hoe zo efficiënt optimaal mogelijk hierop
kan worden ingegrepen. Indien dit verklaard en beheerst kan worden:
o
kunnen projectontwikkelaars en verhuurders hun gebouwen aanbieden voor een prijs inclusief
de energiekosten en wordt voor hen het investeren in energiebesparing, duurzame energie en
het op optimalisatie gericht regelen en beheren van het energiesysteem een
winstgevend onderdeel van hun business case
o
kan energie ingezet worden daar waar het waarde levert en het meest effectief is,
o
kunnen energiesystemen geregeld en beheerst worden.
De aanpak vindt plaats in een gesloten cyclus van voorspellen, monitoren, vergelijken, handelen,
zelfregelend/lerend.
TRECO office beoogt een grote stap te maken door de combinatie van geavanceerde
simulatiemodellen voor ontwerpende partijen en monitoringssystemen die gericht faalgedrag
detecteren en inzicht geven op het werkelijke energiegebruik van kantoren en openbare gebouwen.
Hiermee wil TRECO-office bijdragen aan het volgende ideaal beeld:
o
In de toekomst leveren we virtuele gebouwen op waarbij BIM en (energie)simulatiemodellen in
het ontwerpstadium aan elkaar gekoppeld,
o
Gedurende de exploitatiefase worden ook monitoringssystemen gekoppeld, de werkelijke
prestaties komen ook in beeld. Door inzet van simulaties en slimme dataverwerking kijken we
gericht naar afwijkingen en het effect van herstelacties.
o
TRECO-office levert dermate goede reken tools dat we in risicodragende projecten
verantwoording kunnen nemen voor de exploitatie.
Om
1.
2.
3.
4.
5.

dit kunnen worden in TRECO-office de volgende thema’s beschouwd:
Thema energievraag (simulatie warmte / koude / elektravraag)
Thema distributie en afgifte (foutendiagnose)
Thema opwekking (simulatie en foutendiagnose)
Thema gebruikersgedrag
Thema koppeling met BIM
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TRECO-office levert de volgende toepassingsresultaten:
1. In de praktijk toepasbare faaldiagnose parameters in relatie tot afwijkingen in het
energiegebruik.
2. Reken- en data verwerkingsmethodes behorend bij de in de praktijk toepasbare faaldiagnose
parameters. Deze leggen de basis leggen voor algoritmes die faalgedrag kunnen detecteren
(excl. Softwareontwikkeling).
3. Een BIM-protocol met meetpunten en meetmethoden specifiek gericht op de diagnose van
faalgedrag.
4. Energiediensten gebaseerd op deze applicatie waarbij gegarandeerd energiegebruik en
prestaties en daarop gebaseerde energieprestatie contracten worden aangeboden. Deze
contracten kunnen ook gebruikt worden voor ESCO concepten voor renovatie en herinrichting
van kantoren. Het vormt ook een solide basis voor innovatieve financieringsconstructies,
gebaseerd op de werkelijke waardebepaling van vastgoed.
5. Een beknopt raamwerk om met de beoogde stappen tot een eenheid te komen van één
methodiek om het werkelijke energiegebruik in gebouwen (zowel woningen als kantoren) dan
wel een kwaliteitskeurmerk voor methoden te komen.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

De Haas & Partners
Guus de Haas
guus@dehaasenpartners.nl
DWA, ABT, Huygen Installatie Adviseurs, TU Eindhoven, DEMO consultants,
Webeasy, Stichting ISSO
01.10.2014 – 31.12.2017
TKI EnerGO 2014
Energieregelsystemen en –diensten
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286.

TEGB113023 - Towards Real Energy performance and Control by predicting,
monitoring, comparing and controlling (TRECO)

Centrale staat de breed gevoelde wens om bij oplevering van een nieuwe woning, of na het
uitvoeren van energiebesparende maatregelen, het werkelijke energiegebruik nauwkeuriger te
kunnen voorspellen dan conform de nu gebruikelijke bepalingsmethoden. Indien dit bereikt kan
worden, wat betreft hoeveelheden, tijd en functie:
kan energie ingezet worden daar waar het waarde levert en het meest effectief is,
kunnen energiesystemen geregeld en beheerst worden,
kunnen eindgebruikers interactief geïnformeerd worden over werkelijke energieprestaties (en
kosten), mogelijkheden tot gebruiks- en gedrag aanpassing en informatie over prestaties van
installaties en (voorspellend) onderhoud
kan energiegebruik en besparing onder voorwaarden gegarandeerd worden.
Een methode wordt ontwikkeld/doorontwikkeld die functioneert in een gesloten cyclus
van voorspellen, monitoren, vergelijken, handelen, zelfregelend/lerend.
De onderzoeksopzet en aanpak van TRECO is gebaseerd op drie centrale knelpunten en daaraan
gekoppelde doelstellingen:
1. ‘Gebrek aan inzicht in werkelijke energieprestaties, hoe te regelen en zinvol te beïnvloeden’. De
daaruit volgende doelstelling: Inzicht verwerven in een realistisch energiegebruik op individueel
(huishoudens) niveau.
2. ‘De discrepantie tussen collectief maatschappelijk belang versus een privaat collectief belang en
een individueel belang’. De daaruit volgende doelstelling: Het aanbieden van een gegarandeerd
energiegebruik en energielasten propositie waardoor het maatschappelijke belang niet op de
individu wordt afgewenteld.
3. ‘Onzekerheid werkelijke energieprestaties en besparingen zijn een belangrijke barrière voor
besluitvorming, financieringsconstructies en energiediensten’. De daaruit volgende doelstelling:
Het bieden van inzicht en garanties op werkelijke energieprestaties een transitie van kosten van
energiegebruik naar kosten van investeringen.
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De eindproducten zijn:
1. Uitbreidingsets voor bestaande smart metering systemen met benodigde extra monitoring en
dataverzameling.
2. Een applicatie/module die communiceert met een smart metering systeem, voorspelt,
vergelijkt, analyseert, aanstuurt en informatie verstrekt m.b.t. gebruikersgedrag en
onderhoud/toestand apparatuur in een gesloten cyclus.
3. Energiediensten gebaseerd op deze applicatie waarbij gegarandeerd energiegebruiks/-lasten
proposities en contracten worden aangeboden.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners

Looptijd
Regeling
Programmalijn

De Haas & Partners
Frans de Haas
frans@dehaasenpartners.nl
Huygen Installatie Adviseurs, Zuyd Hogeschool, Universiteit Maastricht Humane Biologie, Psychologie, Kennistechnologie, VAC Thuistechnologie, De
Twee Snoeken (DTS), Heymans Vastgoed B.V., TU Eindhoven
01.04.2014 – 29.12.2017
TKI EnerGO 2013
Energieregelsystemen en –diensten
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287.

TEGB113027 – EnergiePrestatieGarantie (ENPREGA)

Aanleiding
Veel huishoudens kunnen de investering die nodig is om hun woning energiezuinig te maken niet
opbrengen of hebben onvoldoende vertrouwen dat de investering daadwerkelijk loont. Om die reden
blijft een groot aantal woningen onnodig veel energie verbruiken. Door bovengenoemde bezwaren
weg te nemen willen de deelnemers aan het ENPREGA project een belangrijke bijdrage leveren aan
de realisatie van de doelstellingen van de TKI Energie met betrekking tot energie besparing en de
verduurzaming van de Nederlandse energiehuishouding. Daarnaast geven partijen middels het
ENPREGA project concrete invulling aan de realisatie van het Energieakkoord.
Doelstelling
Het doel van het ENPREGA project is om een energieprestatie garantie, een interventiestrategie om
het verbruik te beïnvloeden en een juridisch kader te ontwikkelen op basis waarvan innovatieve
nieuwe diensten door een ESCO op de markt worden aangeboden. Daarnaast zal een blauwdruk van
de ESCO beschikbaar worden gesteld zodat ook andere partijen zich op deze markt kunnen begeven
en helpen de markt verder te ontwikkelen en bedienen.
Korte omschrijving
De dienst van de ESCOs zal de woningeigenaar volledig ontzorgen in haar streven naar
energiebesparing en integreert de elementen: energieadvies, energiegebruik monitoring, interventie
/ gedragsbeïnvloeding, financiering, energieprestatie garantie / bespaargarantie en één factuur. Het
onderzoek dat in het kader van het project wordt uitgevoerd richt zich op onderstaande
onderzoeksvragen:
7. Hoe bruikbaar zijn de berekende besparingen uit het EPA maatwerkadvies en andere
adviestools?
8. Wat zijn de risico’s en de kosten van de garantie?
9. Welke (juridische) overeenkomsten zijn nodig om de bespaargarantie aan te kunnen
bieden?
10. Welke interventiestrategieën kunnen worden toegepast en hoe effectief zijn die?
11. Hoe kan een ESCO zodanig worden ingericht dat energieprestatie garantie
kosteneffectief kan worden aangeboden en hoe kan de branche het toezicht op
dergelijke ESCO’s organiseren?
Resultaat
Het ENPREGA project levert een belangrijke bijdrage aan de verduurzaming van Nederland. De ESCO
zal jaarlijks 0,4 GJ besparen in de bestaande bouw. Vergelijkbare ESCOs zullen nog eens 1,6 GJ per
jaar bijdragen. Het economisch perspectief van het ENPREGA project blijkt uit haar bijdrage aan de
omzet van de betrokken deelnemers van €80 miljoen per jaar, de toegenomen werkgelegenheid van
900 FTE’s en de €50 miljoen die woningeigenaren jaarlijks besparen. Indirect is de bijdrage groter,
zeker als naar aanleiding van het ENPREGA project andere ESCOs onstaan met vergelijkbare
diensten.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

Energie Cirkel B.V.
Frank Gerritsma
+31 (0)6 4140 4041
frank.gerritsma@susteen.nl
RUG, Groningen Energy and Sustainibility Programme (GESP), EnergySense
(onderzoeksprogramma), Qurrent Nederland BV
08.08.2016 – 01.07.2019
TKI EnerGO 2013
Energieregelsystemen en –diensten
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288.

TKIGB01006 - User Centered Energy Reduction (UCER)

Vandaag de dag speelt energiebesparing bij nieuwbouw en renovatie van utiliteitsgebouwen een
prominente rol. Aanzienlijke besparingen worden al bereikt waarbij het accent voornamelijk ligt op
de energetische eigenschappen van de gebouwschil en de technische installaties.
Recente wetenschappelijk studies laten echter zien dat significante energiebesparingen te bereiken
zijn met op de individuele gebruiker gerichte comfortsystemen. Door bijvoorbeeld in het
stookseizoen de algemene temperatuur in het gebouw enkele graden te verlagen en alleen op de
individuele werkplek naar behoefte van de gebruiker te verwarmen, zijn onder laboratoriumcondities
energiebesparingen van meer dan 25% aangetoond.
Het project User Centered Energy Reduction (UCER) heeft tot doel het energieverbruik in
utiliteitsgebouwen verder te reduceren door deze innovatieve invalshoek praktisch toepasbaar te
maken. Daartoe wordt een individueel comfortsysteem onderzocht, ontwikkeld en geëvalueerd.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

Priva
Ronald Zeelen
ronald.zeelen@priva.nl
NXP Semiconductors, Kropman Installatietechniek, Vabi, Maasticht University,
Technische Universiteit Delft, Technische Universiteit Eindhoven, TNO
01.12.2012 – 31.12.2014
TKI EnerGO 2012
Energieregelsystemen en –diensten

Eindrapport 2015:
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a0/c16/ee8/5a0c16ee8cf9337833
0238.pdf
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289.

TKIGB01016 - Kwaliteit door Integrale evaluatie van Energie- en
Milieuprestaties van gebouwen (KIEM)

De ‘bouw’, inclusief de toeleverende industrie, transportsector en afvalverwerkende industrie, heeft
een belangrijke bijdrage aan de jaarlijkse nationale milieubelasting. Er is dus een groot potentieel
voor vermindering van deze milieubelasting door middel van energiebesparing én door duurzame
productinnovatie. Dit potentieel is te benutten door het aspect duurzaamheid integraal mee te
nemen in het beslissingsproces bij nieuwbouw, en bij renovatie en onderhoud van bestaande
gebouwen. Hiervoor is een goed onderbouwd, breed gedragen afwegingskader nodig. Dit voorstel is
gericht op het integreren en aanscherpen van de bestaande methoden en middelen naar een brede
afwegingsmethode.
In de huidige bouwpraktijk ligt de focus vooral op de besparingen die gerealiseerd kunnen worden
bij het operationele energieverbruik, ofwel het energieverbruik om het gebouw te verwarmen,
koelen, ventileren en voor warm tapwater bereiding. Voor nieuwbouw geldt in de nabije toekomst
zelfs een verplichting tot realisering van “(near) zero energy” gebouwen. Deze focus was
gerechtvaardigd, aangezien het operationele energieverbruik in de gebruiksfase verreweg de
grootste bijdrage had aan de totale milieubelasting. De voortvarende aanpak van het operationeel
energieverbruik maakt dat andere aspecten relatief belangrijker zijn geworden. De milieubelasting
als gevolg van het materiaalverbruik, waaronder de “embodied energy” en de “embodied CO2”, blijkt
inmiddels een relevante factor. Dit vraagt om een meer genuanceerde afweging van de
milieubelasting in verschillende levensfasen van een gebouw. Bovendien levert de huidige eenzijdige
sturing een risico van afschuiving naar andere aspecten, zoals gezondheid.
Er zijn momenteel twee milieu-gerelateerde prestatieberekeningen voor gebouwen: in de eerste
plaats de ‘vertrouwde’ energieprestatie EPG voor de energieprestatie tijdens de gebruiksfase, en in
de tweede plaats de ‘nieuwe’ materiaalprestatie MPG die kijkt naar milieueffecten (waaronder de
embodied CO2) van de materialen in het gebouw. Hoewel historisch begrijpelijk, is deze splitsing in
twee losse methodes en indicatoren wetenschappelijk gezien onnodig en vanuit duurzaamheidsperspectief onwenselijk. Voor zowel ontwerpers als gebouweigenaren (corporaties, commerciële
vastgoedontwikkelaars en –beheerders) ontbreekt duidelijkheid om een keuze te maken op basis
van integrale beoordeling vanuit energie- en materialen. Deze onduidelijkheid kan snel leiden tot
suboptimale keuzes, in termen van CO2-emissie en kosten, bij zowel renovaties als nieuwbouw. De
gescheiden beoordeling van energie en milieu werkt bovendien remmend voor duurzame
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productinnovatie. Daarom is het wenselijk om op basis van de beschikbare methoden en
wetenschappelijke kennis een methodiek te ontwikkelen voor integrale beoordelingen op alle
aspecten van “Planet” waarbij tevens de “Profit”’ en “People” aspecten worden meegenomen.
Een reken- of evaluatiemethode is pas nuttig als ze geïmplementeerd is in een praktisch bruikbaar
instrument (software) waarmee ontwerpers en eigenaars mee uit de voeten kunnen. Bestaande
instrumenten voor beoordeling van gebouwprestaties richten zich meestal op de EPG-berekening.
Voor een MPG berekening zijn nog maar weinig rekeninstrumenten beschikbaar. Ontwikkeling van
een ketenbreed en eenvoudig hanteerbaar rekeninstrument voor een integrale afweging van
energie, milieu, kosten en gezondheid is dus ook van belang.
Veel gebouweigenaren, bouw- en onderhoudsbedrijven en toeleverende industrie zijn inmiddels
bezig om het duurzaamheidsdenken door te voeren in hun bedrijfsvoering. Het is voor hen nog lastig
om te komen tot optimale duurzame bouw-, beheer- en onderhoudsstrategieën door het gebrek aan
ervaring in de markt. Vaak weet men niet waar men moet beginnen, hoe men dit in de bouw-,
renovatie- en onderhoudsprocessen moet opnemen, en hoe hun beleid kan worden getoetst en
gemonitord. Er is daarom een behoefte aan praktijkvoorbeelden voor duurzame bouw-, renovatieen onderhoudsprojecten. Een brede groep woningcorporaties en onderhoudsbedrijven zal daarom in
KIEM aan de slag gaan met de prestatiegerichte aanbesteding op basis van de
duurzaamheidsindicatoren die in het project zijn ontwikkeld. Deze toepassing van de W/E adviseurs
–Consortium KIEM evaluatiemethode in de praktijk zal niet alleen bijdragen aan een brede
implementatie van de nieuwe kennis, maar zal ook nuttige feedback opleveren voor de methodiek
zelf.
De doelstellingen van het KIEM project zijn:
1. De ontwikkeling van een integraal afwegingskader voor de duurzaamheid van bouw-, renovatieen onderhoudsprojecten, door:
o de ontwikkeling van een eenduidige methodiek voor integrale beoordeling van de
milieubelasting van een gebouw over de gehele levenscyclus, door de bestaande Nederlandse
bepalingsmethodes voor Milieu Prestatie Gebouwen (MPG) en Energie Prestatie Gebouwen
(EPG) onder één noemer te brengen;
o de verbreding van de methodiek met het Profit-aspecta, door de toevoeging van een
kostenbepaling (Total Cost of Ownership);
2. Het implementeren van die methodiek in bestaande instrumenten voor het evalueren van
gebouwprestaties en voor prestatiegerichte beoordeling van onderhoudsplannen;
3. Het opdoen van ervaring met de praktische toepassing van de methode en instrumenten bij het
ontwerpen, renoveren, onderhouden van gebouwen, waarbij de ervaring wordt vastgelegd in
richtlijnen en praktijkvoorbeelden;
4. Het stimuleren van duurzame productontwikkeling, door de communicatie tussen vraag en
aanbod op eenduidige wijze te faciliteren (verbetering bestaande nationale milieudatabase).
De activiteiten in het project (negen werkpakketten) zijn geclusterd in 3 hoofdgroepen:
1. Methodiekontwikkeling
2. Inbouwen van methoden in bestaande rekeninstrumenten
3. Toepassingen
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Het eindrapport toont de integrale methodiek van energieprestatie (EPG) en milieuprestatie (MPG)
naar integrale duurzaamheidsprestatie (DPG).
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Website
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

W/E adviseurs
Erik Alsema
alsema@w-e.nl
www.tki-kiem.nl
15.09.2013 – 01.03.2016
TKI EnerGO 2012
Energieregelsystemen en –diensten

Publicatie Cobouw 2015:
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a0/c13/1fe/5a0c131fecca468301
9102.pdf
Eindrapport 2016:
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a0/c17/d1e/5a0c17d1e135d3636
96447.pdf
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TKI toeslag regeling
290.

