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Deel 3 

 

Projecten onder de programmalijnen (PL’s) 4 t/m 5 en overige thema’s: 

- PL4: Flexibele energie-infrastructuur; 

- PL5: Energieregelsystemen en –diensten voor en van spelers op de 
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Colofon 

 

Projectnaam Overzicht projecten TKI Urban Energy programmalijnen 

Wijzigingen 

 

 

 

Toevoeging van projecten uit tenders onder de TSE (Topsector 

Energie) Urban Energy regeling, van DEI+ en HER projecten, van 

PPS toeslag projecten, van openbare eindrapporten als projecten 

zijn afgerond en van andere publicaties over de projecten. 

 

Locatie Utrecht 

Contact TKI Urban Energy 

- info@TKI-UrbanEnergy.nl 

- 030 747 00  27 

- www.tki-urbanenergy.nl 

 

 

Aantal bijlagen --- 

Dit rapport is tot 

stand gekomen als 

volgt: 

Tekst is afkomstig uit de openbare samenvattingen volgens de 

projectvoorstellen.  

 

Als projecten zijn afgerond is het openbare eindrapport in te zien via 

een link onder de beschrijving van het project. 

 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de volgende 

regelingen uit: TSE Urban Energy regeling, DEI+ en HER regeling en 

de regeling voor Topsector Energiestudies. 

 

TKI Urban Energy voert de PPS toeslag regeling uit (regeling voor 

privaat-publieke samenwerkingsverbanden, voorheen TKI toeslag 

regeling). 

 
 

 

 

Hoewel dit overzicht met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kunnen TKI Urban Energy en 

RVO geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele fouten. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@TKI-UrbanEnergy.nl
http://www.tki-urbanenergy.nl/
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0. Inleiding en samenvatting 

 

De volgende hoofdstukken bieden informatie over projecten die zich (mede) richten op de programmalijnen van TKI Urban Energy: per programmalijn en 

per project de openbare samenvatting, de partners, de oorspronkelijk beoogde looptijd en de contactgegevens. 

 

TKI Urban Energy (TKI UE) richt zich, als onderdeel van de Topsector Energie (TSE), op de energietransitie voor en met de gebouwde omgeving. Het 

programma van TKI UE bestaat uit zes programmalijnen (PL’s): 

0. Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen; 

1. Zonne-energie; 

2. Duurzame installaties voor warmte/koude en aantrekkelijk binnenklimaat; 

3. Fysieke integratie; 

4. Flexibele energie-infrastructuur; 

5. Energieregelsystemen en –diensten voor en van spelers op de energiemarkt. 

 

Projecten die bijdragen aan deze programmalijnen zijn voortgekomen uit: 

o de regelingen TSE Urban Energy (2015 t/m 2019); 

o eerdere regelingen gebaseerd op de programmalijnen van de voorgangers van TKI Urban Energy: TKI Solar Energy, TKI EnerGO en TKI 

Switch2SmartGrids (2012 t/m 2014); 

o de PPS/TKI toeslag regeling; 

o de DEI+ regeling (Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie); 

o de HER (hernieuwbare energie-regeling); 

o ERA-Net regelingen; 

o IPIN (Innovatieprogramma Intelligente Netten); 

o Topsector Energiestudies (studies). 

 

Deel 1 van het overzicht richt zich op de projecten onder programmalijn 0 t/m 2, deel 2 op de projecten onder programmalijn 3 en deel 3 (dit deel) op de 

projecten onder programmalijn 4 t/m 5 en op projecten onder “overige thema’s”. 
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Programmalijn 0: Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen 

 

Zie projectencatalogus deel 1 met de projecten onder programmalijn 0 t/m 2. 

 

 

Programmalijn 1: Zonne-energie 

 

Zie projectencatalogus deel 1 met de projecten onder programmalijn 0 t/m 2. 

 

 

Programmalijn 2: Duurzame installaties voor warmte/koude en aantrekkelijk 

binnenklimaat 

 

Zie projectencatalogus deel 1 met de projecten onder programmalijn 0 t/m 2. 

 

 

Programmalijn 3: Fysieke integratie 

 

Zie projectencatalogus deel 2 met de projecten onder programmalijn 3. 
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Programmalijn 4: Flexibele energie-infrastructuur 

 

TSE Urban Energy regeling 2019 

 

1. TEUE419001 - Cyrus Smith 2.0 (CS2.0) 

 

Aanleiding 

Het fluctuerende karakter en de forse toename van duurzame energiebronnen zorgen ervoor dat het 

elektriciteitsnet zijn capaciteitsgrenzen bereikt. Netverzwaring helpt dat te voorkomen. Maar de 

lange doorlooptijden en grote investeringen die horen bij netverzwaring maken het noodzakelijk ook 

te kijken naar flexibele netcomponenten die het elektriciteitsnet kunnen ontlasten. Dit kan bereikt 

worden door lokaal, op momenten die voor het elektriciteitsnet gunstig zijn, elektriciteit met name 

uit duurzame bronnen af te nemen en om te zetten in waterstof. Op deze manier wordt een flexibele 

schil rondom het elektriciteitsnet gecreëerd met waterstof als waardevol eindproduct voor 

bijvoorbeeld tractie toepassingen. 

