
18 januari 2022

Webinar:

Innovatieve opwek- en opslagtechnieken 

in het Energietransitiemodel

We starten in enkele ogenblikken… 



Welkom

2

Robin Quax

Programmamanager

TKI Urban Energy



▪ Stel je vragen in de Q&A, maar hou het netjes ☺

▪ Het webinar wordt opgenomen en nadien beschikbaar gesteld

▪ Het eindrapport komt eind deze week beschikbaar. Alle deelnemers krijgen deze  

presentatie en het eindrapport per mail toegestuurd.

Huisregels
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▪Veelbelovende innovaties kunnen meenemen in modellen van het 

energiesysteem. 

▪Het verkennen van de impact van deze technieken op scenario’s voor het 

toekomstige energiesysteem

Het project



Belang van het project voor Holland Solar

• Fantastische ontwikkelingen in de zonne-energie sector

• Belangrijk dat beleidsmakers op de hoogte zijn van de impact van 
deze technieken



▪ Energietransitiemodel: open source en al veel gebruikt voor scenario’s

▪ Longlist innovaties op basis van programma’s Topsector Energie

▪ Keuze voor Zon op zee, batterij-zon/wind combinatie,  flowbatterijen en PVT

▪ Focus op modellering, eerste verkenning impact

Hoe dan?



Presentatie 

Scope en aanpak 

Marlieke Verweij, 

projectleider 

Programma

Impactanalyse

Alexander Wirtz

Q&A

Live Demo ETM 

Mathijs Bijkerk





•

•

•

•

•

•

https://pro.energytransitionmodel.com/
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https://pro.energytransitionmodel.com/scenario/supply/electricity_renewable/wind-turbines
https://pro.energytransitionmodel.com/scenario/supply/electricity_renewable/solar-power
https://pro.energytransitionmodel.com/scenario/supply/electricity_renewable/solar-power
https://pro.energytransitionmodel.com/scenario/flexibility/flexibility_storage/flow-batteries
https://pro.energytransitionmodel.com/scenario/demand/households/space-heating-and-hot-water
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Nationale sturing
Zonder 
geïntegreerd 
batterijsysteem

Met
geïntegreerd 
batterijsysteem

Delta

Elektriciteitsproductie wind op land 
(TWh)

60,0 54,6 -9,0%
Elektriciteitsproductie zon PV op land 
(TWh)

47,7 45,5 -4,7%
Totale elektriciteitsproductie op land 
(TWh)

107,7 100,1 -7,1%

Nationale sturing Zonder 
geïntegreerd 
batterijsysteem

Met
geïntegreerd 
batterijsysteem

Delta

Piekbelasting op MS net (GW) 46,0 45,0 -2%

Piekbelasting op HS net (GW) 112,2 93,1 -17%
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Regionale sturing Vermogen (MW) Basis scenario (u) Basis scenario + 
flowbatterij (u)

Delta

Gas STEG CCS 2500 70 0 -100%

Waterstofcentrale 
(STEG)

18500 974 171 -82%

Waterstofturbine 12000 5 0 -100%

Vermogen (MW) Basis scenario (u) Basis scenario + 
flowbatterij (u)

Delta

Afval-WKK 363 1472 343 -77%

Gasmotor-WKK 
(kleinschalig)

330 0 0 0%

Waterstofcentrale 
(STEG)

17000 749 92 -88%

Waterstofturbine 18000 23 0 -100%
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Regionale sturing Elektriciteitsverbruik (TWh)

Zonder warmtepomp + PVT 34.4

All-electric WP vervangen door WP+PVT 33.0

delta -4%

All-electric en hybride WP vervangen door WP+PVT 33.3

delta -4%
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Q&A



www.tki-urbanenergy.nl

Dank voor het bijwonen van het Webinar!

Vragen of opmerkingen? 

Mail: robin@tki-urbanenergy.nl

Andere events vanuit TKI Urban Energy:

31 januari : lancering routekaart ventilatie en luchtdichtheid

1 februari : webinar businesscase grootschalige batterijopslag

8 & 15 februari : informatiebijeenkomsten MOOI subsidieregeling

mailto:robin@tki-urbanenergy.nl
https://www.topsectorenergie.nl/agenda/lancering-concept-routekaart-ventilatie-en-luchtdichtheid
https://www.topsectorenergie.nl/agenda/webinar-omslagpunt-grootschalige-batterijopslag
https://www.topsectorenergie.nl/agenda?page=1