TKITOE1621201 - Bewustwording van binnenluchtkwaliteit in woningen (Be
Aware)

Aanleiding
De binnenluchtkwaliteit in woningen laat vaak te wensen over. Naarmate woningen energiezuiniger
zijn, neemt het risico op een slechte binnenluchtkwaliteit toe. Inzicht over bronnen van vervuiling en
passende energiebesparende interventies ontbreekt. Het draagvlak voor de transitie naar
energiezuinige woningen neemt hierdoor af.
Doelstelling
Inzicht krijgen in de fundamentele aspecten die de binnenluchtkwaliteit bepalen, op basis van
monitoringsdata automatisch identificeren van bronnen van binnenluchtvervuiling en passende
energie-efficiënte interventies bieden. Bedrijven kunnen hiermee op termijn nieuwe producten en
diensten ontwikkelen. Dit neemt de vrees voor slechte binnenluchtkwaliteit weg en vergroot het
draagvlak voor energiezuinige woningen.
Korte omschrijving
Activiteiten:
- Dataverzameling in circa 1000 woningen: monitoring van de binnenluchtkwaliteit (temperatuur,
fijnstof, CO2, RV en TVOC) en verrijking van die data met informatie over de woning en het
gedrag van de bewoners, KNMI weerdata, buitenconcentratie fijnstof en energiegebruiksdata.
- Bronanalyse van optredende vervuilers, waarbij wordt onderzocht welke vormen van
binnenluchtvervuiling in Nederlandse woningen regelmatig optreden en welke bronnen hiervoor
verantwoordelijk zijn.
- Simulaties om te bepalen wat de consequenties zijn van die bronnen voor de binnenluchtkwaliteit
in Nederlandse woningen, met name in energiezuinige woningconcepten.
- Ontwikkeling effectieve en energiebesparende interventie strategieën ter verbetering van de
binnenluchtkwaliteit, zoals filtersystemen in afzuigkappen.
- Algoritme ontwikkeling voor automatische bronherkenning en automatische bepaling van
passende interventie strategieën om bedrijven op termijn in staat te stellen de monitoringsdata
te kunnen gebruiken.
- Regelmatige interactie met marktpartijen over mogelijke interventies en daaraan gekoppelde
businesscases die voor de betrokken marktpartijen interessant kunnen zijn.
Resultaat
Het beoogde resultaat van dit project zijn effectieve energiebesparende interventie strategieën voor
het verbeteren van de binnenluchtkwaliteit in woningen en algoritmen voor de automatische
bepaling van bronnen en interventies.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

Dominus Beheer B.V., Longfonds Stichting, TNO, Stichting ISSO
TKI Toeslag
Energieregelsystemen en –diensten
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291.

TKITOE1621502 – OfficeComfort

Aanleiding
Kantoorgebouwen staan voor een grote uitdaging om de energietransitie te realiseren. Thermisch
comfort vormt hierin een belangrijke schakel. Voor verdere energievraagreductie en verschuiving
van de energievraag naar tijdstippen met veel duurzaam aanbod, is beter inzicht in het
daadwerkelijk thermisch comfort nodig, om gebruikers het gewenste comfortniveau te kunnen
blijven bieden.
Doelstelling
Bepalen van (beïnvloedingsfactoren van) het ervaren thermisch comfort ten behoeve van:
- flexibilisering van de energievraag, zodat de instellingen van de klimaatinstallatie verantwoord
gevarieerd kunnen worden om maximaal van het variabele aanbod duurzame energie gebruik te
kunnen maken;
- energiebesparing, doordat discomfortrisico’s tijdig kunnen worden gesignaleerd en hierop kan
worden geanticipeerd.
Korte omschrijving
- Ontwikkeling verfijnde methodiek voor bepalen thermisch comfort:
o Identificatie beïnvloedingsfactoren thermisch comfort;
o Gewenste randvoorwaarden voor fysische beïnvloedingsfactoren;
o Ontwikkeling verfijnde meetmethodiek fysische beïnvloedingsfactoren;
o Ontwikkeling methodiek registratie subjectieve comfortbeleving;
o Ontwikkeling algoritmen verfijning inschatting thermisch comfort.
- Ontwikkeling interventiestrategieën voor verschuiving van de energievraag in de tijd en
energiereductie, zonder extra comfortklachten.
- Deskstudie van enkele voorbeeldcases om te bepalen wat het effect van de interventiestrategieën
is op energiebesparing en maximale verschuiving van de energievraag.
- Veldexperiment om de ontwikkelde meetmethodiek te toetsen. Dit veldexperiment vindt plaats in
een gebouw waar klachten zijn terwijl het GBS geen problemen aangeeft.
Resultaat
De belangrijkste beoogde resultaten zijn:
- Verfijnde methodiek voor bepalen van ervaren thermisch comfort in een kantooromgeving;
- Interventiestrategieën gericht op reductie en verschuiving van de energievraag in de tijd met
behoud (of zelfs verbetering) van comfort;
- Inschatting potentiële energiebesparing en maximale verschuiving energievraag voor enkele
voorbeeldcases.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

BeNeXT B.V., ING Bank, TNO
TKI Toeslag
Energieregelsystemen en –diensten
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292.

TKITOE1621503 - Intelligente sturing van zonwering voor optimale
gebouwprestaties (ISZ)

Aanleiding
Slimme aansturing van zonwering kan de energie-efficiëntie en het comfort in gebouwen flink
verhogen. In bestaande gemotoriseerde systemen is de regelintelligentie echter beperkt. Dit vormt
een gemiste kans voor energiebesparing, en een bron van klachten. Een voorgaand iDEEGO project
heeft een intelligent algoritme voor gemotoriseerde rolgordijnen (binnenzonwering) ontwikkeld en
gedemonstreerd.
Doelstelling
Het doel van dit project is de ontwikkeling van een intelligente, zelflerende regeling voor
gemotoriseerde zonwering (focus: buitenzonwering). Daarnaast dienen de effecten van de regeling
op de energie-efficiëntie en de kwaliteit van het binnenklimaat gekwantificeerd te worden via een
gevalideerd simulatiemodel zodat een businesscase voorgelegd kan worden aan potentiële
opdrachtgevers.
Korte omschrijving
Kindow gaat zich binnen dit project inspannen om het regelalgoritme uit te breiden met een
zelflerend element (leren van gebruikersinteractie) en een anticiperend element (sturen op basis van
verwachte weerspatronen). Verder is er aandacht voor de productontwikkeling naar een
praktijktoepassing die geschikt is voor meerdere, gangbare zonweringssystemen en naadloos
ingepast kan worden in bestaande gebouwen en gebouwbeheersystemen. De TU/e richt zich op de
uitbreiding van het simulatiemodel dat voortgekomen is uit het voorgaande iDEEGO project om
uiteindelijk voor meerdere zonweringssystemen en meerdere gebouwsituaties de intelligentie vorm
te kunnen geven en vervolgens de effecten ervan te kunnen kwantificeren.
Resultaat
Dit project levert een geavanceerde regeling op die wordt getest in een praktijktoepassing ter
validatie. Tevens wordt een model opgeleverd waarmee de effecten van de regeling op
energiebesparing en comfort gekwantificeerd en gevalideerd kunnen worden.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

Kindow B.V., TU/e
TKI Toeslag
Energieregelsystemen en –diensten
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293.

TKITOE1621504 - Kleinverbruik en Programmaverantwoordelijkheid (KVPV)

Aanleiding
De toename van duurzame energiebronnen en elektrificatie van onze voorzieningen maakt
balanshandhaving complexer. De kleinverbruiker zou bij kunnen dragen aan de balanshandhaving
door het afstemmen van vraag en aanbod van energie, maar deze verantwoordelijkheid ligt nu bij
diens leverancier.
Doelstelling
Programmaverantwoordelijkheid speelt een essentiële rol in de balanshandhandhaving. Voorliggend
onderzoek bestudeert hoe de programmaverantwoordelijkheid voor kleinverbruikers is verankerd in
wetgeving en hoe aanpassing van het juridische kader kan bijdragen aan de ontwikkeling van
nieuwe diensten die ook de kleinverbruiker stimuleren vraag en aanbod van energie op elkaar af te
stemmen.
Korte omschrijving
Allereerst wordt de programmaverantwoordelijkheid geanalyseerd, leidend tot een juridische analyse
van de regulering, inclusief aspecten als de universele dienstverlening, privacy en
consumentenbescherming. Ook worden de bestaande markten in verband gebracht met de stappen
in de programmaverantwoordelijkheid. Vervolgens wordt een beeld geschetst van de innovatieve
dienstverlening die op basis van politieke en technische ontwikkelingen verwacht mag worden. Dit
beeld
is
de
input
voor
het
ontwikkelen
van
alternatieve
uitwerkingen
van
de
programmaverantwoordelijkheid, die zullen worden geanalyseerd op juridische aspecten en
(kwalitatief) op de te verwachten effecten, zoals het onbalansmechanisme, de netstabiliteit, de inzet
van duurzame energie en de reductie van de CO2-uitstoot. Tevens zal een check op de
uitvoerbaarheid plaatsvinden.
De juridische vraagstukken zullen worden onderzocht door de Universiteit Utrecht. De E.D.-Mij zal
ondersteuning bieden in het onderzoeken van de effecten van het aanpassen van het juridisch kader
op de praktijk.
Resultaat
Het project ‘KVPV’ biedt inzicht in de beleidsmatige en juridische stappen, die de
programmaverantwoordelijkheid dichter bij de kleinverbruiker kunnen leggen (regulering, techniek,
dataverkeer). Het zal daarbij een beeld geven van een regulering, die innovatieve diensten door
nieuwe actoren kan stimuleren ten voordele van de verduurzaming en de portemonnee van de
kleinverbruiker.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

E.D.Mij, Universiteit Utrecht
TKI Toeslag
Energieregelsystemen en –diensten
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294.

TKITOE150702 – Naar Optimale Nul op de Meter Monitoring en Analyse
(Optimaal)

Aanleiding
In de praktijk blijken de energie- en binnenklimaatprestaties van Nul op de Meter (NoM) woningen
regelmatig tegen te vallen. Met behulp van de huidige monitoring en data-analyses is men niet in
staat om de oorzaken van afwijkende prestaties te achterhalen. Dit vormt een belemmering om de
kwaliteit van NoM woningen te kunnen verbeteren én garanderen, zeker wanneer in de toekomst
uitrol op grote schaal gewenst is.
Doel van het project
Dit project beoogt modellen en algoritmen voor data-analyse te ontwikkelen waarmee op termijn
zeker 80 tot 90% van de afwijking tussen de voorspelde en werkelijke energie- en
binnenklimaatprestaties bij individuele NoM woningen kan worden verklaard. Hierbij wordt
toekomstige uitrol op grote schaal bij zowel nieuwbouw als renovatie in het oog gehouden.
Korte omschrijving van de activiteiten
Om het doel te bereiken zijn de volgende activiteiten voorzien:
Onderzoek naar fysische gebouwmodellen, analyse algoritmen en benodigde monitoringsdata om
de afwijking tussen de voorspelde en werkelijke energie- en binnenklimaatprestaties te kunnen
verklaren.
Onderzoek naar technieken en methoden om de kwaliteit van monitoringsdata automatisch te
controleren en (waar nodig) de data automatisch te repareren.
Monitoring van 5 NoM nieuwbouw woningen, 5 NoM gerenoveerde woningen en 2 (onbewoonde)
pilot woningen om data te verkrijgen ten behoeve van het onderzoek.
Regelmatig afstemming met de betrokken bouwbedrijven om de kennisontwikkeling aan te laten
sluiten bij de behoeftes in de markt, waardoor wordt voorgesorteerd op succesvolle toepassing
van de resultaten in de toekomst.
Kennisdeling met initiatieven op het gebied van monitoring en data-analyse, zoals de
Stroomversnelling.
Resultaat
De belangrijkste beoogde resultaten zijn:
1. Smart data-analyse algoritmen die afwijkingen tussen de voorspelde en werkelijke energieen
binnenklimaatprestaties kunnen verklaren.
2. Smart fysische gebouwmodellen die de werkelijke energie- en binnenklimaatprestaties
voldoende goed benaderen.
3. Smart data-kwaliteit analyse en reparatie methoden die de kwaliteit van monitoringsdata
automatisch controleren en repareren.
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Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

TNO
Drs. M. (Marco) Bakker
+31 (0)88 866 1776
marco.bakker@tno.nl
BAM Bouw en Techniek B.V., Van Wijnen Projectontwikkeling Noord B.V.
31.03.2016 – 01.09.2019
TKI Toeslag
Energieregelsystemen en –diensten
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295.

TKITOE140704 – NOM-S

Aanleiding
Nederland staat voor grote uitdagingen: forse energiebesparingen zijn noodzakelijk en de bevolking
vergrijst. Bouwvoorschriften maken geen onderscheid in bouwfysische regels voor standaard
woningen en seniorenwoningen. De fysiologie en de zintuigen van het senioren lichaam functioneren
anders dan bij jongeren. Voor gezonde, comfortabele en energiezuinige seniorenwoningen zijn
daarom andere woningrenovatieconcepten nodig.
Doelstelling
Stadlander heeft woningen laten renoveren naar Nul-op-de-Meter woningen en geschikt gemaakt
voor Langer Thuis wonen, middels onder andere een fabrieksmatige woningaanbouw. In dit project
wordt het bouwfysisch comfort onderzocht bij deze en nog te renoveren woningen, zodat de
woningaanbouw geoptimaliseerd kan worden voor comfort, gezondheid en energiegebruik van de
bewoner.
Korte omschrijving
Het onderzoek verloopt als volgt:
1. Enquêtes en interviews worden uitgevoerd in de negen reeds gebouwde Nul-op-de-Meter
woningen van Stadlander om het thermisch en visueel comfort goed te kunnen vaststellen.
Daarnaast worden metingen gedaan in deze woningen voor temperatuur, vocht, ventilatie,
verlichtingsniveaus en lichtcontrasten. Ook worden fysiologische metingen uitgevoerd betreffende
bloeddruk, oogvisus en huidtemperatuur van de bewoner.
2. Een zelfde onderzoek wordt gedaan in de nog te renoveren woningen van de betrokken
woningcorporaties.
3. Het onderzochte thermische en visuele comfort voor senioren wordt vergeleken met bestaande
modellen voor ‘de gemiddelde mens’. Daaruit volgen bouwfysische eisen voor de
seniorenwoningen die anders kunnen zijn dan tot nu toe aangenomen werd.
4. Deze eisen zijn de input voor het bepalen welke mogelijkheden er zijn om het bouwelement voor
de woningaanbouw te optimaliseren voor het comfort, de gezondheid en het energiegebruik van
de bewoner.
Resultaat
Het onderzoek levert eisen voor gezonde en energiezuinige seniorenwoningen. Daaruit volgen
ontwerprichtlijnen voor de woningaanbouw van Nul-op-de-Meter seniorenwoningen zodat deze
geschikt worden voor ouderen om langer thuis te kunnen blijven wonen. De resultaten worden met
de hele markt gedeeld. Voor de universiteiten levert het publicaties op over ‘Comfort in
seniorenwoningen’.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

Stichting Stadlander, Stichting Woonwijze, TU Delft, Universiteit Maastricht,
Vereniging 'De BredeStroomversnelling'
TKI Toeslag
Energieregelsystemen en –diensten
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ERA-Net Smart Grids
296.

77562 - Demand response for grid-friendly quasiautarkic energy cooperatives
(Grid Friends)

The energy transition towards (fluctuating) renewable electricity generation requires more flexible
demand response. This demand response is possible, due to decreasing storage prices, flexible
thermal loads, electric vehicle charging schedules etc., but it requires intelligent coordination.
Since centralized solutions are intractable due to privacy concerns, limited computational scalability
and the individuals concern to maintain decisional autonomy, this project proposes decentralized
coordination in quasi-autark energy cooperatives, striving for operational energy balance.
This German-Dutch research project develops and evaluates the coordination mechanisms and the
technological platform for the energy cooperative, to achieve cost efficiency or maximum autarky by
shared exploitation of storage and other flexible resources. A transnational energy market aims to
further push cost efficiency when the two pilot cooperatives are more widely replicated and adopted
in future scenarios.
Link: https://www.era-learn.eu/network-information/networks/era-net-smartgridplus/era-net-smartgrids-plus-joint-call-for-proposals/demand-response-for-grid-friendly-quasi-autarkic-energycooperatives.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

CWI
dr. Michael Kaisers
+31 (0)20 592 4035/ +31 (0)6 3756 3691
kaisers@cwi.nl
Fraunhofer-Institut (DE), Evohaus (DE), Metabolic (NL), Stichting Schoonschip
(NL), Eneco (NL)
01.05.2016 – 30.04.2019
ERA-Net smart grids 2015
Energieregelsystemen en –diensten
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297.