 

Doel van het project 

Dit project heeft tot doel een installatie te ontwikkelen en te demonstreren, die het lokale 

laagspanningsnet ondersteunt, op de gewenste plekken en gewenste momenten elektriciteit afneemt 

en omzet in waterstof. 

 

Dit project draagt primair bij aan de doelstellingen van programmalijn 4: Flexibele energie-

infrastructuur. Oplossingen zoals beschreven in dit voorstel zorgen ervoor dat er producten en 

diensten beschikbaar komen die een netbeheerder kan inhuren/inzetten als flexibele schil voor haar 

lokale elektriciteitsnetten. Alleen op deze manier kunnen we doorgroeien naar een 100% duurzaam 

lokaal energiesysteem. 

 

Een reeds afgerond haalbaarheidsonderzoek (NEFUSTA, 2018) geeft voldoende informatie en 

zekerheid over de technische, veiligheidstechnische en economische haalbaarheid om verder te 

gaan. Dankzij het resultaat van een technisch validatieproject (het Cyrus Smith 1.0 project) van 

netinteractie zijn basis regelstrategieën beschikbaar met bijbehorende netinterface beschikbaar 

gekomen. Het huidige project wil de volledige technische netondersteuning demonstreren (proof-of-

principle). Wanneer het resultaat positief blijkt voor alle stakeholders in de keten, wordt de realisatie 

op een economisch interessante schaal conform de uitkomsten van het NEFUSTA project voortgezet. 

Door deze aanpak is het investeringsrisico kleiner en wordt uiteindelijk op ontwikkelingskosten 

bespaard. 

 

Korte omschrijving van de activiteiten 

De activiteiten bestaan hoofdzakelijk uit de detail-engineering, de integratie van componenten tot 

een systeem en demonstratie van het systeem in relevante omgevingen. De integratie van de 

componenten, de implementatie van de bijbehorende besturing tot een samenwerkend systeem en 

de eventuele tekortkomingen in wet- en regelgeving onderbouwen zal het meeste werk met zich 

meebrengen. Het werkingsprincipe van het systeem zal uiteindelijk worden gedemonstreerd. 

 

Belangrijk punt van onderzoek op systeemniveau is dat het fluctuerende karakter van duurzame 

energiebronnen maakt dat de systeemcomponenten dynamisch worden belast. Elk component moet 

hiertegen bestand zijn. Zo kan het systeem de belangen van alle stakeholders in de waardeketen 

dienen. Dit vraagt om speciale aandacht bij de testfase van het systeem. 
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Resultaat 

Het eindresultaat van dit project bestaat uit een fysieke mobiele installatie die op locaties de 

combinatie van netondersteuning en waterstofproductie kan demonstreren op beperkte schaal. Door 

netondersteuning en waterstofproductie te demonstreren op lokale schaal wordt het 

werkingsprincipe aangetoond (proof-of-principle). Dit levert de inzichten nodig om netondersteuning 

op een grotere schaal haalbaar te maken. 

 

De projectresultaten worden vastgelegd in een rapportage. 

 

Penvoerder HyMatters B.V. 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners Stichting Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, H2Consultancy B.V. 

Looptijd 01.01.2020 – 30.06.2021 

Regeling Urban Energy tender 2019 

Programmalijn Flexibele energie-infrastructuur 
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2. TEUE419003 - Flexibilisering elektriciteitsnet d.m.v. AI-optimalisatie van 

warmtenetten, warmtepompen en STEGs (Flex met Warmte) 

 

Aanleiding 

Het toekomstige energiesysteem zal ertoe leiden dat verschillende energiedragers (elektronen, 

moleculen en warmte) met elkaar gekoppeld worden om een flexibeler, betrouwbaarder en 

kwalitatief beter systeem te garanderen. De koppeling tussen elektronen en warmte gebeurt op dit 

moment nog op kleinere schaal. Grootschaligere koppeling tussen warmtenetten en 

elektriciteitsnetten kan op dit moment niet effectief gerealiseerd worden doordat het aan 

optimalisatieoplossingen ontbreekt die de warmteproductie flexibiliseren. 

 

Voor de meeste warmtenetten in Nederland is de warmtevraag daarom tot nog toe leidend in het 

productieplan, ongeacht de omstandigheden op de elektriciteitsmarkt. Dit terwijl warmteproductie en 

een warmtenet, door zijn thermische massa en redelijke voorspelbaarheid in vraag en vraagpieken, 

een hoog flexibiliteitspotentieel heeft. Dit kan oplopen tot 3 TWh in 2050. 

 

Doel van het project 

Dit urban energy project zal een continu opererend vraagvoorspellingsmodel, netsimulator en 

optimalisatiemodel ontwikkelen voor warmtenetten en productie-eenheden waaronder 

STEGs/AVIs/WKKs en warmtepompen, waarbij de energetische buffercapaciteit van warmtenetten 

wordt benut om de opbrengsten op de elektriciteitsmarkt minus de productiekosten van de warmte 

te maximaliseren. 

 

Bovenstaande deliverables zullen bijdragen aan de doelstelling van PL4 Flexibele energie-

infrastructuur omdat het project tools (algoritmen en software) ontwikkelt die de energetische 

buffercapaciteit van warmtenetwerken ontsluit voor de elektriciteitsmarkt en daarmee de energie-

infrastructuur flexibiliseert op kosteneffectieve wijze. 