77688 - Co-Evolution of Smart Energy Products and Services (CESEPS)

To develop a viable market for residential smart energy systems, the (re)design of innovative
product-service combinations in smart grids must be more responsive to the demands of various
stakeholders in terms of performance, costs, reliability, durability and comfort.
Therefore, our proposal focuses on interdisciplinary research on stakeholders practices, users energy
behavior, local trading of energy, customer driven products, demand side management, local
production of sustainable electricity, e-mobility and forecasting techniques in the Netherlands and
Austria.
We will look into existing and new smart grid pilots in these two countries. The existing pilots, more
than 10, are typically residential smart grid pilots. The novel demonstration projects happen to be in
the field of e-vehicles and their charging by solar power, fuel cells and existing means from the grid.
The findings will be compared at a transnational level to boost the innovation process across national
boundaries.
Link: https://www.era-learn.eu/network-information/networks/era-net-smartgridplus/era-net-smartgrids-plus-joint-call-for-proposals/co-evolution-of-smart-energy-products-and-services.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners

Looptijd
Regeling
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Universiteit Twente
prof. Angèle Reinders
+31 (0)53 489 3681 / 2520
a.h.m.e.reinders@utwente.nl
TU Delft (NL), Wageningen UR (NL), Universiteit Utrecht (NL), TU Graz (AUS),
Austrian Institute of Technology, European Sustainable Energy Innovation
Alliance, DNV GL
01.02.2016 – 31.03.2019
ERA-Net smart grids 2015
Energieregelsystemen en –diensten
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298.

IPINS01002 - Intelligent Netwerk Zeewolde en Energie Transitie (INZET)

In Zeewolde is het initiatief genomen om te komen tot een intelligent netwerk voor de
elektriciteitsvoorziening. Het project is een samenwerking van Zeenergie (lokale energiecoöperatie
van burgers), de windmolenparken van Raedthuys en De Sternweg (2012) en de biovergisting van
Van der Knaap, Greenchoice de leverancier van 100% groene energie, Proxenergy BV (energie
management systeem, EMS), de netbeheerder Alliander, de gemeente Zeewolde en de provincie
Flevoland. Het samenwerkingsverband werkt onder de naam INZET (intelligent netwerk Zeewolde en
energietransitie).
Uitgangspunt is het volledig lokaal gebruiken van lokaal opgewekte duurzame energie. Het probleem
bij wind- en zonne-energie is de weersafhankelijkheid. Het consortium heeft de heilige graal voor de
oplossing van dit elementaire probleem gevonden in de inzet van buffering van biogas in combinatie
met vraagsturing via het EMS. Als er geen wind is, zal de biogasgenerator op volle toeren draaien.
In de eerste vier jaar wil het consortium 50% van de huishoudens en bedrijven aansluiten op het
intelligente netwerk. De intelligentie wordt gebruikt om aan de vraagkant te sturen op basis van
beschikbare energie, dynamische prijsvorming en uiteraard de persoonlijke uitgangspunten van de
individuele consument.
Naar verwachting zal 50% van de energievraag bij huishoudens en 33% bij bedrijven op den duur
stuurbaar zijn. Via de coöperatie Zeenergie kan de consument mee investeren in duurzame
energieopwekking. Naar verwachting wordt de prijs voor 100% duurzame stroom van eigen bodem
per kWh tot 3-5 eurocent lager voor de consument en zullen de producenten een gelijk deel meer
ontvangen.
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Zeenergie - Coöperatieve Vereniging Duurzame Energie Zeewolde UA
De heer Henri van het Erve
+31 (0)320 288 222
info@zeenergie.nl en/of henri@sternadvies.nl
http://www.zeenergie.nl/
Raedthuys Groep BV, Initiatiefgroep Windmolenproject Sternweg, van der
Knaap, Greenchoice, Proxenergy BV, Alliander, gemeente Zeewolde, provincie
Flevoland.
01.01.2012 - 31.12.2014
Innovatieprogramma Intelligente Netten (IPIN)
Energieregelsystemen en –diensten

Eindrapport 2015:
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a2/12d/83d/5a212d83dbc152117
11714.pdf
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299.

IPINS01003 - Couperus Smart Grid

Couperus is een wooncomplex in aanbouw met een kleine 300 woningen. Het complex is vlamloos,
wat onder andere betekent dat de verwarming van alle woningen met behulp van een collectief
Warmte/Koude Opslagsysteem (WKO) met individuele warmtepompen plaatsvindt.
Door middel van software genaamd PowerMatcher wordt in Couperus een Smart Grid aangelegd.
Dit Smart Grid kan de energievraag vanuit de warmtepompen sturen, door er vroegtijdig aan te
voldoen. Deze sturing is afhankelijk van informatie over de beschikbare energievraag en
netcapaciteit.
Na een jaar zullen ook andere toepassingen aan de PowerMatcher gekoppeld worden. In eerste
instantie worden alleen toepassingen gekoppeld die gestuurd kunnen worden zonder dat daar actief
ingrijpen van de bewoner bij nodig is. In het derde jaar komt hier ook andere witgoedapparatuur bij,
waarbij de bewoner zelf ander gedrag moet vertonen om bij te dragen aan het effect. Vanaf het
tweede jaar zal tevens een communicatieplatform aangeboden worden aan de consumenten. Dit
platform is te bereiken via een webpagina en een display in de woning. Op deze manier zal de
bewoner inzicht krijgen in het verbruik van zijn of haar woning, maar vooral ook de mogelijkheden
die hij of zij zelf heeft om zijn energierekening naar beneden te krijgen.
Aan het consortium voor Couperus Smart Grid nemen zeven partijen deel: Eneco, IBM, Itho
Daalderop, Vestia, Provincie Zuid-Holland, Stedin en TNO. Vestia is de verhurende en verkopende
partij van Couperus, waarin de warmtepompen door Itho Daalderop geleverd worden. De
PowerMatcher is ontwikkeld door het vroegere ECN Smart Grid Research, nu onderdeel van TNO.
IBM heeft de PowerMatcher doorontwikkeld voor grootschalige toepassing. Energieleverancier Eneco
beoogt met de PowerMatcher een betere landelijke afstemming tussen vraag en aanbod te bereiken,
en hierdoor ook nieuwe interessante klantenproposities te ontwikkelen. Netbeheerder Stedin richt
zich op het uitsmeren van de piekvraag die wordt verwacht bij hoge volumes warmtepompen. Voor
provincie Zuid-Holland draagt Couperus bij aan de bewustwording rondom Smart Grids en hun
noodzaak bij het inpassen van duurzame energie bij zowel particulieren als organisaties.
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Stedin Netbeheer B.V.
De heer John Hodemaekers
+31 (0)88 896 3103
fm.innovatie@stedin.net
http://www.stedin.net
Eneco, IBM, Itho Daalderop, Vestia, Provincie Zuid-Holland en TNO
01.10.2011 – 30.09.2014
Innovatieprogramma Intelligente Netten (IPIN)
Energieregelsystemen en –diensten

Eindrapport 2016:
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a2/12d/c6c/5a212dc6c4d2d6021
57631.pdf
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300.

IPINS01009 - Proeftuin Intelligente Netten Heijplaat (Heijplaat)

De wijk Heijplaat in Rotterdam is ontstaan als woonwijk voor arbeiders van de Rotterdamsche
Droogdok Maatschappij (RDM). De wijk is voor de sloop behoed en zal worden getransformeerd naar
een duurzame en energieneutrale voorbeeldwijk. Een energieneutraal en zoveel mogelijk autonoom
opererend Heijplaat stelt flinke eisen aan het lokale energienetwerk en vereist meer mogelijkheden
voor de lokale uitwisseling van energieoverschotten en -tekorten. Om dit te faciliteren is de
introductie van tweerichtingsverkeer tussen energiegebruikers onderling en met producenten
noodzakelijk.
Het doel van de proeftuin intelligente netten op Heijplaat is inzicht te verkrijgen in de mogelijkheden
en haalbaarheid om het gebruikersgedrag met feedbacksystemen, prijsprikkels en actieve sturing
zodanig aan te passen dat de energieconsumptie verlaagd en afgestemd wordt op de in de woningen
en wijk beschikbare duurzame energie.
Het project wordt uitgevoerd door Eneco, Stedin, de gemeente Rotterdam, woningcorporatie
Woonbron en het WNF in samenwerking het Havenbedrijf en de bewoners van Heijplaat. De ambitie
is om te onderbouwen dat door een integrale benadering van energievraag en lokaal energieaanbod
in een intensieve samenwerking met alle disciplines er samenwerkingsvormen en business modellen
ontstaan voor de realisatie van zelfvoorzienende woonwijken en de verduurzaming van de
energievoorziening. WNF zal de aanpak Heijplaat als voorbeeldwijk uitdragen bij haar 50-jarig
jubileum.
Penvoerder
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Eneco
De heer Gijs Postma
+31 (0)6 2501 0273
Gijs.Postma@Eneco.com
http://www.eneco.nl
Stedin, Gemeente Rotterdam, woningcorporatie Woonbron en het Wereld
Natuur Fonds (WNF)
01.01.2012 – 31.12.2014
Innovatieprogramma Intelligente Netten (IPIN)
Energieregelsystemen en –diensten

Eindrapport 2015:
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a2/12e/23d/5a212e23d9d53275
816903.pdf
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301.

IPINS01016 –Intelligent Net in Duurzaam Lochem (Proeftuin Lochem Energie)

Duurzaam Lochem staat centraal in deze proeftuin. Binnen enkele weken wist het burgerinitiatief
“LochemEnergie” meer dan 1000 aspirant-leden aan zich te binden die actief willen meewerken aan
versnelling van de transitie naar duurzame energie. Door de burgers er actief bij te betrekken wordt
niet alleen naar de productiekant gekeken, maar juist ook naar de vraagkant en betere balancering
daartussen. Een recent onder de aspirant-leden van LochemEnergie gehouden “poll” laat zien dat
maar liefst 94% van de respondenten achter zo’n actieve benadering staat.
In deze proeftuin zal worden samengewerkt door een consortium dat de gehele keten omvat:
eindgebruikers, lokale energiecoöperatie, energie (suppletie-) leverancier, netbeheerder,
installateur, toeleveranciers en een op smart grids gespecialiseerde vakgroep van de UT.
Innovaties omvatten:
Decentrale opwekking wordt ingepast (tweerichtingsverkeer).
Storingsvrij, veilig en efficiënt smart grid.
Intelligent Home Systeem voor gebruikers/prosumers.
Nieuwe intelligente architectuur oplossing voor elektrisch vervoer en opslag.
Een Open Platform Netwerk Management en Data Systeem.
Validatie van modellen en simulaties, voorspellingen opwek en verbruik, marktmechanisme,
doorrekenen en valideren toekomstige business cases wind, waterkracht en biomassa.
Besparingen bestaan uit 1 MW geïnstalleerd duurzaam vermogen, 15 % besparing door
huishoudens, 5 % besparing door minder transport en distributieverliezen. In totaal zal binnen dit
project een energiebesparing worden gerealiseerd van 9.661 GJ primair per jaar en een
corresponderende emissiereductie van 543 ton CO2 per jaar.
Penvoerder
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Locamation B.V.
De heer B.P. Mooijman
+31 (0)74 255 2190 / +31 (0)6 5496 0353
Bas.Mooijman@Locamation.nl
http://www.locamation.nl/
Universiteit Twente (UT), Eaton Industries BV, Alliander NV en Coöperatie
LochemEnergie
01.01.2012 – 31.12.2014
Innovatieprogramma Intelligente Netten (IPIN)
Energieregelsystemen en –diensten

Eindrapport 2016:
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a2/130/fb9/5a2130fb9e20c0112
24475.pdf
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302.

IPINS11003 - Electric Vehicles and Distributed Energy Resources (EVANDER)

Binnen het EVANDER project wordt een slim elektriciteitsnetwerk vervaardigd dat het mogelijk
maakt de opwekking van lokaal opgewekte duurzame energie direct in te zetten voor
verbruiksprocessen, voor opslag in elektrische voertuigen (mobiele) en vaste opslagsystemen, als
wel de onttrekking van energie vanuit deze opslag systemen. Dit netwerk koppelt diverse bedrijven
op het bedrijventerrein Liesbosch te Nieuwegein tot een zogenaamde prosumer coöperatie.
Hierbinnen wordt geproduceerde en of opgeslagen energie niet alleen voor eigen gebruik ingezet,
maar ook binnen de coöperatie onderling verhandeld of extern verkocht aan derden. Tekorten aan
energie worden gezamenlijk als grootgebruiker ingekocht. De drijvende kracht hierbij is een
capaciteitsplanning die zo optimaal mogelijk past op de beschikbare energiebehoefte. Het doel
hierbij is over- en onderbelasting van het elektriciteitsnet te voorkomen. Dit wordt ondersteund door
een dynamische prijsstelling van de beschikbare elektriciteit, een geheel nieuwe ontwikkeling binnen
de energiemarkt van “eindgebruikers”. Binnen de prosumer coöperatie worden alle ” in huis “
processen rond elektrische voertuigen, infrastructuur, energieproductie en opslag en energiehandel
op elkaar afgestemd. Bij de andere netwerkdeelnemers wordt in eerste instantie hun gebruik
aangestuurd. Het lokale fysieke net wordt aangepast voor monitoring en informatie input.
Het project team bestaat uit Prestige Taxi Centrale (Prestige Green Cab; 10 laadinfra units, 18
elektrische voertuigen, zonnestroominstallatie, batterij opslag; prototype prosumer; penvoerder),
ProxEnergy (Energie management systeem Marvin), Stedin (Netwerkbeheerder), Epyon (DC-snellaad
infrastructuur), GreenFlux (Laad infra service producten), TU Delft (Kennis), Erasmus universiteit
Rotterdam (sociale adoptieprocessen), VITO (vraag- aanbod algoritmes), de energie maatschappijen
Greenchoice (landelijk productie en afnemers) en ADEM (lokale duurzame energie maatschappij) en
Mitsubishi Motor Sales Nederland (elektrische voertuigen). Door de aanwezige kennis en ervaring
zijn de risico’s beperkt of afgedekt. Het lokale energienetwerk op het bedrijventerrein Liesbosch te
Nieuwegein bestaat uit de volgende 6 bedrijven: Prestige Taxi Centrale, Van Vliet groep, Bedvisie,
Dieuxième, Office-Care en HR-Sanitair. Het project wordt ondersteund door diverse overheden
(gemeente Nieuwegein, Houten, Utrecht en de provincie Utrecht) voor facilitering en draagvlak
verbreding.
Het doel van dit project is de kosten van energieverbruik te reduceren door slimme combinaties te
vormen tussen duurzame opwek, lokale opslag en vermijden van piekbelasting en onderbezetting
van het elektriciteitsnet. Hierdoor worden meerinvesteringen zoals zware aansluitingen en/of
transformatorcapaciteit vermeden door het energieverbruik beter te spreiden over de tijd zonder
afbreuk te doen aan gebruiksgemak en leveringszekerheid. Bovendien kunnen inkomsten
gegenereerd worden via de verkoop van energie. Ook wordt het gebruik van duurzame energie en
elektrische voertuigen gestimuleerd en de hiervoor benodigde componenten zullen ontwikkeld
worden. We geven daarnaast antwoord op een deel van de batterij problematiek rond elektrische
voertuigen en batterij opslag. Er wordt ingezet op (praktische) samenwerking en herhaalbaarheid.
Het project voldoet aan de People, Planet, Profit criteria. Er wordt een substantiële bijdrage geleverd
aan energie besparing en de reductie van CO2 uitstoot. Het project kan op diverse locaties in
Nederland (en het buitenland) eenvoudig herhaald en aan de lokale situatie aangepast worden.
Het project sluit aan op diverse al bestaande proeftuinen waaronder die voor elektrisch en hybride
rijden. Het project laat zien dat duurzaamheid en samenwerken lonen.
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ProxEnergy
De heer Paul de Jong
+31 (0)6 5063 3051
PdJong@ProxEnergy.com
http://www.proxenergy.com/
Stedin, Epyon, GreenFlux, TU Delft, Erasmus Universiteit Rotterdam, VITO,
Greenchoice, ADEM & Mitsubishi Motor Sales NL.
01.01.2012 – 31.12.2014
Innovatieprogramma Intelligente Netten (IPIN)
Energieregelsystemen en –diensten
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303.

IPINS11008 - PowerMatching City II (PMC2)

In 2010 is door DNV GL, ECN, Essent en ICT Automatisering Nederland het project PowerMatching
City – Hoogkerk, een demonstratie van een intelligent energienet gerealiseerd, in de wijk Hoogkerk
te Groningen. Dit project werd gesponsord door de Europese Unie, Gasunie, Gemeente Groningen en
het Energieconvenant Groningen. Het project was één van de drie demonstratieprojecten binnen het
Europese Integral programma (EU FP6-038576) met als doel een industriereferentie te realiseren
voor de grootschalige implementatie van Smart Grids. Het project is succesvol afgerond en vervult
een internationale voorbeeldfunctie als eerste geïntegreerde smart grid demonstratie. Zie video
impressie van PowerMatching City: http://www.kema.com/services/consulting/gas/pmc2/pmcfase2.aspx.
Het project (25 woningen met micro WKK, hybride warmtepompen, zon-PV, ‘slimme’ huishoudelijke
apparaten en elektrische voertuigen) toont aan, dat het mogelijk is om de energievoorziening te
optimaliseren.
De huidige projectpartners willen samen met nieuwe partners het succes van deze intelligente
netwerkdemonstratie voortzetten in het vervolgproject ‘PowerMatching City II’, waarbij
geavanceerde slimme energie services worden gedemonstreerd op basis van de bijbehorende
innovatieve slimme energietechnologieën. Het doel is de waardecreatie door intelligente
energiesystemen empirisch te valideren en de eisen en wensen, die de eindgebruiker aan dergelijke
services en systemen stelt, inzichtelijk te maken. In PowerMatching City II komen er 30 to 50
woningen, twee “slimme” distributietrafo’s en 20 elektrische voertuigen bij. PowerMatching City II
biedt ook een testcenter, waar bedrijven hun producten gaan testen in de praktijk.
Het project beslaat een periode van 3 jaar, startend in september 2011. De proeftuin sluit aan op de
door de taskforce intelligente netten opgestelde visie "Op weg naar intelligente netten in Nederland"
en geeft een nadere invulling aan de behoefte om praktijkervaring op te doen met slimme
energienetten.
De kracht van PowerMatching City II ligt in het feit dat er voortgebouwd kan worden op de
complete, werkende infrastructuur voor een slim energienetwerk die in PowerMatching City Hoogkerk I is opgebouwd. Hierdoor is het mogelijk om nieuwe slimme energieservices te
demonstreren en daadwerkelijk te verrekenen waardoor de achterliggende businessmodellen en
businesscase gevalideerd kunnen worden op basis van realistische praktijkervaringen.
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DNV GL
De heer dr. ir. A. van den Noort
+31 (0)50 700 9784
Albert.vandenNoort@DNVGL.com
http://www.kema.com/services/consulting/gas/pmc2/pmc-fase2.aspx.
Enexis BV, Essent New Energy BV, ICT Automatisering Nederland B.V., TNO,
Gasunie, Hanzehogeschool Groningen, TU Delft, Technische Universiteit
Eindhoven en NXP Semiconductors Netherlands BV.
10.09.2011 – 01.09.2014
Innovatieprogramma Intelligente Netten (IPIN)
Energieregelsystemen en –diensten

Eindrapport 2015:
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a2/132/7d4/5a21327d4668e173
600023.pdf
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304.

IPINS11009 - Proeftuin Smart Energy Collective & Co (ProSECco)

De komende decennia zal de elektriciteitsconsumptie sterk toenemen door o.a. elektrisch vervoer en
ruimteverwarming met warmtepompen. Tegelijkertijd zal veel energie opgewekt worden met
(intermitterende) duurzame energiebronnen, die vaak decentraal zijn opgesteld. Het huidige
distributienetwerk is niet ontworpen voor het grootschalige variabele aanbod aan elektrische energie
en de toename in de vraag. Technologische innovaties, in combinatie met nieuwe diensten, moeten
onze toekomstige energievoorziening betaalbaar en betrouwbaar houden, en de transitie naar
verduurzaming mogelijk maken. Dat vraagt om interactie met de energieconsument (eindgebruiker)
en het managen van het 'tweerichtingsverkeer' in de energienetten. De belangrijkste uitdaging is
echter het begrijpen en waar nodig stimuleren en beïnvloeden van consumentengedrag, omdat
maatschappelijke acceptatie en een meer actieve rol van consumenten van groot belang zijn voor
het slagen van de energietransitie.
In het project ProSECco worden intelligente netwerken in de praktijk onderzocht en gedemonstreerd.
Combinaties van diensten en technieken worden ontwikkeld en aangeboden aan 5
gebruikersgroepen: industrie (klein- en middelgrote bedrijven), kantoren, een 'all-electric' woonwijk,
een woonwijk met een gas- en elektrische infrastructuur en een woonwijk met een 'district heating'
systeem.
De services, die aan de gebruikersgroepen worden aangeboden, zijn: leveren van flexibiliteit (bijv.
vraagsturing en elektriciteitsopslag, organiseren van de markt (consumenten kunnen handelen met
hun energie en/of energie aan elkaar verkopen) en het leveren van de benodigde informatie (bijv.
momentane energieprijs, detailgegevens over het energieverbruik en weersvoorspellingen). Om
deze services goed te kunnen gebruiken, worden ze integraal gekoppeld aan - zo mogelijk op locatie
al aanwezige - technologieën zoals zon-PV, micro-WKK's, warmtepompen, elektrische voertuigen,
windturbines, energieopslag, 'smart appliances' en ICT services.
De volgende locaties zijn voor dit project geselecteerd: Schiphol theGROUNDS (industrie), Siemens
en ABB (kantoren in Den Haag, Zoetermeer, Rotterdam en Ede), Gorinchem (all-electric woonwijk),
Heerhugowaard (gas & elektriciteit woonwijk) en Goes (district heating woonwijk).
Het project heeft 29 deelnemende partijen, die al sinds 1 oktober 2010 hun krachten bundelen in het
Smart Energy Collective (www.smartenergycollective.com): ABB, Alliander, APX Endex, Delta, DNV
GL, Draka, Eneco, Enexis, Essent, Gasunie, GEN, Heijmans, IBM, ICT Automatisering Nederland,
Imtech, Itron, KPN, Logica, Miele, Nedap, NXP, Philips, Priva, Rabobank, Siemens, SmartDutch,
Stedin, TenneT en Unica.
De projectresultaten geven inzicht in de praktische toepassing van intelligente netwerken in vijf
gebruikersomgevingen, de acceptatie en het gedrag van energieconsumenten, en de
omstandigheden waaronder de meest succesvolle combinaties van diensten een positieve business
cases opleveren. En ze worden gebruikt voor de grootschalige introductie van intelligente netwerken,
waarmee de projectpartners nieuwe business genereren en de Nederlandse economie stimuleren.
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DNV GL
De heer Martijn Maandag
+31 (0)26 356 6245
Martijn.Maandag@DNVGL.com
http://www.smartenergycollective.com
ABB, Alliander, APX Endex, Delta, Draka, Eneco, Enexis, Essent, Gasunie, GEN,
Heijmans, IBM, ICT Automatisering Nederland B.V., Imtech, Itron, KPN,
Logica, Miele, Nedap, NXP, Philips, Priva, Rabobank, Siemens, SmartDutch,
Stedin, TenneT en Unica.
02.01.2012 – 31.12.2014
Innovatieprogramma Intelligente Netten (IPIN)
Energieregelsystemen en –diensten

Eindrapport 2016:
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a2/132/c16/5a2132c16d2ec0815
37225.pdf
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305.

IPINS11012 - Jouw energiemoment: Smart Grid met de Consument (JEM)

Het huidige energiesysteem is vraag gestuurd. Gebruikers kunnen op elk gewenst moment
elektriciteit gebruiken, zonder rekening te houden met variaties in aanbod. Dit systeem komt onder
druk te staan wanneer duurzame elektriciteitsproductie een serieus aandeel gaat vormen van het
elektriciteitsaanbod. Om ook in de toekomst een balans te kunnen blijven behouden in het
energiesysteem zijn investeringen in flexibiliteit noodzakelijk. Naast fysiektechnische flexibiliteit
zoals reservecapaciteit, elektriciteitsopslag en een zwaarder elektriciteitsnet lijkt er qua flexibiliteit
ook flinke potentie te liggen bij de consument. Door zijn elektriciteitsvraag beter af te stemmen op
het aanbod is de verwachting dat investeringen in energie-infrastructuur kunnen worden verminderd
of uitgesteld.
In de nieuwbouwwijk Muziekwijk in Zwolle krijgen 266 woningen een slim net met zonnepanelen en
voorzieningen voor elektrische voertuigen. Op woningniveau worden elektronica en slimme
apparatuur (onder andere wasmachine) geplaatst. Bewoners doen actief mee in dit project. Binnen
de woningen worden verschillende aanpassingen gedaan, die in sommige gevallen gecombineerd
worden met domotica toepassingen.
Omdat consumentengedrag hierbij de sleutel, maar ook de moeilijkst te beïnvloeden factor is, heeft
het proeftuinproject "Jouw energiemoment: Smart Grid met de consument" tot doel om in een
realistische praktijkomgeving leerervaringen op te doen over de technische, economische en sociale
mogelijkheden om een flexibel en duurzaam energieverbruik te realiseren bij consumenten.
Dit project is uniek doordat de focus ligt op consumentengedrag als sleutelfactor, doordat naast
aanbod van duurzame energie ook netcapaciteit integraal wordt meegenomen en doordat alle
relevante stakeholders op het gebied van smart grids vertegenwoordigd zijn in het consortium:
Enexis als netbeheerder, Woningstichting SWZ die een proeftuinproject met de 266 woningen op één
locatie mogelijk maakt, Dong Energy als energieleverancier met variabele tarieven, Flexicontrol die
zorgt voor het home energy management systeem, Logica als systeemintegrator en TU Eindhoven
met inbreng van energietechnische kennis.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Website
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

Enexis B.V.
Ruud van de Meeberg
+31 (0)6 1156 6441
Ruud.van.de.Meeberg@Enexis.nl
http://www.enexis.nl/
Woningstichting SWZ, Dong Energy, Flexicontrol, CGI en TU Eindhoven
06.09.2011 – 31.08.2014
Innovatieprogramma Intelligente Netten (IPIN)
Energieregelsystemen en –diensten

Eindrapport 2015:
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a2/136/983/5a21369838246671
199379.pdf
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306.

IPINS11013 - Cloud Power Texel, demonstratie van het Cloud Power concept in
de community van TexelEnergie

In het project Cloud Power Texel gaan 300 huishoudens op Texel hun energievoorziening
gezamenlijk organiseren met Cloud Power. Cloud Power is een innovatief concept dat ontwikkeld is
door Capgemini en dat lokale communities faciliteert om hun energievraag af te stemmen op het
energieaanbod van dat moment en dat hen faciliteert om eigen opgewekte duurzame opwek aan te
wenden voor hun eigen verbruik.
Cloud Power onderscheidt zich van andere smart grid concepten doordat het zich volledig afspeelt in
het domein van de verbruikers en hun community en niet in het domein van netbeheerders en
programmaverantwoordelijken. Cloud Power past in de toenemende wens van verbruikers om actief
te participeren in het verduurzamen van hun energieverbruik en om de transitie te maken van
‘consumer’ naar ‘prosumer’. Daarmee is nu het moment aangebroken om deze participatie actief aan
te wenden en de potentie van het Cloud Power concept samen met hen te demonstreren en volledig
tot wasdom te laten komen. Op het eiland Texel bestaat reeds een groep van deze actieve betrokken
die zich hebben georganiseerd in de coöperatie TexelEnergie. Hun doel is om hun energievoorziening
in 2020 volledig zelfvoorzienend te laten zijn.
In het project wordt het Cloud Power concept van Capgemini toegepast in deze coöperatie van
TexelEnergie. Qurrent levert de energie-management systemen voor de huishoudens en voor
TexelEnergie voor de fysieke invulling van het Cloud Power concept. Alliander is betrokken vanuit
haar rol als netbeheerder. Ook komen op heel het eiland slimme meters (6.000 huishoudens) die bij
de deelnemende huishoudens gekoppeld worden aan home management systemen.
Het project duurt 1 jaar en 9 maanden en wordt in drie fasen uitgevoerd: in de eerste fase wordt de
interactie tussen verbruiker en supplier opgezet en ontvangt de verbruiker individuele adviezen over
zijn energieverbruik. In de tweede fase wordt de vraag van de community geprognosticeerd en
afgestemd op het aanbod van de supplier op basis van one-day-ahead. In de derde fase zal deze
afstemming kort cyclisch gaan plaatsvinden, namelijk op basis van two-hours-ahead.
Ook wordt een verdere uitbreiding gerealiseerd van de koppelingen aan de aanbod zijde, met name
een realtime koppeling aan de eigen lokale opwek en aan centrale (grotere) opwek, zoals
windturbines, zonne energie parken, biovergisting generatoren e.d. In deze fase zullen tevens
samen met de netbeheerder de regulatory voorwaarden onderzocht worden om deze kort-cyclische
afstemming mogelijk te maken.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Website
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

Coöperatie TexelEnergie U.A.
Job Stierman
+31 (0)6 5129 8799
Info@TexelEnergie.nl
http://texelenergie.nl/
Capgemini
01.04.2012 – 30.06.2015
Innovatieprogramma Intelligente Netten (IPIN)
Energieregelsystemen en –diensten

Eindrapport 2016:
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a2/137/716/5a2137716aa29254
624066.pdf
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DEI regeling
307.

DEI118017 - Demonstratie Modulair Datacentrum SOLO30 (SOLO30)

Aanleiding
Beschouw een Datacenter met al zijn systemen, zoals IT-racks, UPS, Koeling, Brandbeveiliging,
besturingssystemen, enz. Datacenters (DC) zijn niet goedkoop; € 6.000 per m2 DC oppervlakte. Ter
vergelijk, een m2 kantoor ligt altijd onder de € 1.000 per m2. De traditionele bouwwijze is
vergelijkbaar met woning- c.q. kantoorbouw. Van planvorming, engineering, bouwvergunning, naar
bouw en oplevering, tot ingebruikname. Typische doorlooptijd is 2 jaar of langer.
40% eindinvestering als start bouw
Ondanks dat de planvorming van het DC getrapt in techniek en capaciteit is, blijft 40% van de
eindinvestering van het DC benodigd als start. Potentiële IT-klanten van het DC kunnen deze lange
bouwtijd niet overzien en zullen niet voorafgaand aan de bouwcontracten met de DC eigenaar
afsluiten. Hierdoor is vandaag de dag het bijna niet meer financieel mogelijk een DC te bouwen. De
financiële risico’s zijn gewoonweg te hoog. Voor de banken maar ook voor investeerders.
Beoogd is een datacentrumconcept van een (bestaande) logistieke hal, waarbinnen meerdere
SOLO30’s kunnen worden geplaatst. De SOLO30 is een mini DC op zich. Een geprefabriceerde unit,
waarin alle benodigde DC systemen zijn geplaatst en in opgenomen. Via het bijplaatsen additionele
SOLO30’s wordt de hal verder gevuld en stap voor stap de DC capaciteit uitgebreid.
Geen financieel risico
De SOLO30 als Datacentrum wijzigt deze aanpak radicaal. SOLO30 verlaagt de startkosten van een
DC tot onder de 10%. Daarnaast kan door de korte levertijd van de SOLO30 van 3 maanden, de
investering in de SOLO30 worden gekoppeld aan de behoefte van de IT-klant (lees contract).
Hiermee zijn de huidige financiële risico’s volledig teruggebracht tot aanvaardbare proporties.
Daarnaast is het nu mogelijk te investeren in het DC, via de koop of lease van een SOLO30. De
SOLO30 kan als een roerend goed worden aangemerkt, omdat alle benodigde functionaliteit in de
SOLO30 is opgenomen. Vergelijkt u het maar met een auto. De SOLO30 behoudt haar waarde, zelfs
na herplaatsing naar een andere plaats.
Energie-efficiëntie
De aanleiding voor dit project is ook de wens het energieverbruik voor koeling van IT hardware in
datacentra te verlagen. De essentie van deze nieuwe technologie betreft het benutten van optimale
fysieke scheiding van de koude en warme lucht in een modulair datacenter. WCoolIT heeft daarnaast
nieuwe technologie ontwikkeld. Hiermee zijn datacentra in staat hun energieverbruik voor koeling
optimaal te beheersen en daardoor zo “zuinig” mogelijk te bedrijven.
In de SOLO30 worden de nieuwe ontwikkelde producten (1) CoolSafe (het ophalen van de IT
hardware temperaturen) en (2) AirLull (het meten of er voldoende, maar niet teveel, koellucht
beschikbaar wordt gesteld) opgenomen. Deze metingen geven de DC operator voor het eerst inzicht
in de werkelijke koelprestatie van de opgestelde IT hardware in het DC. Door deze inzichten
verdwijnt het gepercipieerde “gevaar” van incorrecte koeling. Koeling is immers een van de primaire
doelen van de dienstverlening. Men kan en durft nu, optimaal en energiezuinig de SOLO30 c.q. het
DC te bedrijven. Dit zal worden gedemonstreerd worden in dit project.
Doel van het project
Doel van het project is het demonstreren van een modulair en zeer energie-efficiënt datacenter, op
basis van de innovatieve SOLO30 modules.
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Korte omschrijving van de activiteiten
WCoolIT en Datacenter Rotterdam zullen in dit project een demonstratieversie van de SOLO30
uitontwikkelen, testen, valideren en demonstreren op het terrein van Datacenter Rotterdam.
Resultaat
Door onze ervaring met het ontwikkelen van KyotoCooling begrijpen we dat “zien is geloven". De
demonstratie SOLO30 is noodzakelijk voor beleggers, investeerders en DC-ontwikkelaars om zichzelf
te overtuigen. Het belang van de Demo SOLO30 is daarom allesbepalend.
Uitgaande van een volledige bezetting, lees IT-load, met een huidige PUE van 1,7, bespaart de
SOLO30 207.349 kg CO2, 394.200 kWh, en 1,42 TJ op jaarbasis.
Per 2022 wordt verwacht een 1000-tal SOLO30’s te hebben verkocht. Hiervan zullen er meer dan
400 zijn geëxporteerd.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

Datacenter Rotterdam B.V.
P. de Jong
+31 (0)38 444 8816
peter.dejong@bytesnet.nl
WcoolIT B.V.
01.05.2018 – 30.04.2020
DEI 2018
Energieregelsystemen en –diensten
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308.