 

Korte omschrijving van de activiteiten 

Het project is opgedeeld in 6 werkpakketten waarin de volgende activiteiten worden verricht: 

1. WP1: Beoogt onderzoek te doen naar nieuwe simulatortechnieken; 

2. WP2: Zal onderzoek doen naar nieuwe optimalisatiealgoritmen; 

3. WP3: Valideren en simuleren van de onderzochte simulatortechnieken en 

optimalisatiealgoritmen; 

4. WP4: Ontwikkelen van een commercieel bruikbaar prototype van de simulator en 

optimalisatiealgoritmen; 

5. WP5: Ontwikkelen commercieel bruikbaar prototype voor het aanbieden flexwarmte aan flex 

markten; 

6. WP6: Technisch project-management en verspreiden projectresultaten. 

 

Resultaat 

Concrete resultaten zullen zijn: 

1. Additioneel flexibiliteitspotentieel tot 60 GWh aan de elektriciteitsmarkt; 

2. Optimalisatiesysteem dat elke 5 minuten een optimale aanvoertemperatuur voor elke 

warmteproductieasset berekent inclusief de te produceren en te leveren elektriciteit op de 

markt; 

3. Nieuwe algoritmische methoden op basis van een combinatie van wiskundige optimalisatie en 

kunstmatige intelligentie; 

4. Een simulator waarin warmtenetten inclusief productie-eenheden op eenvoudige manier 

gemodelleerd kunnen worden en scenario’s doorgerekend kunnen worden; 

5. Real-time monitoring van warmteverbruik gekoppeld aan productie in 1 overzicht; 

6. Publieke presentatie van de resultaten (in Nederland en Europa). 
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Penvoerder methetnet B.V. 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners N.V. Nuon Warmte, TU Delft 

Looptijd 01.03.2020 – 01.07.2023 

Regeling Urban Energy tender 2019 

Programmalijn Flexibele energie-infrastructuur 
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3. TEUE419004 - Fair open realtime distributed Power quality control for low 

voltage grids (FairPlay) 

 

Openbare samenvatting 

In this proposal the development of a distributed control system for harmonizing and coordinating 

PV energy generation is proposed. 

 

Aanleiding 

A Farmer located at the end of a low voltage feeder had suffered from unwanted loss of PV 

generation due to over-voltage congestion related to his location on the feeder-line. Grid codes 

dictates that inverters should cease generation if the voltage rise or drop would exceed its 

limitations and this situation had occurred. The voltage rise at his location was due to the addition of 

a PV installation and the long cable connection between his farm and the low voltage distribution 

transformer. 

 

Doel van het project 

The aim of the system is to control (group) generation by PV’s in rural and farming areas where 

hosting capacity is scarce thus limiting renewable energy generation. By smart coordination of 

inverters on the same low voltage distribution feeder, fairness between renewable energy producers 

can be guaranteed and power quality issues such as congestion (over-voltage, under-voltage) are 

mitigated. 

 

Korte omschrijving van de activiteiten 

1. Current situation analysis and use cases 

2. Requirements and architecture 

3. Development and modeling of advanced control solutions 

4. Design and implementation 

5. Field trials, experimentation and validation 

6. Reporting and dissemination of results 

 

Resultaat 

The results of this project will enable the utilization of distribution grid capacity to its full potential, 

resulting in increased hosting capacity for renewable energy, especially in rural areas. Furthermore 

the overall generated energy will be optimized in order to ensure that all energy producers benefit 

from a return on their investment, including those PV owners that cannot profit because their system 

exceed cable limits or they regularly have to shut down their inverters because of over-voltage 

congestion and regulations. 

 

Penvoerder Smart State Technology B.V. 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners Universiteit Twente, TU/e, Stichting Anpak'n, Enexis 

Looptijd 01.06.2020 – 31.05.2024 

Regeling Urban Energy tender 2019 

Programmalijn Flexibele energie-infrastructuur 
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4. TEUE419006 - FLEXibiliteit in middenspanningsstations door edge COmputing 

en viRtualisatiE (FLEXCORE) 

 

Aanleiding 

De energietransitie gaat grote impact hebben op lokale elektriciteitsnetten. Momenteel heeft een 

regionale netbeheerder echter beperkt inzicht in de lokale nettoestand, laat staan mogelijkheid daar 

snel op te reageren of sturen. Digitalisering van sensoriek, algoritmiek en lokale sturing is historisch 

gezien in vrijwel alle laagspannings- en de meest middenspanningsinfrastructuur niet noodzakelijk 

geweest. 

 

De wenselijkheid of zelfs noodzaak om lokaal inzicht en sturing op te bouwen wordt door alle 

regionale netbeheerders inmiddels omarmd. Datagedreven netbeheer wordt de nieuwe norm in de 

sector getuige vele beoogde toepassingen rond predictive maintenance, flexibel schakelen van 

openbare verlichting, power quality, congestiemanagement, foutplaatslocalisatie, fraudedetectie en 

automatisch storingsherstel. 

 

In de praktijk gaat het opschalen van dergelijke toepassingen echter vaak (veel) trager dan 

wenselijk. Belangrijke oorzaak is het feit dat de toepassingen verticaal geïntegreerd zijn in specifieke 

hard- en softwareoplossingen. Dit zorgt voor lange ontwikkeltijd, hoge onderhouds- en 

vervangingskosten en legt een groot beslag op de al schaarse personeelscapaciteit. 

 

Doel van het project 

Dit project onderzoekt een geheel andere manier van kijken naar de benodigde infrastructuur voor 

de digitalisering van lokale elektriciteitsnetten. In plaats van de verticale integratie wordt een 

systeem onderzocht en ontwikkeld waarin breed toepasbare sensoriek wordt gecombineerd met 

lokale “edge computing” via slimme algoritmiek. Hierdoor wordt het mogelijk om toepassingen te 

virtualiseren in software die gebruik maakt van de aanwezige sensoriek. Op die manier wordt 

functionaliteit ontkoppeld van de fysieke systemen en wordt het mogelijk om zeer uiteenlopende 

toepassingen te combineren in één systeem. 

 

Door deze ontkoppeling biedt een dergelijke infrastructuur hoge flexibiliteit (het wisselen van 

hardware en toevoegen van apps is laagdrempelig) tegen hoge kwaliteit (elke component kan door 

een specialist worden gerealiseerd) en tegen hoge kosteneffectiviteit (hardware, de hoogste 

kostendriver, wordt maximaal hergebruikt). 

 

Op deze manier draagt het project bij aan de doelstellingen van TKI Urban Energy door de 

flexibiliteit, betrouwbaarheid en kwalitatief van het elektriciteitsnet te verhogen en het inzicht in de 

netten aanzienlijk te vergroten. 

 

Korte omschrijving van de activiteiten 

Dit project onderzoekt onder regie van netbeheerder Enexis met twee betrokken specialisten 

(Technolution als onafhankelijke platform-integrator en Hyteps als vooraanstaande power quality 

adviseur) hoe een dergelijke opzet vanuit technologisch, organisatorisch en economisch perspectief 

waardevol is. Technische, organisatorische en financiële randvoorwaarden worden onderzocht, 

componenten geselecteerd en het beoogde systeem gemodelleerd. 

 

Met de resultaten van dit onderzoek zullen componenten worden doorontwikkeld en gecombineerd 

tot proof-of-concepts. Deze zullen vervolgens aan de hand van representatieve use cases worden 

getest onder laboratorium- en werkelijke omstandigheden. 

 

De resultaten zullen breed in de sector worden gedeeld en worden gebruikt voor doorontwikkeling en 

snelle marktintroductie van het beoogde systeem. 
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Resultaat 

Het resultaat van dit project is een ontwikkeld, getest en gevalideerd proof-of-concept van het 

beoogde edge-computingsysteem. De technische, organisatorische en financiële randvoorwaarden 

en requirements zijn in kaart gebracht, resulterend in een helder pad richting marktintroductie en 

een scherpe business case. Grootschalige uitrol na het project zal resulteren in tientallen miljoenen 

euro’s besparing per jaar voor de netbeheerders in Nederland. 

 

Penvoerder Enexis 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners Technolution, HyTEPS B.V. 

Looptijd 01.01.2020 – 01.07.2021 

Regeling Urban Energy tender 2019 

Programmalijn Flexibele energie-infrastructuur 
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TSE Urban Energy regeling 2018 

 

5. TEUE418003 - Toekomstbestendige Energienetten door Power Quality 

verbetering Elektrisch Vervoer (TEPQEV) 

 

Aanleiding 

ElaadNL heeft in eerdere, indicatieve metingen geconstateerd dat bij het opladen van Elektrische 

Voertuigen (EV’s) ongewenste Power Quality (PQ)-effecten ontstaan zoals blindstroom en 

harmonische vervorming. Hierdoor kan de beschikbare capaciteit van het elektriciteitsnet afnemen, 

het laadproces zelf verstoord worden of nabijgelegen elektronische apparatuur bij bedrijven en 

huishoudens ontregeld of defect raken. Daarnaast heeft DNV GL in de windindustrie gezien dat bij 

grootschalige uitrol de vermogenselektronica ook onderling op elkaar reageert, met hoge extra 

kosten en vertragingen tot gevolg. Bij grootschalige uitrol van EV’s is het daarom van belang zowel 

op apparaatniveau als op interactie- en systeemniveau te kijken. Een goede PQ bij het laden van 

EV’s moet geborgd worden via normen en toelatingseisen omdat deze op dit gebied niet of 

nauwelijks bestaan. Daarnaast moeten netbeheerders inzicht krijgen in mogelijke PQ-effecten om 

hun netten daarop aan te passen en problemen te voorkomen. 

 

Doel van het project 

Het doel van dit project is om PQ-problemen op het elektriciteitsnet door elektrisch vervoer te 

voorkomen. Er wordt een gevalideerd rekenmodel gemaakt dat rekening houdt met de interactie 

tussen apparaten en er worden PQ-grenswaarden vastgesteld. Op basis hiervan worden normen en 

toelatingseisen voor EV’s en DC-laders opgesteld en zullen de netbeheerders hun tools voor 

netcalculaties aanpassen waardoor zij de PQ-effecten van elektrisch vervoer beter kunnen 

kwantificeren. Zo worden problemen met de elektriciteitslevering en onbedoelde schade aan 

elektronische apparatuur voorkomen en worden hoge maatschappelijke kosten vermeden 

(programmalijn 4). 