DEI2170008 - Innovatieve vliegwiel-batterij combinatie voor de opslag van
windenergie (Windopslag 3.0)

Aanleiding
Windenergie speelt een belangrijke rol in de Nederlandse ambities rondom de verduurzaming van
het energiesysteem. De doelstellingen voor land gebonden windenergie staat onder druk doordat het
beheer van windturbines vaak niet rendabel is zonder subsidies en/of subsidies die aflopen. In
Nederland dreigt er de komende jaren 1500 MW aan vermogen van land gebonden windturbines te
verdwijnen (ca. 50% van de huidige duurzame opwek met land gebonden windturbines volgens het
Nationaal Energieakkoord) omdat deze op dat moment niet meer economisch rendabel zijn.
S4 Energy wil het probleem van onrendabele windturbines aanpakken met de filosofie: Hoe verlaag
je de kostprijs van de duurzame opwek? Hoe verhoog je de opbrengst per windturbine? Het
antwoord op deze vragen is energieopslag om zo vraag en aanbod te balanceren en een betere
positie te creëren op de energiemarkten (EPEX/day‐ahead, onbalans, FCR). Het terugdringen van
curtailment zorgt voor een verbetering van de productie van het aantal CO2 vrije kWh. Met deze
maatregelen is het mogelijk om de business case van windenergie onafhankelijk te maken van
subsidies.
Een dergelijk energieopslag systeem bestaat nog niet. Windopslag 3.0 brengt hier verandering in.
Doel van het project
Doel van het project is het demonstreren van een platform, bestaande uit duurzame opwek
(windturbines) en hybride energieopslag. De hybride energieopslagtechnologie bestaat uit de
combinatie van het door S4 Energy ontwikkelde vliegwielsysteem met batterijen. Aan de hand van
het project wil S4 Energy de markt overtuigen van de voordelen van de hybride opslagtechnologie.
In de hybride opslagtechnologie worden de nadelen van de afzonderlijke technologieën afgedekt
door elkaars voordelen. De installatie is in staat om zowel hoogfrequent op korte termijn (minuten)
grote vermogens te leveren of op te nemen als voor langere tijden (uren) grote hoeveelheden
energie te leveren of op te nemen. De levensduur van de totale installatie, inclusief batterijen, is
meer dan 15 jaar.
Dit heeft een grote impact op het kostenefficiënt realiseren van de energiedoelstellingen in 2030.
Door de inzet van deze hybride energieopslag, wordt de productie van windenergie op land
kostenefficiënt, ook zonder subsidies. Aan de ene kant heeft dit een impact op bestaande
windturbines. Deze zullen ook nadat subsidies stoppen (MEP, SDE+) rendabel blijven en daarmee
langer en dus meer hernieuwbare energie produceren. Daarnaast zal de businesscase voor nieuwe
windparken op land worden verbeterd.
Korte omschrijving van de activiteiten
Binnen het project werken S4 Energy Nederland B.V. en drie windturbine eigenaren samen in de
onderneming Penvoerder Windopslag 3.0 BV om de technologie te demonstreren. De activiteiten
bestaan uit het ontwerp en de bouw van een hybrideopslagsysteem, gekoppeld aan drie bestaande
windturbines op land. Hierbij wordt de technologie gedemonstreerd en onderzoek gedaan naar de
optimale operatie van deze oplossing om te komen tot een standaard voor commercialisatie.
Resultaat
Binnen het project wordt een hybride opslagsysteem gerealiseerd bestaande uit vliegwielen en
batterijen (10 MW; 5 MWh), gekoppeld aan drie windturbines (2,4 MW). Daarnaast ontwikkelen de
partners een multi‐layered besturingssysteem voor het handelen op de verschillende
energiemarkten.
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Het project levert een standaard, klaar voor verdere uitrol en commercialisatie. Dit levert een
kostprijsdaling van de duurzame opwek en een positieve businesscase voor windturbine eigenaren
(wind op land).
Voor de Nederlandse markt alleen verwacht S4 Energy in 2030 149 vergelijkbare projecten (25%
van de totale markt voor dit soort systemen) te kunnen realiseren, met een gemiddelde omvang van
2,5 MW geïnstalleerd vermogen aan windenergie. Dit leidt tot een enorme toename aan
hernieuwbare energie in 2030. De verwachte besparing op het primaire energieverbruik wordt
geschat op 0,86 PJ/jaar in 2030. Dit komt overeen met een CO2‐besparing van 127.126 ton
CO2/jaar.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

Windopslag 3.0

S4 Energy Nederland B.V., J.A. Pronk Holding B.V., P.N. Pronk Holding B.V.,
Fa. R. Broersen
01.01.2018 – 31.12.2019
DEI 2017
Energieregelsystemen en –diensten
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309.

DEI2170027 - Slimme e-Boiler Module (SeBM)

Aanleiding
De Nederlandse overheid heeft doel gesteld om in 2050 niet meer afhankelijk te zijn van aardgas.
Een van de belangrijkste toekomstige alternatieven voor de huidige aardgas cv-ketel bestaat uit een
elektrische laagvermogen warmtepomp voor verwarming van de woning, in combinatie met een
elektrische boiler voor warm tapwater voor in de badkamer en keuken. Een technisch nadeel van de
huidige elektrische boilers is echter de grote mate van stilstandsverlies (afkoeling van het
verwarmde water) waardoor er veel energie verloren gaat.
Doelstelling
De slimme boiler module heeft als doel om te sturen op het warmwater gedrag van huishoudens
waardoor een aanzienlijke energie efficiëntieverbetering is te realiseren. Ook maakt de slimme boiler
module energy assets pools mogelijk die als gedecentraliseerde flexibiliteit aangeboden kunnen
worden op de regel- en reserve markt van TenneT ter stabilisatie van het net.
Korte omschrijving
Activiteiten omvatten het demonstreren van de slimme boiler module op grote schaal. Hieronder
vallen voorbereidingswerkzaamheden en het optimaliseren van de technologie voor een dergelijke
schaal. Eneco Installatiebedrijven wordt hierin ondersteund door verschillende uitbestedingsrelaties.
Resultaat
De slimme boiler module zorgt ervoor dat er per elektrische boiler een energiebesparing van 1115% gerealiseerd kan worden terwijl deze huishoudens direct een bijdrage leveren aan het
stabiliseren van het net. Hierdoor zullen steeds meer consumenten overstappen op een gasloos
alternatief en zal tevens een bijdrage worden geleverd aan de groei van meer duurzame
energieopwekking.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

Eneco

DEI 2017
Energieregelsystemen en –diensten
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310.

DEI2170032 - Immersed Blockchain Computing (IBC)

Aanleiding
De datacenter industrie groeit wereldwijd snel en heeft een hoge energiebehoefte. Deze
energievraag wordt verdeeld over twee elementen: de IT en koeling van de IT. Immersed
Computing is een in Nederland ontwikkelde technologie die bijdraagt aan de energie footprint
reductie op beide elementen. Deze technologie is na twee jaar ontwikkeling internationaal
gelanceerd in 2017 gericht op de cloud en datacenter industrie. De technologie is door middel van
kleinschalige pilots (gesloten single solution omgevingen) bewezen. Dit project zal de eerste
omgeving zijn waarin de energiebesparing op een grote datacenteromgeving zal worden
aangetoond. Voor dit project word samengewerkt met een eindgebruiker die actief en succesvol
blockchain technologie exploiteert via de cloud. De energie-intensieve high performance
infrastructuur die hiervoor nodig is, wordt gebouwd op basis van IT hardware met zogenaamde
Graphics Processing Units (GPU’s). Veel opkomende technologieën, zoals Artificial Intelligence,
Autonomous Vehicles en Virtual Reality, werken op basis van GPU technologie. De energie footprint
van blockchain en GPU gebaseerde technologie groeit net zo hard als de toepassing en
energiebesparing
is
van
grote
impact
vanwege
de
wereldwijde
schaal
van
het
energieconsumptieprobleem. Hiermee is dit project bij uitstek geschikt om in de etalage van het
DEI-programma te staan.
Doel van het project
Het doel van dit project is tweeledig. Ten eerste zal er voor de uitvoer van het project een
deelontwikkeling van de Immersed Computing technologie en de integratie met de
datacenterinfrastructuur en blockchain hardware van de eindgebruikers nodig zijn. Deze
deelontwikkeling bevat unieke elementen aan de hardware zijde en software tooling. Anderzijds zal
het project de energiebesparing aantonen voor een datacenter en eindgebruiker in een
praktijksituatie. De combinatie van de ervaring met het integreren van Immersed Computing met de
infrastructuur van de eindgebruikers is nodig voor de verdere marktontwikkeling.
Korte omschrijving van de activiteiten
Het project bevat drie partners: Asperitas, JuMatech en Ecoracks. Asperitas is de ontwikkelaar en
producent van de Immersed Computing technologie. JuMatech is exploitant van de blockchain
gedreven Cloud dienst en in dit project de investeerder en eigenaar van de energiebesparende
oplossing. Ecoracks is de beheerder en operator van de datacenterfaciliteit waar deze Immersed
Computing technologie zal worden gedemonstreerd. Er zijn 4 hoofdactiviteiten in dit project:
demonstratie van de Immersed Computing modules voor High Performance Cloud Computing,
ontwikkeling aan IT hardware en software voor GPU’s, showcasen & kennis deling en verdere
ontwikkeling van het businessmodel van Immersed Computing.
Resultaat
Dit project levert een fysieke demo locatie op in Nederland waarin de volledige toepassing van
Immersed Computing in combinatie met een eindgebruiker die zeer hoge eisen stelt op het gebied
van performance te ervaren zal zijn. Daarnaast zal de potentie van energie besparing bewezen
worden en ervaring worden opgedaan met grootschalige toepassing wat de verdere
marktontwikkeling van de technologie sterk zal bevorderen.
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Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

Asperitas
G.M. Mandemaker
+31 (0)88 960 0000 / +31 (0)6 5024 6338
Markus.Mandemaker@asperitas.com
JuMatech B.V., DCE Operations B.V.
24.10.2017 – 31.12.2018
DEI 2017
Energieregelsystemen en –diensten
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311.

DEI1170008 - Marktintroductie Cloud Energy Optimizer (MCEO)

Aanleiding
De utiliteitsbouw sector gebruikt veel energie voor verwarmen en koelen. Energiebesparing in
bestaande gebouwen met bestaande installaties is complex, leidt tot overlast voor de gebruiker en
kent vaak een (te) lange terugverdientijd. Onderzoeksprojecten in het kader van de TKI Urban
Energy hebben de aanzet tot een Cloud based product gegeven, waarmee optimale regeling van
installaties en comfort in een bestaand gebouw gerealiseerd kan worden en tegelijkertijd het gebruik
van primaire energie kan worden teruggedrongen (en minder CO2-uitstoot). Priva en Double Impact
Consulting hebben deze ontwikkeling opgepakt en zijn bezig dit als product naar de markt te
brengen. De Cloud Energy Optimizer (CEO) is een add-on voor een Priva gebouwbeheersysteem. Op
basis van weervoorspelling, de gebouw- en installatie data en een energiemodel, wordt de
energievraag 24 uur vooruit voorspeld. De berekende setpoints worden aan de bestaande GBS
doorgegeven. Zo wordt gebruik makende van de bestaande installatie en het aanwezige
Gebouwbeheerssysteem binnen opgegeven comfort grenzen een optimale energie inzet voor het
gebouw bereikt. Dit leidt tot een besparing van 10-40% op het energie verbruik.
Doel van het project
Het doel van het project is de CEO in een zorgvuldig geselecteerde combinatie van gebouw en
installatie te demonstreren. Deze demonstratie omvat:
- Aantonen dat de Cloud Energy Optimizer leidt tot energiebesparingen, beter inzicht in het
functioneren van de installatie en optimale inzet van energiebronnen.
- Demonstratie van geautomatiseerde hulpmiddelen zoals een Grafisch User Interface (GUI) en een
configurator opdat het inregelen van de CEO met 80% minder inspanningen kan plaats vinden.
- Samenwerking in de installatie keten tot stand brengen zodat installateurs dit product zelf in de
markt zetten en effectief en efficiënt implementeren.
- Demonstreren dat na dit demo project voor 80% van de gebouwen de CEO ingevoerd kan worden
met een terugverdientijd van minder dan 5 jaar gebaseerd op de energiebesparing.
- Demonstreren dat de CEO ook inzetbaar is voor koeling en smart grid strategieën.
Korte omschrijving van de activiteiten
Er worden twee fasen van demonstratie van de CEO in de markt uitgevoerd.
De eerste fase (van maand 1 tot maand 16) omvat 16 verschillende gebouw-installatie combinaties.
Double impact en Priva zullen de inregeling van de CEO uitvoeren, terwijl ArtEnergy de
doelstellingen en realisatie per project bewaakt en analyseert.
In de tweede fase (mnd 16 - mnd 30) worden 10 gebouw-installaties combinaties gebruikt voor een
demo. Deze demo heeft de doelstelling om aan te tonen dat de experimenteel ontwikkelde
hulpmiddelen leiden tot een 50% sneller invoeren van het CEO-product voor het gebouw.
Tegelijkertijd wordt met deze demo’s ook ervaring opgedaan met het sturen van koeling voor
gebouwen en benutten dynamische pricing van elektriciteit.
Parallel aan het demo traject vindt experimentele ontwikkeling plaats van de GUI en de
automatische gebouwconfigurator. De door ontwikkeling van de GUI wordt door Double Impact
uitgevoerd en ondersteund door ArtEnergy met kennis van duurzame installaties en performance
indicatoren. De automatische gebouwconfigurator wordt door Priva doorontwikkeld en getest door
ArtEnergy.
Resultaat
Door het uitvoeren van dit demonstratieproject is het CEO-product gereed en voorbereid op een
grootschalige uitrol in de markt. Het product is uitvoerig beproefd, zodat het inregelen van de CEO
voor een breed scala aan installaties bekend is. Daarnaast is er door de analyse van de projecten
aantoonbaar bewijs voor de te behalen energiebesparing bij een gelijkblijvend comfort en met de
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bestaande installatie. De implementatie kosten voor de CEO zijn per installatie aantoonbaar fors
gedaald door de opgedane kennis, automatische hulpmiddelen en ervaring. De terugverdientijd is
minder dan 5 jaar voor 80% van de gebouwen. De eindgebruikers besparen minstens 10% op hun
energierekening voor warmte/ koude.
Er is in een aantal demonstratieproject aangetoond dat inzet van de CEO ook mogelijk is voor een
betere balans van elektriciteitsnet en de dynamische elektriciteit pricing kan benutten.
Tenslotte is een belangrijk resultaat dat een aantal installatiebedrijven (met meet en regel kennis) in
staat is de markt op te gaan en zelfstandig klanten verwerven en te bedienen.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

Double Impact Consulting B.V.
Michel Tap
+31 (0)85 760 3730 / +31 (0)6 5150 9474
michel.tap@cloudenergyoptimizer.com
Priva B.V., ArtEnergy B.V.
01.05.2017 – 01.11.2020
DEI 2017
Energieregelsystemen en –diensten
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312.

DEI1170014 – Bewaarschuur van de toekomst

Aanleiding
De Nederlandse agrosector is grootverbruiker van fossiele energie en water. Eén van de plekken
waar bespaard kan worden is in het bewaarproces: circa 60% van de in Nederland geteelde
landbouwproducten wordt vóór verwerking opgeslagen. Het koelen en verwarmen van producten
tijdens de bewaring vraagt veel energie. Onderzoek heeft uitgewezen dat er in de opslag, het drogen
en koelen van landbouwproducten grote kansen liggen om dit proces verder te verduurzamen en
energieneutraal/producerend te maken. Slimme innovaties in het agrarische bewaarproces kunnen
bovenstaande problematiek een oplossing bieden. A.P.C. Van Peperstraten V.O.F. (verder Van
Peperstraten) heeft hiertoe de Bewaarschuur van de Toekomst uitgedacht: een circulaire
bewaarschuur die energieneutraal landbouwproducten opslaat, mede door inzet van duurzame
energie zoals zonne-elektriciteit. Een van de belangrijkste innovaties betreft de innovatieve ventilatie
en koeltechnologie binnen het bewaarschuurconcept, te weten de “Smart-control” regeling i.c.m. het
“OmniCuro systeem” die projectpartner Omnivent Techniek B.V. (verder Omnivent) heeft ontwikkeld
en op pilotschaal reeds heeft gevalideerd.
Doel van het project
Doel van dit project is de demonstratie van een state-of-the-art energieneutraal OmniCuro
bewaarsysteem, waarbij de opslag middels “Smart-control” de productkwaliteit maximaliseert, en
energiegebruik minimaliseert en tot 50% bespaart. Het systeem maakt hiervoor gebruik van nieuwe
algoritmiek gekoppeld aan een condens-droog principe. Binnen de innovatieve bewaarschuur wordt
sensorisch op productkwaliteit gestuurd, waarna en zonder noemenswaardig energieverbruik de
producten bewaard kunnen worden. Het dakoppervlak van de opslagloodsen wordt daarbij, naast
isolatie en ventilatie, gebruikt voor het opvangen van regenwater en de productie van elektriciteit
middels zonne-energie uit PV-panelen. Via de geavanceerde “Smart-control” regeling zal de
bewaarschuur in staat zijn te opereren op de intermitterend geproduceerde zonne-elektriciteit. De
opslagperiode dient hierbij zodanig te verlopen dat aan het eind van de opslagperiode de perfecte
productkwaliteit, met een minimaal bewaarverlies, gereed ligt voor verwerking. Dit resulteert in een
Nederlandse showcase van een circulaire bewaarschuur die energieneutraal landbouwproducten
opslaat en klaar is voor Europese uitrol.
Korte omschrijving van de activiteiten
Van Peperstraten heeft een innovatief totaalconcept ontwikkeld met als doel verduurzaming van de
energie- en watervoorziening in de algehele procesvoering van zaad, tot oogst, tot opslag. Van
Peperstraten zal zich binnen dit project richten op het (laten) bouwen en demonstreren van een
volledig nieuw ontwikkelde bewaarschuur t.b.v. het energie neutrale bewaarconcept. Van
Peperstraten zal dit concept in nauwe samenwerking met projectpartner Omnivent demonstreren.
Omnivent is gespecialiseerd in de ontwikkeling, fabricage en installatie van apparatuur gericht op
ventilatie & klimaatbeheersing in de agro-industrie. Binnen dit project zal Omnivent haar innovatieve
“Smart-control” i.c.m. de OmniCuro technologie demonstreren, samen met condensdroging door
middel van een indirect warmtepomp systeem, energierecovery uit luchtverversingsystemen en
adiabatische koeling/luchtbevochtiging. Hiermee kunnen de beoogde opslagcondities worden
gestuurd die gericht zijn op optimalisatie van de kwaliteit van het opgeslagen product en waarbij de
energie- en watervraag geminimaliseerd worden en maximaal gebruik gemaakt wordt van de
beschikbare hernieuwbare energie uit de zon.
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Resultaat
Resultaat van dit project is de demonstratie van een economisch rendabel, energieneutraal en
circulair bewaarconcept binnen het landbouwbedrijf, waarbij de energie- en wateropbrengst, van
respectievelijk de schuur en de condens van het droogproces zo groot zijn dat zij als “grondstof”
kunnen dienen voor andere bedrijfsprocessen op locatie. De verschillende onderdelen binnen het
bewaarsysteem zijn integraal nog nooit op deze schaal in de praktijk toegepast. Het op biochemische
en metabolische factoren sturen van het bewaarproces, condens-drogen van de landbouwproducten
binnen het gesloten koelcircuit, de opslag van het condens uit de landbouwproducten en de
aanzienlijke energie- en emissie besparing is wereldwijd daarnaast nog niet eerder op deze manier
gekoppeld. Resultaat van deze demonstratie is een Bewaarschuur van de Toekomst concept wat als
zodanig zowel Nationaal als Europees door Van Peperstraten en Omnivent goed in de markt te
zetten is. Hiermee zal de mondiale positie van de Nederlandse Agrosector (goed voor circa 5% van
het BBP van Nederland) aanzienlijk aanvullend versterkt kunnen worden.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

Akkerbouwbedrijf A.P.C. van Peperstraten
A.P.C. van Peperstraten
+31 (0)6 5390 0635
tonnie@vanpeperstraten.nl
Omnivent Techniek B.V.
01.09.2017 – 01.09.2018
DEI 2017
Energieregelsystemen en –diensten
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313.

DEI2160117 - Strijp-S Blok 61: Smart DC Lofts (Smart DC Lofts)

Aanleiding
In dit project wordt in de wijk Strijp-S in Eindhoven door VolkerWessels iCity en haar innovatieve
partners een aantal Smart DC Lofts gebouwd. VolkerWessels heeft samen met de uiteindelijke
belegger de ambitie uitgesproken om in het nieuw te bouwen appartementencomplex Blok 61
slimme duurzame lofts te realiseren. De projectpartners VolkerWessels iCity, HOMIJ, ABB, Direct
Current, Van Mierlo Ingenieursbureau en OpenRemote willen hiermee de intelligente en duurzame
woning van de toekomst te demonstreren.
Doel van het project
De doelstelling van dit project is het demonstreren van een combinatie van innovaties om Smart DC
Lofts te kunnen realiseren. Met dit woonconcept wordt voor gestapelde woningbouw (met een spinoff naar grondgebonden woningen) op basis van state-of-the-art technologie een platform gecreëerd
dat de transitie naar volledig duurzame woningbouw versnelt. In de te realiseren lofts zullen
energieopwekking, -transport, en -opslag slim gekoppeld worden aan het gebruik van de woning.
Daarmee komt de woning in dienst te staan van de gebruiker en zal de woning zich proactief
aanpassen aan de functie van het gebruik en gaan comfortverbetering en verduurzaming hand in
hand in plaats van ten koste van elkaar.
Korte omschrijving van de activiteiten
In het eerste werkpakket wordt het Smart DC Loft concept gespecificeerd. Er worden
gebruikersscenario’s gedefinieerd als input voor de implementatie van het intelligente
gebouwmanagementsysteem en de systeemarchitectuur wordt verder uitgewerkt. Vervolgens vindt
in WP2 de uitontwikkeling van de smart en DC componenten plaats, waarbij zoveel mogelijk wordt
aangesloten op ontwikkelingen uit andere projecten zoals DC Flexhouse. In werkpakket 3 vindt de
implementatie plaats, uitgesplitst in constructieve voorbereiding en oplevering van de
appartementen in april 2017 met zowel een AC als DC grid, hardware installatie (elektrische
energievoorziening door PV, opslag, DC grid, warmte en binnenklimaat beheersing door
warmtepomp en DC verwarming, verlichitng, etc.) en implementatie van het intelligente
gebouwmanagementsysteem. In WP4 wordt het systeem in gebruik genomen en vindt disseminatie
van de projectresultaten plaats.
Resultaat
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In het appartementencomplex Blok 61 op Strijp-S wordt in 14 Smart DC Lofts een combinatie van
innovaties toegepast om tot intelligente (vrijwel) energieneutrale appartementen te komen. In het
woonconcept worden duurzame energievoorziening door middel van PV panelen, opslag en
warmtepompen gecombineerd met intelligent energiegebruik waarbij zowel een AC (wisselspanning)
als een DC (gelijkspanning) net in de woningen wordt aangelegd. De lofts worden voorzien van een
intelligent
energiemanagementen
gebouwbeheersysteem
en
voorzieningen
die
de
gebruikerservaring voor bewoners optimaliseren om zo bij de verduurzaming van de lofts het
wooncomfort niet uit het oog te verliezen. Het project resulteert in een marktrijp product dat direct
na afloop in de markt wordt uitgerold door VolkerWessels en haar partners om zo een significante
bijdrage te leveren aan de duurzame economie in Nederland.
Contactpersoon (1)
Telefoonnummer
E-mail

Bram Arts
+31 (0)6 4860 6330
b.arts@chematronics.nl

Contactpersoon (2)
Telefoonnummer
E-mail

Twan Smetsers
+31 (0)6 4349 2920
t.smetsers@chematronics.nl

Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

VolkerWessels iCity
01.08.2016 – 31.12.2017
DEI 2016
Energieregelsystemen en –diensten
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314.

DEI1160017 - Energiebesparing en stimulering van duurzame energieopwekking door demonstratie van de realisatie van een eBoiler
(P2H eBoiler)

Aanleiding
Nederland heeft de ambitie om het aandeel duurzame energie te laten groeien van 4% in 2014 tot
16% in 2023. Binnen het aandeel van de Nederlandse elektriciteitsproductie zal het aandeel
duurzaam zelfs groeien van 10% in 2013 tot 35% in 2023! Voor een groot deel zal dit worden
gerealiseerd door wind- en zonne-energie. UNIPER heeft berekend dat rond 2023 de
productiecapaciteit uit intermitterende bronnen zal oplopen tot 8000 MW aan opgesteld vermogen.
Een groot probleem bij energieproductie uit intermitterende bronnen is onbalans in
elektriciteitsproductie. Deze onbalans wordt veroorzaakt door het onvoorspelbare karakter van winden zonne-energie, hetgeen volatiliteit in energieproductie tot gevolg heeft. Met conventionele
energieproductie wordt het moeilijk en kostbaar om deze onbalans op te vangen. Ervaringen in
Denemarken en Duitsland laten nu al zien dat er boven bepaalde percentages intermitterende
bronnen een drempel kan ontstaan voor verdere groei van duurzame energie. Zo zijn in deze landen
op bepaalde momenten al windmolens stilgezet (curtailment).
Onbalans is hiermee de komende jaren een belemmering voor de groei van energieproductie uit
hernieuwbare bronnen. Het bufferen van energie zal een belangrijke randvoorwaarde zijn om de
groei in duurzame energie mogelijk te maken. Per 2023 zal 2000 MW aan energiebuffer noodzakelijk
zijn om de onbalans te kunnen nivelleren.
Doel van het project en bijdrage doelstellingen regeling
Doel van dit project is het demonstreren van grootschalige energie-opslag om onbalans in het
elektriciteitsnet op te kunnen vangen. Dit project zal door het demonstreren van een Power to Heat
oplossing een bijdrage leveren aan:
o de nationale, provinciale en gemeentelijke ambities voor:
o CO2 reductie (substitutie van gas door groene elektriciteit met veel lagere CO 2 footprint);
o energiebesparing (hogere efficiency voor productie van warmte en bij opschaling vermindering
van gasgebruik) ;
o stimulering van opwekking en efficiënte integratie van duurzame energiebronnen in het totale
energiesysteem;
o beperking van energiekosten (met name van balanceringskosten);
o de uitrol van vervolgprojecten met een vergelijkbare en met een kleinere schaal met daarin een
groot belang voor de BV Nederland.
Omschrijving activiteiten
Het project omvat inhoudelijk:
o Onderzoek naar / ontwikkeling van inpassing in bestaand stadsverwarmingsnet;
o Ontwikkeling van een Decision Support System (DSS) voor in/uitschakelen boiler;
o Ontwerp van eBoiler;
o Realisatie van eBoiler.
Resultaat
De te verwachten jaarlijkse energiebesparing door dit demonstratieproject is 1.800.000 m3 gas, te
vergelijken mij het gasverbruik van 1.200 huishoudens (bij 1.500 m 3 gas per jaar gemiddeld). Dit
komt neer op een besparing van 3.600 ton CO2 per jaar. De totale productie van duurzame warmte
zou daarmee op 6% van de Haagse stadsverwarming uitkomen.
Bij een uiteindelijke opschaling naar een breder netwerk van eBoilers kunnen deze getallen oplopen
tot besparingen van 133.000.000 m3 gas (gelijk aan jaarlijks verbruik van 88.000 huishoudens), wat
neerkomt op een verlaging van CO2 uitstoot van 285.000 ton per jaar.
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Uniper Benelux B.V.
Ralph Mulder
+31 (0)10 289 5782
ralph.mulder@uniper.energy
--26.04.2016 – 30.06.2017
DEI 2016
Energieregelsystemen en –diensten
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315.

DEI1160027 - From Big Data to Personalised Advice (D2PA)

Quby is de bedenker en ontwikkelaar van de bekende slimme meter Toon van Eneco. Hiermee kan
de gebruiker inzicht krijgen in de aard en hoogte van zijn energiegebruik in de tijd. Toon heeft nog
een heleboel andere handige functies, zoals de mogelijkheid om op afstand via een app te worden
bediend. Maar wat Toon niet doet, is zijn mening geven over dit energiegebruik. Als het te hoog is,
hoe kan het dan worden verlaagd zonder verlies van comfort?
De opvolger van Toon kan bij de buren kijken hoe die het doen. En bij duizenden andere buren. Elke
situatie is anders, maar door maar genoeg huishoudens met elkaar te vergelijken, kunnen de
servers van Quby een heleboel leren, en dit teruggeven aan de gebruiker. In de vorm van
eenvoudige adviezen die meteen kunnen worden opgevolgd. Ook kunnen er adviezen gegeven
worden met betrekking tot een investering. Denk aan betere isolatie, zonnecellen, etc. Door
huishoudens met elkaar te vergelijken, kan de nieuwe Toon bovendien een redelijke inschatting
maken van het besparingspotentieel. Het is de bedoeling dat op deze manier 5–10% kan worden
bespaard op de energierekening.
Dit demonstratieproject is erop gericht om deze claims te valideren en tegelijkertijd te onderzoeken
hoe de gebruiker het systeem ervaart. Het demonstratieproject zal de vorm aannemen van een
‘living lab’ van 1000 huishoudens die de nieuwe Toon ontvangen.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

Quby B.V.
Tako in ‘t Veld
+31 (0)6 1092 5570
tako.intveld@quby.com
--01.07.2016 – 30.06.2018
DEI 2016
Energieregelsystemen en –diensten
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316.

DEI2150016 - eNEEF Energy Saving Solution (eNEEF)

Aanleiding
Veel (90%) CV installaties in gebouwen zijn slecht hydronisch ingeregeld en zijn ook niet ‘smart’, in
de zin dat ze vooraf weten waar er hoeveel vermogen gedurende welke tijd nodig is. Volgens diverse
onderzoeken is op gebruikersniveau en aansturing veel winst te behalen. Bovendien zijn de meeste
CV installaties (leidingen) nog uitgelegd op het pre-HR ketel tijdperk, waar de ketel juist niet mocht
condenseren. Met name in de utiliteitsbouw is meestal sprake van continu gebruik van de ketel,
omdat de warmtebehoefte onbekend is. Slechte hydronische afstelling geeft bovendien ook zeer veel
rendementsverlies en levert een slecht wooncomfort op. Eagle Energy heeft een systeem ontwikkeld,
genaamd eNEEF welke de CV-ketel (of warmtebron) optimaal laat samenwerken met de CV
installatie (leidingen, radiatoren) en daarmee het rendement van het totale systeem sterk verbetert.
Dit systeem is ontwikkeld op basis van jarenlange ervaring in CV ketelbouw en praktijkervaringen
die opgedaan zijn in de installatiebranche. eNEEF wordt als regelsysteem toegevoegd aan de
bestaande installatie en zorgt voor 40% besparing op gas, met name als sprake is van meerdere
zones in een gebouw. Deze grote besparing is mogelijk door:
1. Betere hydronische afstelling van het gehele systeem.
2. Vooraf vermogen, temperatuur en tijd per ruimte aan de warmtebron bekend te maken,
waardoor warmtebron en warmteafgifte op elkaar worden afgestemd.
3. Omgevingsfactoren, zoals wind, ligging tov zuid en isolatiewaarden mee te laten wegen in de
berekening van het af te geven vermogen per zone.
4. Zeer gerichte sturing en hergebruik van warmte.
Doel van het project
Doel is om de doelmatigheid en (korte) terugverdientijd van eNEEF in een aantal uiteenlopende
gebouwen te demonstreren. Zodoende wordt draagvlak voor een grootschalige toepassing gecreerd.
Korte omschrijving van de activiteiten
eNEEF zal als pro-actief energieregelsysteem worden gedemonstreerd in uiteenlopende gebouwtypes
met verschillende karakteristieken en op basis van de meetgegevens en praktijkervaringen verder
worden doorontwikkeld. De volgende activiteiten zullen plaatsvinden:
1. Demonstratie van eNEEF in een tweetal scholen.
2. Demonstratie van eNEEF in een appartementencomplex.
3. Demonstratie van eNEEF op een conferentieoord.
4. Experimentele ontwikkeling op basis van de resultaten naar eNEEF 2.0 (draadloos).
5. Demonstratie van eNEEF 2.0 in een vijftal verschillende huizen.
6. Evaluatie projectresultaten.
Eagle Energy BV heeft de rol van ontwikkelaar. Samsom Installaties BV verzorgt ook een deel van de
ontwikkeling en doet de implementaties in de verschillende demonstratieomgevingen. Educatis,
Stichting Voila en De Betteld zijn betrokken als lauching customers voor de demonstratie en geven
terugkoppeling van de behaalde rendementen en het comfort. Daarnaast vervullen zij een
ambassadeursfunctie richting de sector. Intergas doet met vanwege de uitrol en koppeling aan
bestaande CV assortiment en verdere penetratie van de utiliteitsmarkt.
Resultaat
Het project demonstreert in diverse gebouwen en bij diverse gebruikersprofielen de meerwaarde van
eNEEF als pro-actief energieregelsysteem. Het laat zien dat het naast multiple zone
utiliteitsgebouwen ook een aantrekkelijke business case biedt voor de woningbouw. Doordat
warmteaanbod en warmteafgifte optimaal samenwerken door pro-actieve aanlevering van
warmtevraag, wordt significant bespaard op de gasrekening (40%). De zelf ontwikkelde aansturing
is geschikt voor elk type CV ketel of warmteinstallatie, waardoor het besparingspotentieel groot is en
er een aantrekkelijk exportproduct is gemaakt.
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Eagle Energy B.V.
B. de Vreugd
+31 (0)85 273 6324
basdevreugd@eagle-energy.eu
Samsom Installaties B.V., Stichting
Conferentiecentrum De Betteld
01.01.2016 – 01.03.2018
DEI 2015
Energieregelsystemen en -diensten
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317.

DEI2150019 - Energie 6.0 (E6.0)

De aanleiding van dit project komt voort uit de onvoorspelbaarheid van de vraag naar en het aanbod
van elektriciteit en de daaraan gekoppelde onbalans(prijzen), een probleem dat in de toekomst
verder zal toenemen door groei in hernieuwbare energiebronnen als wind en zon. Verschil tussen
vraag en aanbod van elektriciteit leidt tot onbalans in het net, dit heeft (financiële) gevolgen voor
zowel de leveranciers als voor de afnemers van elektriciteit. Verlaging van onbalans in het
energiesysteem maakt het dus mogelijk om meer duurzame energiebronnen in het energiesysteem
te integreren en draagt daarmee direct bij aan de door de overheid gestelde doelen omtrent de
reductie van CO2 uitstoot. Een oplossing die slim gebruik maakt van onbalans en leidt tot meer
balans tussen vraag en aanbod van elektriciteit biedt toegevoegde waarde voor partijen zoals
energieleveranciers, netbeheerders en eindgebruikers en zal ook een direct stimulerend effect
hebben op het gebruik van duurzame (groene) elektriciteit.
Energie 6.0 is uniek in het feit dat een totaalpakket aan diensten neergezet wordt omtrent
energieprijsvoorspelling en het benutten van onbalans. Daarnaast is de beoogde mate van
flexibiliteit in aansluiting op verschillende systemen bij klanten uniek. Er wordt een Virtual Power
Plant (VPP) ontwikkeld die exploitabel is op basis van een commercieel rendabel businessmodel voor
zowel leverancier (I-Real – verantwoordelijk voor installatietechniek en software - en Priogen –
verantwoordelijk voor energiemodellen en levering diensten aan de klant) als eindgebruiker (Van
Acht Koel- en Vriesopslag).
De realisatie van de VPP wordt ondersteund door TNO. De VPP is gericht op industriële toepassingen
om op basis van energievraag en –aanbod een optimaal energiemodel voor industriële installaties te
realiseren. De VPP zorgt ervoor dat elektriciteitsgebruik automatisch geoptimaliseerd wordt binnen
de opgegeven productie-eisen van de gebruiker. Door slimmer elektriciteit te benutten, ontstaat er
een energiekostenoptimalisatie voor de eindgebruiker en wordt er meer gebruik gemaakt van
(groene) duurzame energie.
Het project resulteert in een eerste demonstratie van de Energie 6.0 VPP dienst bij een koel- en
vrieshuis.
Penvoerder
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I-Real Solutions B.V.
B.J. Siebenga
+31 (0)31 436 6600 / +31 (0)6 1355 3115
b.siebenga@i-real.nl
Priogen Holding B.V., Van Acht Koel- en Vriesopslag B.V.
01.11.2015 – 31.12.2016
DEI 2015
Energieregelsystemen en -diensten
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318.