 

Het onderwerp is nog niet eerder integraal onder de loep genomen. Er zijn wel projecten die een 

beperkte scope van PQ-aspecten bestuderen (zoals het Europese ASSURED-project dat focust op 

interoperabiliteit van DC-laders en zware voertuigen) – de integraliteit van het huidige project is 

nieuw. 

 

Korte omschrijving van de activiteiten 

Het project richt zich zowel op DC-(snel)laden van EV’s (omvorming van AC in DC vindt plaats in het 

laadstation) als op AC-laden (omvorming vindt plaats in het EV). Ook energieteruglevering aan het 

net (‘vehicle to grid’; V2G) wordt meegenomen; dit wordt nu in de praktijk nog niet grootschalig 

toegepast maar biedt voor de toekomst kansen om het net te stabiliseren. Qua laadvermogens loopt 

de range van 2 kW (nominaal 3,7 kW maar ‘geknepen’ d.m.v. ‘slim laden’) tot 600 kW; daarmee 

dekt het project zowel personenauto’s als elektrische bussen en vrachtwagens af. PQ-effecten zullen 

door ElaadNL en DNV GL gemeten worden en op basis daarvan door TU/e worden gemodelleerd. Er 

zal worden gesimuleerd wat het PQ-effect is van meerdere EV’s of DC-laders in een bepaald 

netgebied waarbij verschillende maten en soorten van reeds aanwezige verstoringen worden 

gesimuleerd. Er wordt met name gekeken naar de interactie tussen apparaten. De netbeheerders 

zullen relevante meetdata van andere projecten inbrengen, meewerken aan metingen in het veld en 

hun netcalculatietools en assetmanagementbeleid aanpassen op basis van dit project. Heliox zal 

deze metingen met de opbouw van specifieke laadstations faciliteren en onderzoeken of DC-

laadstations zodanig ontworpen kunnen worden dat zij ongewenste PQ-effecten op het net zelfs 

kunnen mitigeren. 
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Resultaat 

Een pakket van maatregelen dat bij grootschalige uitrol een naadloze integratie van EV’s en laadinfra 

in de elektriciteitsnetten waarborgt door het voorkomen van PQ-problemen. 

- Een rekenkundig model dat de invloed van EV’s en DC-laadstations op de PQ in de 

elektriciteitsnetten beschrijft. 

- Ontwikkelde PQ-modellen voor EV’s en DC-laders voor gebruik in netplanningstools van de 

netbeheerders. 

- Adviesrapport voor aanpassing van relevante normen en toelatingseisen voor EV’s en DC-laders 

inclusief een eenduidige testmethodiek. 

Als gevolg hiervan zullen de totale netbeheerderskosten, welke uiteindelijk op de maatschappij 

verhaald worden, van de brede uitrol van elektrisch vervoer geminimaliseerd worden. Bij een 

marktpenetratie van 1 miljoen EV’s zijn de vermeden netinvesteringen voor PQ-mitigerende 

maatregelen al circa €20 mln.; daarnaast wordt jaarlijks €2 mln. aan kosten van storingen en 

netverlies voorkomen. 

 

Penvoerder Stichting ElaadNL 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners DNV GL, Heliox B.V., TU/e, Enexis, Stedin 

Looptijd 01.04.2019 – 31.03.2022 

Regeling Urban Energy tender 2018 

Programmalijn Flexibele energie-infrastructuur 
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6. TEUE418006 - MOdels aNd DAta INterface for Energy 2.0 (Mondaine 2.0) 

 

Aanleiding 

De energietransitie is een maatschappelijke opgave waar grote vraag is naar consistente inzichten 

op het gebied van flexibele energie infrastructuur. Onder andere overheden, netbeheerders, 

woningcorporaties en VVE’s staan voor grote beslissingen en gebruiken digitale rekenmodellen om 

inzicht te krijgen in de mogelijkheden en gevolgen van flexibele energiesystemen. Op de 

Nederlandse markt zijn tientallen van dit soort energie-rekenmodellen te vinden. Elk van deze 

modellen, en de uitkomsten ervan, zijn van waarde. Maar deze produceren vaak opzichzelf staande 

uitkomsten die moeilijk te verbinden zijn aan uitkomsten van andere modellen. Echter, om te komen 

tot een succesvolle energietransitie is een integraal, transparant en vooral betrouwbaar inzicht 

nodig. 

 

MONDAINE biedt een oplossing voor het bundelen van de krachten van deze energie-rekenmodellen. 

MONDAINE vormt namelijk de koppeling van bestaande modellen, waardoor een integrale set van 

modellen en data ontstaat. Doordat energiemodellen op elkaar aansluiten, zijn de uitkomsten ervan 

beter vergelijkbaar en consistenter. Dit leidt tot betere, integrale oplossingen voor de 

energietransitie. 