DEI2150029 - De Energieketen in handen van de consument (EnerCons)

Aanleiding
Met een toenemend aandeel duurzame energie uit zon, wind en getij, ontstaan er in de nabije
toekomst grote fluctuaties in de vraag en aanbod van energie. Dit vraagt om de ontwikkeling van
oplossingen die rekening houden met de dynamische wisselwerking tussen energievraag en –aanbod
en hierop sturen met de betrokkenheid van consumenten. Consumenten, burgers participeren niet
automatisch, ze moeten hiervoor worden gestimuleerd en uitgedaagd met passende middelen. De
implementatie van een slimmer energiesysteem, dat omarmd wordt door de consument, vraagt om
innovatieve, betrouwbare en gebruikersvriendelijke oplossingen. Alleen door de consument centraal
te stellen kan hun participatie in een smart grid oplossing worden gerealiseerd.
Texel Development, een onderneming die is opgericht door Brendan de Graaf (TexelEnergie, DE
Unie) heeft hiervoor een Smart Consumer Gateway (SCG) ontwikkeld welke de consument als
eindgebruiker volledig centraal stelt in het energiemanagement systeem. Deze SCG is een energie
management systeem voor in huis, welke verbinding legt tussen de verschillende apparaten in huis,
energieopslag en - indien er toestemming wordt gegeven - verbinding naar buiten. Anders dan de
meeste andere systemen kan SCG door geïntegreerde soft- en hardware opslag en afgifte van
elektriciteit van en naar een batterij mogelijk maken. Ook zonnepanelen kunnen worden
geïntegreerd.
Doel van het project
Het doel van dit demonstratie project is de Smart Consumer Gateway te demonstreren en op
significante schaal te implementeren en waar nodig door te ontwikkelen, als opstap naar verdere
commerciële uitrol in Nederland en daarbuiten. De demonstratie van de technologie wordt op twee
verschillende locaties in Nederland (Haarlemmermeer en Enschede) uitgevoerd met 500
huishoudens per locatie (1000 totaal). In Haarlemmermeer worden tevens ca. 50 locaties uitgerust
met energieopslag in huis (huisbatterij). Huishoudens profiteren door op slimme momenten energie
af te nemen, te besparen, op te slaan of aan het net te leveren. Bovendien wordt in
Haarlemmermeer ook nog een centrale energieopslag geplaatst (buurtbatterij) waarmee kosten voor
netverzwaring kunnen worden vermeden. Om dit optimaal te kunnen laten werken moeten burgers
hun energiemanagement data daarvoor beschikbaar stellen. De business cases voor deze
energieoplossingen worden op deze locaties geïmplementeerd en gedemonstreerd.
Korte omschrijving van de activiteiten
De activiteiten van dit project bestaat uit 5 fasen, In fase 1 wordt de hard- en software voor de
Consumer Gateway voorbereid en wordt de gatekeeper gerealiseerd die nodig is voor de
bescherming van de data van de consument. In fase 2 worden de businesscases verder uitgewerkt
die in de demo geïmplementeerd gaan worden en worden potentiele additionele businesscases
geïdentificeerd en gedefinieerd. In fase 3 worden de deelnemers voor de demo benaderd. Fase 4
omvat de aankoop van alle producten nodig voor de demo (productie van de Smart Consumer
Gateway systemen en de inkoop van de huisbatterijen en van de buurtbatterij) en het plaatsen
daarvan. Tenslotte wordt in fase 5 het systeem ingeregeld en wordt gebruikerservaring verzameld
voor analyse.
Resultaat
Het demonstratie project moet de werkzaamheid en de potentie van de Smart Consumer Gateway
technologie aantonen op significante schaal (1000 huishoudens) en legt de basis voor verdere uitrol
en implementatie van dit product in Nederland en wereldwijd. De resultaten vormen de basis voor
een uniek, succesvol, nieuw Nederlands hightech bedrijf met stevige internationale ambities.
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319.

DEI2150030 - Demoproject Optimale Energiesturing Duurzame Energie
(DOEDE)

Aanleiding
Met ca 350 kWp op de varkensstallen heeft Roefs een zon-PV-systeem van significante omvang. De
geproduceerde energie staat in verhouding tot een jaarconsumptie van 365.000 kWh per jaar. Door
de dag/nacht en seizoensinvloeden wordt echter ook een groot deel teruggeleverd aan het openbare
net, om deze vervolgens weer van het openbare net te onttrekken tijdens nachtelijke uren en in de
winter.
Roefs wil echter het rendement/opbrengst van zijn energiehuishouding gaan verhogen. Hiervoor
heeft Roefs twee onderzoeksrichtingen:
1) Uitbreiding van de hoeveelheid panelen
2) Energiesturing door middel van opslag (demand-respons en batterijen)
Uitbreiding van de zonnepanelen is eenvoudig mogelijk omdat er nog voldoende ruimte is op de
stallen om verder uit te breiden. Deze uitdaging is redelijk overzichtelijk. Energiesturing door middel
van energieopslag is nieuwe technologie. Deels kan de energie bij Roefs gestuurd worden door het
‘energieschema’ als input mee te nemen in de klimaatbeheersing in de varkensstallen en deels kan
energiesturing plaatsvinden vanuit een energieopslagsysteem. Roefs is in overleg getreden met Jules
Energy en ATEPS Nederland om het rendement/opbrengst van zijn zonnepark te vergroten.
Doel van het project
Demonstreren dat (batterij) energieopslag in combinatie met demandrespons het rendement van
decentrale duurzame energievoorziening inclusief het verbruik van een groot varkensbedrijf
versterkt en derhalve van meerwaarde is voor intermitterende energiebronnen.
Demonstratie zorgt voor een toename van het besef dat energieopslag en demand-responds cruciaal
en succesvol is voor de transitie naar een duurzaam energiesysteem en demonstratie zorgt voor
versnelde marktontwikkeling waardoor Nederlandse bedrijven zowel nationaal als internationaal het
verschil kunnen maken binnen de transitie naar een duurzaam energiesysteem.
Korte omschrijving van de activiteiten
Het project bevat de volgende werkpakketten met bijhorende activiteiten:
WP 1 Contractuele fase: met de energieleverancier worden afspraken gemaakt over de inrichting
van het energiecontract.
WP 2 Constructie fase: opbouw van het energieopslagsysteem.
WP 3 Integratie fase: het Jules-Energy-Platform integreren met het energieopslagsysteem van
ATEPS (vergelijkbaar met prototype-project te Odoorn).
WP 4 Demonstratie- en communicatie fase: diverse activiteiten en bijeenkomsten om de
technologie en het business model te promoten en de markt in beweging te krijgen.
Resultaat
Het resultaat is een in het oog springend demonstratie traject dat in directe zin de business versterkt
van Varkenshouderij Roefs, ATEPS Nederland en Jules Energy. En in indirecte zin Nederland op de
kaart zet als land waar slimme energieoplossingen gerealiseerd worden.
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320.

DEI1400023 - Demonstratie zonnestroomsysteem voor huurappartementen

Nederlandse woningcorporaties zijn volop bezig met de verduurzaming van hun woningvoorraad om
te zorgen dat huren op lange termijn betaalbaar blijft, ondanks de stijgende energielasten. Het
ultieme doel is om huurders directe toegang te geven tot duurzame energie. Zonnepanelen zijn
hiervoor bij uitstek geschikt en worden sinds een aantal jaar geleidelijk uitgerold door de
woningcorporaties.
Meestal investeert de woningcorporatie in de panelen en betalen huurders vervolgens een kleine
huurverhoging. In ruil daarvoor mogen zij de zonne-energie zelf gebruiken. Ze besparen hierdoor op
hun energierekening en de totale woonlasten vallen zodoende lager uit op een maatschappelijk
verantwoorde manier.
Voor de vele appartementen werkt dit systeem echter niet goed, omdat het meestal niet rendabel is
om te investeren in zonnepanelen voor appartementen. Dit komt omdat het dak van de
appartementen een gezamenlijk dak is en daarom een gezamenlijke PV-installatie vereist is. Dus één
grote PV-installatie in plaats van een PV-installatie per huishouden. Deze collectieve PV-installatie
moet worden aangesloten op de collectieve meter. Het gevolg is dat de stroom maar heel beperkt
door de bewoners kan worden gebruikt, bijv. voor de lift of de verlichting. De grootste deel wordt
geleverd aan het net en levert economisch weinig op. Het is daarom voor woningcorporaties meestal
niet interessant om te investeren in zonne-energie voor appartementen.
Tot voor kort was hier weinig aan te doen, maar na bijna drie jaar ontwikkeling komt daar
verandering in.
Het innovatieve zonnestroomsysteem van LENS verdeelt namelijk de gezamenlijk opgewekte stroom
eerlijk over de huishoudens, zodat alle bewoners een deel van de zonnestroom kunnen gebruiken.
Op deze manier levert de stroom economisch veel meer op. De verdeling van de zonnestroom kan
op afstand worden geregeld en bijgehouden dankzij de slimme besturing van het apparaat en de
bijbehorende software. Hierdoor kunnen huurders zelf kiezen of ze mee willen doen en gaat er bijv.
in het geval van tijdelijke leegstand geen zonnestroom verloren. En dankzij de innovatieve koppeling
met energie-opslag kan zelfs de collectieve stroomvoorziening in het appartementencomplex volledig
worden opgewekt door zonnestroom. Op deze manier leveren zonnepanelen op appartementen dus
wel een zeer rendabele business case op, voor zowel woningcorporaties als huurders.
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HER regeling
321.

TEHE117040 – De Waterbatterij: Gebruik van een gebouw als batterij voor zonPV installaties (Waterbatterij)

Aanleiding
Door het aansluiten van allerlei duurzame energiebronnen, maar met name zon en wind, zullen de
enkele tientallen grote centrale energie opwekcentrales de komende jaren vervangen/aangevuld
worden door enkele duizenden tot tienduizenden kleinschalige opwekinstallaties (zon, wind,
biomassa). Het elektriciteitsnetwerk is daartoe niet op alle plaatsen geschikt en is gebaat bij zo min
mogelijk energietransport via het elektriciteitsnetwerk.
Eén van de duurzame bronnen is zon PV. Veelal wordt deze elektrische energie geproduceerd op de
daken van gebouwen. Een deel van deze elektriciteit wordt in het gebouw zelf gebruikt, maar een
groot deel van de elektriciteit wordt via het elektriciteitsnet terug geleverd. Dit zorgt voor een
minder rendabele business case voor de eigenaar van de Zon PV installatie en meer
elektriciteitstransport op het elektriciteitsnetwerk dat slechts een beperkte capaciteit heeft.
Doel van het project
Doel van het project is om de pieken op het elektriciteitsnet te verminderen en hiermee een
rendabelere business case voor Zon PV eigenaren te creëren. Dit is mogelijk doordat:
 Doorgaans in een gebouw naast elektriciteit ook een significante hoeveelheid warmte wordt
gebruikt. Met de Waterbatterij wordt de elektriciteit die meer wordt geproduceerd dan wat er op
dat moment gebruikt wordt, omgezet in warmte en opgeslagen en gebruikt wanneer dat nodig is.
Tevens wordt op de momenten dat de prijs voor elektriciteit van het elektriciteitsnet zeer laag is
(of zelfs geld oplevert) de elektriciteit omgezet in warmte en opgeslagen.
 Daarnaast is in veel gevallen de grootte van de elektrische aansluiting beperkend voor het aantal
panelen dat op een gebouw gelegd kunnen worden. Omdat er met de Waterbatterij meer
elektriciteit wordt gebruikt in het gebouw, zal er minder gebruik worden gemaakt van de
elektrische aansluiting. Hierdoor kunnen dus meer panelen op dezelfde aansluiting worden
aangesloten.
Hiermee wordt Zon PV goedkoper en wordt de capaciteit van het elektriciteitsnet beter benut. Als
neveneffect wordt daardoor minder gas gestookt en daarmee CO 2 uitstoot vermeden. De nationale
energiedoelstellingen voor 2030 worden hierdoor dichterbij gebracht.
Korte omschrijving van de activiteiten
In dit project wordt de Waterbatterij ontwikkeld, gerealiseerd, getest en gedemonstreerd. Dit project
wordt in samenwerking met Matojo, Advanced Electromagnetics, Senfal en TNO uitgevoerd. Matojo
en Advanced Electromagnetics zullen de hardware en de sturing van de Waterbatterij ontwikkelen,
Senfal zal inhoudelijk bijdragen in de koppeling met de elektriciteitsmarkt. TNO verzorgt de optimale
aansturing van de Waterbatterij.
Resultaat
Het resultaat van dit project is:
 Een geoptimaliseerd ontwerp van de Waterbatterij
 Vijf functionerende Waterbatterijen die gedurende een periode van 1 jaar zijn gemonitord
 Een rapport met standaard ontwerpen, inhoudelijke bevindingen en de mogelijkheden tot
opschaling van het concept (oa marktpropositie)
Uiteindelijk zal dit leiden tot de productie van extra duurzame energie, lagere SDE+ uitgaven (per
kWh), minder CO2 uitstoot en een lagere belasting van het elektriciteitsnet.
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322.

TEHE116255 - Portfoliomanagement over meerdere soorten aansluitingen met
energieopslag (Pomsame)

Aanleiding
In de huidige energiemarkt vervaagt de scheidslijn tussen producenten en consumenten. Waar de
elektriciteit voorheen hoofdzakelijk van grote energiecentrales af kwam, komt de elektriciteit nu van
diverse decentrale bronnen. Deze trend van decentralisatie gaat tevens gepaard met een
samenleving die ‘hyperconnected’ raakt. Door deze hyperconnectivity kan er ‘real-time’ geschakeld
worden op prikkels uit de energiemarkt door de ‘prosument’ zelf. Dit betekent dat de waarde van
grote energiehandelsafdelingen van de traditionele energiemaatschappijen steeds betrekkelijker
wordt en dat prosumenten zelf in staat zijn om energie te verhandelen. De energiemarkt zal
hierdoor fundamenteel veranderen.
Eén van deze veranderingen is dat de energiepositie van duizenden prosumenten niet meer
tegelijker tijd op de energiemarkten wordt verhandeld, maar dat prosumenten hun eigen
‘energiepositie’ solitair kunnen verhandelen. Het solitair verhandelen van je energiepositie is echter
risicovol. Verkeerde biedingen worden niet meer opgevangen door de massa, dus het letterlijke
‘slecht voorspelde wolkje’ voor de zon kan al voor een verliespost zorgen. Eigenaren van vastgoed,
m.a.w. van meerdere grootverbruiksaansluitingen, kunnen echter een hoop flexibiliteit inbouwen,
zeker in combinatie met energieopslag.
Horti Vastgoed heeft een drietal locaties met een grootverbruiksaansluiting en een zonnedak van
ruim 750 kWp, wat geruime tijd het grootste commerciële zonnedak van Nederland was. Horti
Vastgoed heeft een sterke focus op het verduurzamen van de bedrijfshallen waardoor er na de
introductie van ledverlichting in de bedrijfshallen, veel meer energie wordt opgewekt dan achter de
meter verbruikt wordt, althans in Logistiek Centrum Bleiswijk, het complex waarin de Koninklijke
Lemkes Groep gevestigd is. Horti Vastgoed wil de zonne-energie die hier wordt opgewekt gaan
verbruiken op andere locaties van Horti Vastgoed en inzetten voor particulier gebruik bij de
werknemers.
Het project is een vervolg op het energieopslagproject in Woensdrecht bij varkenshouder Roefs.
Doordat de energieprijzen dit jaar fors zijn gezakt, terwijl de ruimte tussen APX en onbalans ca.
10% is gebleven, is de absolute verdiencapaciteit voor energieopslag gezakt. In dit project gaan we
extra ‘inflexibiliteit’ toevoegen, meerdere aansluitingen en meerdere soorten verbruik, waardoor de
verdienruimte weer toeneemt, ondanks de lagere energieprijzen.
Doel van het project
Het doel van het project is om de klant, in dit geval Horti Vastgoed, zelf te laten opereren als
energiebedrijf voor zijn totale mix van flexibiliteit, vraag en aanbod over meerdere locaties en over
groot- en kleinverbruiksaansluitingen.
Het doel van het project is tweeledig:
4) In de praktijk bewijzen dat (batterij) energieopslag het rendement van decentrale duurzame
energievoorziening versterkt en derhalve van meerwaarde is voor intermitterende
energiebronnen. Het project zorgt voor een toename van het besef dat energieopslag cruciaal is
voor de transitie naar een duurzaam energiesysteem en zorgt voor versnelde marktontwikkeling
waardoor Nederlandse bedrijven zowel nationaal als internationaal het verschil kunnen maken
binnen de transitie naar een duurzaam energiesysteem.
5) De prosument in de positie van energieleverancier brengen, met als uitgangspunt het totale
portfolio van energievraag bij alle vestigingen en de aangesloten werknemers, energieproductie
van het totale zonnepark en de buffercapaciteit op één van de locaties. Deze drie elementen
worden ‘real-time’ verwaard op de Nederlandse energiemarkten met als doelstelling om
duurzame energie optimaal in te zetten.
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Korte omschrijving van de activiteiten
Het project bevat de volgende werkpakketten met bijhorende activiteiten:
WP 1 : Ontwikkelfase: Ontwikkeling Portfoliomanagement systeem + correcte waarde toekenning
WP 2 : Contractuele fase: met Jules Energy worden afspraken gemaakt over de inrichting van
het energiecontract en het aanbod richting de medewerkers
WP 3 : Assemblage fase: opbouw van het energieopslagsysteem en opbouw van de
portfoliomanagement module voor aansturing van het energieopslagsysteem.
WP 4a : Integratie fase: Jules Energy zal de batterij gaan aansturen over het volledige portfolio
van Horti Vastgoed
WP 4b : Integratie fase: Het aanbod richting de medewerkers.
WP 5 : Exploitatie fase: het bewijs voor het business model.
Resultaat
Het resultaat is een in het oog springend project dat in directe zin de business versterkt van Horti
Vastgoed, ATEPS Nederland en Jules Energy. En in indirecte zin Nederland op de kaart zet als land
waar slimme energieoplossingen gerealiseerd worden.
Bovendien is het opslagsysteem direct gekoppeld aan het zonnepark en zorgt de ‘buffer’ ervoor dat
de zonne-energie wordt gestuurd en beschikbaar is voor de werknemers en andere locaties van Horti
Vastgoed. Hierdoor nemen de financiële opbrengsten van het zonnepark toe en wordt Horti Vastgoed
minder afhankelijk van SDE-subsidie.
Voor alle drie de bedrijven ontstaat er, bij een solide business case, een concreet
herhalingspotentieel. Horti Vastgoed als eigenaar van meerdere gebouwen, ATEPS als leverancier
van energieopslagsystemen en Jules Energy als IT-leverancier om de prosument te ontzorgen en
maximaal rendement te halen uit de duurzame productie-eenheden.
Bovendien introduceert Horti Vastgoed, naast de ledverlichting, zonnepark en energieopslag ook nog
warmtepompen, waardoor de energie neutrale bedrijfshal (verwarming + verlichting +
bedrijfsprocessen) steeds meer in zicht komt.
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323.