 

Doel van het project 

Het doel van dit project is het ontwikkelen van een uniforme en gestructureerde ‘suite’ (te begrijpen 

als een koppelingsmechanisme) op basis van bestaande energiemodellen, tools en data. Door de 

suite kunnen bestaande energie-rekenmodellen met elkaar communiceren en data uitwisselen. 

Opzichzelf staande output van één model kan als input gebruikt worden voor andere modellen, 

waardoor het mogelijk is om modellen aan elkaar te schakelen, bijvoorbeeld in tijd (planfasen) of in 

schaal (van gemeentelijk naar regionaal niveau). Deze koppeling wordt in eerste instantie ingezet 

om drie veelgebruikte energiemodellen te koppelen: ETM, Vesta en PICO. In het project worden de 

toepasbaarheid, bruikbaarheid en meerwaarde van het koppelingsmechanisme getoetst en verbeterd 

aan de hand van drie use-cases: Amsterdam, Hengelo en de Gooi- en Vechtstreek. Zodra de suite 

naar behoren functioneert, is de ambitie om zoveel mogelijk energie-rekenmodellen aan te laten 

sluiten. Op deze manier ontstaat er een grote integrale set van modellen en data die kan bijdragen 

aan een duurzame energietransitie. 

 

MONDAINE versterkt de doelstellingen van TKI Urban Energy voor Flexibele Energie-Infrastructuur. 

Samenwerking tussen energiemodellen zal beleidsmakers een betrouwbaarder inzicht geven in de 

(lokale) energietransitie en interactie met het hele energiesysteem, met tegelijkertijd voldoende 

detail om aan te sluiten bij de werkelijke situatie, en daarmee van inzicht naar beslissing te kunnen 

gaan. 

 

Korte omschrijving van de activiteiten 

Op hoofdlijnen vormen de volgende activiteiten de basis voor het project: het ontwerpen van de 

MONDAINE suite, het verifiëren en valideren van de suite in de praktijk en het dissemineren van 

opgedane kennis en resultaten. Deze activiteiten zijn ondergebracht in zeven werkpakketen. In 

werkpakket 1 (WP1) ligt de focus op het creëren van een functioneel ontwerp van de suite, 

bestaande uit het door TNO ontwikkelde taal ESDL (Energy System Description Language) en data 

opslagsysteem GEIS (Geografisch Energie Informatie Systeem). Het verifiëren en valideren van de 

suite wordt gedaan in drie use-cases: Amsterdam (WP2), Hengelo (WP3) en de Gooi- en Vechtstreek 

(WP4). In WP5 wordt een technische en inhoudelijke validatie van MONDAINE uitgevoerd, om zo 

aansluiting van andere modellen op de MONDAINE suite te kunnen faciliteren. In WP6 ligt de focus 

op kennisoverdracht en disseminatie, met als doel potentiële gebruikers en andere belanghebbenden 

in de keten te informeren en betrekken bij dit project. Tot slot zal dit project door goed 

projectmanagement (WP0) in staat worden gesteld haar doelen tijdig en met de beoogde kwaliteit te 

behalen. 
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Resultaat 

Het resultaat van de MONDAINE suite is een gevalideerde en integrale set van energiemodellen en 

data. Eindgebruikers worden op deze manier voorzien van informatie over energetische, duurzame 

en financiële aspecten van energiesystemen en krijgen de mogelijkheid om de effecten te zien van 

een lokale beslissing voor de regio. Kortom: publieke en private actoren actief in de energietransitie 

krijgen op deze manier meer volledige informatie en daarmee betrouwbare inzichten. MONDAINE 

vormt op die manier een extra impuls voor de energietransitie. 

 

Penvoerder TNO 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners Balance, Ekwadraat Advies B.V., Geodan, Object Vision B.V., Quintel 

Intelligence B.V. 

Looptijd 01.01.2019 – 31.12.2020 

Regeling Urban Energy tender 2018 

Programmalijn Flexibele energie-infrastructuur 
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7. TEUE418008 – Framework voor Intelligent Netbeheer en Data Gedreven 

Optimalisatie (FIND-GO) 

 

Aanleiding 

Een aantal simultane ontwikkelingen in de elektriciteitsvoorziening zijn: de transitie naar duurzame 

energie, internationalisering van energiehandel en koppeling van netten, security van strategische 

infrastructuren, alsmede het Asset Management (AM) businessmodel voor netbeheer met de 

bedrijfswaarden bij elektriciteitsbedrijven. 

 

Om echt een smart grid te worden, moeten nog een flink aantal belangrijke stappen gezet worden in 

de huidige elektrische infrastructuur. Voor de toekomstbestendigheid van de Europese energienetten 

is data-driven netbeheer noodzakelijk. De flexibiliteit en resilience (veerkracht) van het net 

ondervinden twee belangrijke beperkingen: ten eerste schaarse planningsmogelijkheden voor VNB 

(Voorziene Niet-Beschikbaarheid) voor onderhoud en inspectie en ten tweede scheiding en security 

bij System Operation data versus AM (netbeheer). Online monitoring leidt tot een explosie van data 

die bovendien in de huidige setting niet de juiste afdeling Asset Management bereikt. Het huidige 

systeem is hier nog niet op ingericht, maar een flexibel en intelligent net heeft wel behoefte aan 

dergelijk datamanagement om dieper in de toekomst te kunnen kijken en daarop te anticiperen. 

 

Doel van het project 

Het eerdere TKI initiatief, Smart Planning (TESG113003) richtte zich voornamelijk op de socio-

economische interactie tussen elektriciteitsbedrijf en aangeslotenen. Dit onderzoek dient de 

flexibiliteit en toekomstbestendigheid van elektriciteitsnetten (TKI Urban Energy programmalijn 4) 

zelf. Met asset management technieken zoals de Health Index (HI) en Risk Index (RI) wordt het 

mogelijk om voorspellingen ten aanzien van de operationele betrouwbaarheid en de risico’s van 

(potentiële) problemen in de energie-infrastructuur te doen. Een toekomstbestendig e-infra-

beheermodel moet gebaseerd zijn op data-driven onderhoudsmethodieken en strategieën: HI.2.0 en 

RI.2.0. Dit project heeft als doel een 'made in NL' concept te ontwikkelen dat ten dienste staat van 

data-driven beheer van de assets. 

 

Korte omschrijving van de activiteiten 

De activiteiten zijn onderverdeel in de volgende werkpakketten: 

• Analyse van benaderingen en inrichting van AM- modellen met HI en RI in NL, EU & Wereldwijd. 

• Overeenstemming over definities van sleutelbegrippen en principes (NL) als fundament voor 

besluitvorming met HI.2.0 en RI.2.0 in een flexibel/resilient net. 

• Ontwerp van systematiek voor grootschalige data-acquisitie en uitwisseling tussen SO en AM. 

• Uitwerken van (big) data-handling, algoritmes en besluitvorming rond beheer gebaseerd op 

HI.2.0 en RI.2.0 met sterk verbeterde voorspelbaarheid met een pilot ter toetsing van het 

principe. 

• Ontwikkelen freeware voor incident management besluitvorming bij falende componenten voor 

gebruik in elektriciteitsbedrijven, MKB en onderwijs. 

 

Resultaat van het project 

• Zo groot mogelijke consensus qua: betekenis van de Health Index; hoe we ermee werken en 

rekenen (fundament van methodiek en besluitvorming rond onderhoud en vervanging); 

fundament voor de samengestelde (composite) Health Index (geldend voor circuits en 

netdelen). 

• Een 'Made in NL' data-driven concept voor een flexibele en resilient (veerkrachtige) elektrische 

infrastructuur, voor intelligent netbeheer en voor inpassing van intelligente componenten en dat 

tevens de basis vormt voor samenwerking tussen bedrijven. 

• Een voorspellende Health Index (m.n. om VNB knelpunten op te vangen; hierin besloten is ook 

een Weibull tool te gebruiken bij incidenten en voorspellingen). 
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• Werkwijze met aandacht voor enerzijds Security en anderzijds uitwisseling van data tussen SO 

(Bedrijfscentrum, zeer beducht voor hacking) en AM (netbeheer) ter ondersteuning van een 

voorspellende HI en bijvoorbeeld dynamic rating. 

• Ter disseminatie een incident management freeware applicatie voor enkelvoudige faalkwesties 

om storingsdata te analyseren, aanstaande storingen te voorspellen, conformiteit van 

faalgedrag tegen specificaties te toetsen en optimaal periodiek onderhoud te plannen. 

 

Penvoerder Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners IWO Project B.V., GE Nederland B.V., Stedin, TU Delft faculteit EWI, TenneT 

TSO 

Looptijd 01.01.2019 – 31.12.2021 

Regeling Urban Energy tender 2018 

Programmalijn Flexibele energie-infrastructuur 

 
  



Projecten TKI Urban Energy 

 Bladzijde 28 van 338 

8. TEUE418010 – Flexible Meshed DC Grid (FLEXDC) 

 

Aanleiding  

The energy transition challenges the energy infrastructure. Most of the new energy resources 

connected to the low voltage grid use DC internally. DC distribution grids can enhance the capacity 

of existing infrastructure. Most electricity grids in urban areas are built in a meshed topology 

however they are only operated radially for control and protection reasons. If DC grids would be 

operated in a meshed topology additional power capacity and flexibility can be enabled. 

 

Doel van het project 

The objective of this project is to develop the necessary network technology for the efficient 

operation of bipolar meshed DC distribution grids with bidirectional power flow and flexible demand. 

This enables a more cost-efficient way of distributing electric energy. The ongoing RVO DEI project 

OVLXXL has indicated a number of challenges regarding meshed grids and bidirectional flow. 

Therefore this project aims at developing the missing network components. This technology can 

facilitate EV charging in public lighting grids, but it is aimed at developing general technology that 

can be applied to many use cases, for example also DC microgrids for rural electrification in South 

Asia or Africa.  

 

Korte omschrijving van de activiteiten 

The activities in this project include: 

- Research and development of solid state protection devices with protection strategy for meshed 

DC distribution grids with bidirectional power flow by DC Opportunities R&D. 

- Development of power flow control converter for meshed DC distribution grids that can actively 

compensate voltage drop and control current flowing from both ends of a distribution cable with 

very high efficiency by DC Opportunities R&D. 