TEHE116372 - Cooperative sustainable business models for storage (COOPSTORE)

Aanleiding
In de transitie naar een volledig duurzame en schone energievoorziening zal de opslag van energie
een steeds grotere rol gaan spelen. Voor grootschalige toepassing van energieopslag is een slimme
combinatie van diensten voor diverse stakeholders noodzakelijk: het verhogen van autarkie,
balanshandhaving van het net en faciliteren van energy trading.
Doel van het project
De doelstelling van dit project is het creëren van een platform dat een positieve business case voor
centrale energieopslag mogelijk maakt door ‘benefit stacking’ (de combinatie van verhoogde
autarkie, balanshandhaving en energy trading) voor alle stakeholders.
Korte omschrijving van de activiteiten
In COOP-STORE wordt energieopslag gecombineerd met een PV park. Scholt Energy Services zal in
samenwerking met WeertEnergie energielevering aan consumenten faciliteren om autarkie van
participanten in de coöperatie te verhogen. Scholt zal de batterij inzetten voor energy trading en
balanshandhaving. Scholt ontwikkelt algoritmes om de opslag in te zetten voor diverse business
modellen.
ECN/SEAC onderzoekt de integratie van zonne-energie met energieopslagsystemen, zal de
technologie vergelijken met kleinschalige opslag en onderzoek doen naar de beoogde
systeemarchitectuur en techno-financiële modellen opstellen ter onderbouwing van de potentie.
Soltronergy is verantwoordelijk voor het systeemontwerp, configureren van de netaansluiting en
bepaling van de impact in het net. Daarnaast zal Soltronergy de case technisch doorrekenen en in de
monitoringfase de propositie valideren aan de hand van gemeten opbrengsten.
WeertEnergie zal een belangrijke rol spelen in de verspreiding van kennis naar andere coöperaties in
Nederland.
Resultaat
Resultaat van dit project is de combinatie van drie business modellen om energieopslagsystemen
commercieel haalbaar te maken. Door toevoeging van energieopslag wordt grootschalige uitrol van
duurzame energie mogelijk. In de beoogde demonstratie wordt aangetoond dat een
rendementsverbetering van 1,77% naar 2,24% op de totale investering mogelijk is en dat het
geïnstalleerd vermogen van een PV veld 9-11% groter kan zijn.
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324.

TKIGB01001 - Financiering en realisatie energietransitie recente woonwijken
(FIREW)

Aanleiding
De Kroeten is een jonge wijk bestaande uit ruim 900 woningen, enkele basisscholen en een medisch
centrum, met een diversiteit aan eigendomsstructuren. Bewoners hebben de ambitie om de wijk en
het energielabel van het vastgoed te verbeteren. Gezien de randvoorwaarden wordt voor deze wijk
ingezet op een combinatie van lokale opwek van duurzame energie middels PV panelen en
energiebesparing, onder andere door bewustwording van gedrag, in een collectieve aanpak. Dit
schetst een belangrijk aspect waarmee ook andere recente woonwijken te maken krijgen: uitwerking
van de Trias Energetica voor deze wijken levert in deze gevallen minder mogelijkheden voor
bouwkundige verbetering maar meer voor collectieve locale opwekking (zon, wind, bio) en
gedragsverandering. Die collectieve dimensie slaat direct neer op financiering en organisatie van de
aanpak. Deze woonwijk is qua structuur exemplarisch, met de diverse eigendomsvormen en vormen
van wonen als basis. Hiermee kan De Kroeten als voorbeeld gaan dienen voor vele nieuwe
woonwijken in Nederland. Met het project wordt ook een aanzienlijke CO2 reductie bereikt.
Doel van het project
FIREW is gericht op het ontwikkelen van innovatieve, collectieve financieringsconstructies en het
wegnemen van barrières voor financiering van collectieve invoering van duurzame energieopwekking
en energiebesparing. Hierbij richt FIREW zich op de energietransitie in de recente (na 1980
gebouwde) woonwijken in Nederland.
Woonwijk ‘De Kroeten’ in Breda zal als uitgangscase dienen voor het ontwikkelen en in de praktijk
testen van collectieve realisatieconcepten, samenwerkingsvormen en financieringsconcepten die
specifiek gericht zijn op verduurzaming van bestaande, recent gebouwde woonwijken.
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Activiteiten
De diversiteit aan deelnemende partijen in dit project maakt het uniek, evenals de combinatie van
de bottom-up en top-down benadering. Naast bedrijven, (non-profit) organisaties, kennisinstellingen
en de overheid zijn ook burgers betrokken bij het project. Het consortium dekt derhalve het gehele
palet aan rollen die spelen bij dergelijke projecten. Vanaf de start zijn alle mogelijke partijen
betrokken en wordt een praktijkcase als uitgangspunt genomen. Wat daadwerkelijk de mogelijkheid
creëert om een ‘win-win’ situatie voor een ieder te realiseren vanaf de ontwikkeling. Daarbij ontstaat
onder meer een vliegwiel van bottom-up vraag gestuurde kennisontwikkeling. De projectpartners in
het consortium bekijken het project dus vanuit de invalshoek van onderzoek en de directe
toepasbaarheid van nieuwe concepten, die vanuit de voorbeeldcase op te schalen zijn naar andere
recente wijken in Breda, Nederland en het buitenland.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners

Looptijd
Regeling
Programmalijn

Stichting Bredase Energie Services (BRES)
drs B. van der Ree
+31 (0)6 1072 0981
bart.vanderree@sustainomy.biz
Stichting Milieu en Leefklimaat de Kroeten (SMLK), WAIFER, Coöperatie
RElocal, Gemeente Breda, Avans Hogeschool, Centrum vaar
Energievraagstukken (UvA), Sustainomy, Dhuet Duurzaam Ontwikkelen
01.05.2013 – 30.09.2016
TKI EnerGO 2012 t/m 2014
Institutionele en sociale innovaties

Eindrapport 2017:
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a0/c15/d0c/5a0c15d0cf88a92304
7610.pdf
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325.

TKIGB01009 - Energo Fiego (FIEGO)

Aanleiding
Duurzaamheid (met name energiebesparing) kan je stimuleren maar minstens zo krachtig is de lat
voor minimale duurzaamheid hoger leggen.
Doel van het project
Doelstelling is dat er geen niet duurzame panden meer bijkomen, dat duurzaamheid bij
herontwikkelingen altijd een rol speelt en dat de bestaande voorraad versneld wordt verduurzaamd.
Activiteiten
Dit project onderzoekt de mogelijkheden om duurzaamheid onderdeel te maken van de voorwaarden
van de financiers van allereerst nieuwbouw en herontwikkelde kantoren, vervolgens andere typen
commercieel vastgoed en tenslotte herfinanciering van bestaande vastgoed.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

Dutch Green Building Council (DGBC)
Annemarie van Doorn
+31 (0)10 303 2777
a.vandoorn@dgbc.nl
Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB), Utrecht Sustainability
Institute
01.11.2012 – 31.12.2015
TKI EnerGO 2012 t/m 2014
Institutionele en sociale innovaties
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326.

TKIGB01011 - Samen duurzaam onderwijs financieren geeft energie (SOFIE)

Aanleiding
De gemeente Rotterdam, de RVKO, WAIFER, RElocal en andere deelnemers aan het consortium
richten zich op het ontwikkeling van geschikte juridische en financiële instrumenten en onderzoeken
de mogelijke manieren van organiseren. Waar energiebesparing en duurzame energie in de
woningbouw in een aantal gevallen al rendabel is, is dit voor de utiliteitsgebouwen een stuk lastiger.
Daarnaast is met name bij publieke utiliteitsgebouwen het eigendom en de verantwoordelijkheid
voor onderhoud en energiekosten vaak complex. Daar worden oplossingen voor ontwikkeld.
De realisatie van deze constructies zal gebeuren in een demo project. In een latere fase is
opschaling en uitrol van de ontwikkelde modellen naar scholen en andere utiliteitsgebouwen in heel
Nederland gepland.
Doel van het project
De partijen in het consortium SOFIE hebben een duidelijk doel voor ogen: Duurzame scholen,
lagere energie kosten, meer geld voor onderwijs! Het uiteindelijke doel is om energiebesparing en de
opwekking van duurzame energie op gebiedsniveau te realiseren, met scholen als kristallisatiepunt.
Om dit te realiseren zijn nieuwe financieringsconstructies en organisatievormen nodig.
Activiteiten
Basisschool De Kleine Prins in Rotterdam heeft haar twee locaties beschikbaar gesteld voor het
demoproject. De Kleine Prins is als basisschool al enkele jaren bezig met duurzaamheid, zij mag zich
sinds 2011 een Eco-School noemen. Eco-Schools is het internationale keurmerk voor duurzame
scholen. De ambitie is nu om zelf duurzame energie op te wekken of zelfs energieneutraal te
worden, onder meer door de omvangrijke platte daken te gebruiken voor de opwekking van
elektrische en mogelijk ook thermische zonne-energie. Op de daken kan meer zonnestroom
opgewekt worden dan de school verbruikt.
Het project richt zich op verschillende vragen. Kansen voor all-electric, salderingsproblematiek,
samenwerken met andere gebruikers binnen het gebied (een zelfregulerend gebied), economisch
neutrale financiering. De uitdaging ligt in het combineren van bestaande oplossingen zoals, Energie
Service Companies (ESCo’s), Gesloten Distributie Systemen (GDS), fiscale regelingen, donatie en
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crowdfunding of cooperatieve participatie door de ouders van de leerlingen. Maar hoe gaan we dit
samen organiseren?
Resultaat
Het consortium introduceert met SOFIE de ontwikkeling van een nieuwe aanpak voor verduurzaming
van scholen in Nederland. De wens is om te komen tot een innovatief duurzaam en financierbaar
concept voor duurzaam onderwijs. Een totaalaanpak: het gebouw, het gebied, en kennisoverdracht
aan leerlingen en ouders op het terrein van duurzame ontwikkeling.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

WAIFER
Roland van der Klauw
+31 (0)6 5184 0858
rvanderklauw@waifer.nl
Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs (RVKO) / De Kleine Prins,
RElocal, Gemeente Rotterdam, TNO, Persoonlijke Ruimte, Balance, Wocozon
01.11.2012 – 30.04.2015
TKI EnerGO 2012 t/m 2014
Institutionele en sociale innovaties

Eindrapport 2015:
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a0/c17/25f/5a0c1725f075177029
1541.pdf
Eindrapport 2015 bijlagen:
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a0/c17/52e/5a0c1752ee74a7226
67198.pdf

Bladzijde 482 van 484

Projecten TKI Urban Energy

327.

TKIGB01014 - Institutionele en Regulatorische Innovatie ten behoeve van
lokale, Slimme energievoorzieningen (IRIS)

Doel van het project
Iris heeft ten doel tot juridische kaders te komen die de beste kansen bieden aan de ontwikkeling
van ‘lokale duurzame energieprojecten’, LDE’s. Drie juridische kaders staan daarbij op de agenda:
o de regulering op energiegebied, met name de taken en rollen in het netbeheer en de levering
(aan eindgebruikers),
o de ordening van de markt door private partijen, toegespitst op de lokale (kleinschalige)
marktomgeving van de projecten (‘micro-markten’), en
o de samenhang tussen de ordening van energie en die van de leefomgeving (ruimtelijke ordening,
bouw- en milieuwetgeving).
Deze drie kaders zullen, in onderlinge samenhang, flexibel moeten zijn om ook toekomstige
ontwikkelingen te kunnen dienen. Dit vergt innovatieve oplossingen op het juridische vlak.
Activiteiten
o Eerste stap is het opstellen van een overzicht van de knelpunten en barrières die in de praktijk
worden ervaren. De overeenkomsten en verschillen tussen de diverse projecten worden zo
blootgelegd en de implicaties daarvan worden benoemd. Op grond hiervan zal op korte termijn
een reeks concrete voorstellen worden gedaan voor aanpassing van de regulering. Voor lopende
projecten zullen zo snel mogelijk concrete maatwerkoplossingen worden voorgesteld als antwoord
op concrete juridische belemmeringen.
o Vervolg is de stap naar een voorstel tot een structurele herziening van de regulering, die ook
gestoeld is op de lokale, decentrale productie, handel en gebruik van energie.
o Parallel aan deze stap, die gericht is op de publieke ordening, worden voorstellen ontwikkeld om
de lokale (kleinschalige) markten rond LDE’s vorm te geven. Ook de relatie tussen de lokale
(kleinschalige) en grotere marktvloeren komt daarbij aan de orde. Aspecten als programma–
verantwoordelijkheid, onbalansrisico’s en de rol van energiebeurzen komen hierbij aan de orde.
Aan dit deelonderzoek zal een promovendus werken.
o Als promotieonderzoek zal voorts de relatie tussen energie en gebiedsontwikkeling onderzocht
worden. Dit zal moeten leiden tot voorstellen om de wettelijke vereisten op de beleidsterreinen
energie en leefomgeving goed op elkaar aan te laten sluiten.
Resultaat
Het onderzoek zal resulteren in nieuwe, innovatieve voorstellen voor de herziening van deze kaders.
Op korte termijn zullen concrete voorstellen worden ontwikkeld voor het wegnemen van de meest
knellende onderdelen in de huidige regulering. Daarna volgt het belangrijkste resultaat: een voorstel
tot structurele aanpassing van wet- en regelgeving, dat óók is geënt op de lokale, decentrale
productie van energie. Daarbij zal voor elektriciteit, gas en warmte zoveel mogelijk een gelijke
benadering worden gekozen.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners

Looptijd
Regeling
Programmalijn

Universiteit van Amsterdam
Frits Otte
+31 (0)6 5157 0167
f.j.otte@uva.nl
Gemeente Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam Smart City,
Alliander N.V., TU Delft, TNO, Vereniging Energie, Milieu & Water, Vereniging
Eigen Huis
01.01.2013 – 31.12.2017
TKI EnerGO 2012 t/m 2014
Institutionele en sociale innovaties
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Glastuinbouw
HER regeling
328.

TEHE115066 – Energie-0-Kas 2020 (Energie-0-Kas)

Aanleiding
De glastuinbouwsector worstelt, ondanks de zeer hoge energie-efficiëntie, met oplopende
energiekosten; de energiekosten van een bedrijf schommelen tussen de 20 en 25% van het
kostentotaal met uitschieters naar ruim 30%. De glastuinbouwsector in Nederland staat voor een
enorme uitdaging om de sector duurzamer te maken.
Doel van het project
De DaglichtKas en bijbehorende energiesystemen, samen het project Energie-0-Kas 2020, kan een
belangrijke bijdrage leveren om de potplanten- en snijbloementeelt duurzamer te maken en tegelijk
de productie van hernieuwbare energie goedkoper maken. Met dit project wordt de DaglichtKas
gereed gemaakt voor marktintroductie.
Activiteiten
Bode Project- en Ingenieursbureau is inmiddels 10 jaar bezig met de ontwikkeling van de
DaglichtKas, een duurzame en zeer energiezuinige kas en de ontwikkeling is nu zo ver gevorderd dat
de kas op commerciële schaal gebouwd kan worden. In samenwerking met TNO, Wageningen UR,
Priva en Scheuten Glas worden alle onderdelen van de DaglichtKas waar mogelijk verder
geoptimaliseerd, zowel technisch (hogere opbrengsten), als economisch (lagere kostprijs), om tot
een uitvoering te komen die klaar is voor marktintroductie.
Naast het bestaande bedrijf van Ter Laak Orchids in Wateringen, midden in de Greenport Westland
wordt vervolgens een demonstratiekas van 5 hectare gebouwd voor de teelt van Phalaenopsis.
Resultaat
Het Energie-0-Kas 2020 project zal gereed zijn voor een succesvolle marktintroductie.
Geïnteresseerde partijen kunnen een DaglichtKas op commerciële schaal bezoeken, waarbij
benodigde investeringen, te realiseren besparingen, klimaat in de kas, regelingen en beheer- en
onderhoud van de kas op alle vlakken tot in detail zijn uitgewerkt.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

Bode Project- en Ingenieursbureau
C. Meinen
+31 (0)6 4303 9461
christianmeinen@bodeprojecten.nl
Ter Laak Beheer B.V.
01.01.2016 – 31.12.2017
HER
Glastuinbouw
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