- Analysis of congestion management and flexible demand-side scheduling problems for these DC 

distribution grids and devices including dynamic overloading of lines, uncertainty regarding 

generation, and fairness regarding multiple users by the algorithmics group at Delft University 

of Technology. 

- An evaluation and demonstration on the facilities of The Green Village in Delft. 

 

Resultaat 

The expected results include:  

- Prototypes of solid state protection devices for DC distribution grids with bidirectional power 

flow. 

- Prototypes of power flow control converters for meshed DC grids. 

- Scientific papers explaining the novel converter techniques and the power flow and scheduling 

algorithms. 

- Demonstration of the technology also in relation to other developments in the field of DC-

technology and innovation at The Green Village. 

 

Penvoerder Stichting Gelijkspanning Nederland 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners CityTec B.V., TU Delft, DC Opportunities R&D B.V., The Green Village 

Looptijd 01.04.2019 – 31.12.2021 
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9. TEUE418011 – Solid state voltage regulator voor spannings-gereguleerde 

distributietransformatoren (SSVR) 

 

Aanleiding 

Binnen Europa is de verduurzaming van de energieopwekking noodzakelijk. Deze brengt volgens een 

rapport van Eurelectric hoge kosten (geschat: 400 miljard euro) met zich mee. Onderdeel van deze 

kosten is de noodzakelijke aanpassing van het distributienetwerk, omdat deze niet is ingeregeld om 

grote schommelingen in spanning aan te kunnen. Deze schommelingen worden steeds vaker 

waargenomen, bijvoorbeeld wanneer zonnepanelen veel stroom leveren, of als veel elektrische 

auto’s tegelijkertijd worden opgeladen. Ook het stijgende gebruik van warmtepompen kan voor 

problemen zorgen. Elektromechanische tap changers die deze problemen kunnen oplossen zijn 

slechts voorhanden tegen hoge prijzen. Een tap changer (lastschakelaar) is het onderdeel van een 

vermogenstransformator dat ervoor zorgt dat onder vollast de spanning in stappen omhoog of 

omlaag geregeld kan worden, hierdoor worden respectievelijk onder- of overspanningsproblemen 

voorkomen. Dit consortium wil een in de praktijk inzetbare Solid State Voltage Regulator 

ontwikkelen welke Europa en Nederland in staat stelt om een toekomst gereed energienetwerk te 

creëren, tegen een fractie van de prijs van elektro-mechanische tap changers. 

 

Doel van het project 

Het doel van het project is een Solid State Voltage Regulator te ontwikkelen en te vermarkten, welke 

sterk verbeterde prestaties levert ten opzichte van de state-of-the art elektro-mechanische 

tapchanger die in 2016 op de markt gebracht is door Reinhausen (Reinhausen, 2018). Nadeel van 

deze elektro-mechanische tapchanger is dat door de hoge kosten en onderhoudsgevoeligheid, de 

distributietransformator niet effectief kan worden ingezet voor de verduurzaming van het 

energienetwerk. Een Solid State Voltage Regulator heeft deze nadelen niet en zal door de lagere 

kosten (25-33% van huidige oplossing) standaard opgenomen gaan worden bij aanpassingen en 

onderhoud aan het distributienetwerk. Onze oplossing zal met een lage investering de operationele 

kosten kunnen verlagen door de spanning op het distributienetwerk binnen een zeer nauwe 

bandbreedte te reguleren. Door actieve verbetering van de netkwaliteit kunnen de stroomverliezen 

binnen het distributienetwerk worden geminimaliseerd. Noodzakelijke additionele investeringen door 

distributie serviceoperators kunnen worden voorkomen. 

 

Korte omschrijving van de activiteiten 

De volgende activiteiten worden samen uitgevoerd door Prodrive Technologies (PT), SGB-SMIT 

Group / Royal SMIT Transformers (SMIT) en TU Eindhoven (TU/e): 

 

Werkpakket (WP) Bijdrage 

- WP1: Opstellen specificatie incl. interfaces PT, SMIT, TU/e 

- WP2: Design (E + M) van de tap changer module PT 

- WP3: Design van een distributie transformator (vloeistof gevuld en droog) SMIT 

- WP4: Ontwikkeling prototype module + validatie (E + M, omgeving). PT 

- WP5: Ontwikkeling prototype transformator + validatie (E + M, omgeving SMIT 

- WP6: Ontwikkeling prototype Integratie PT, SMIT, TU/e 

- WP7: Veldtest PT, SMIT 

- WP8: Onderzoek en ontwerp surge beveiliging en netkwaliteitsverbetering TU/e 

 

Binnen dit consortium is gekozen voor een korte en intensieve doorlooptijd vanwege de snelle 

ontwikkelingen. Wij verwachten dat de limieten van ons huidige energienetwerk binnen korte termijn 

worden bereikt en dat dit project kan bijdragen aan de noodzakelijke randvoorwaarden ten behoeve 

van de energietransitie. 

 

Een stage gate proces wordt gebruikt tussen de verschillende werkpakketten om een effectief proces 

te waarborgen. Naar verwachting zal het totale project een doorlooptijd van twee jaar hebben. 
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Resultaat 

Het resultaat van dit project zal leiden tot ontwikkeling van een Solid State Voltage Regulator, die 

een belangrijke stap voorwaarts voor de energietransitie zal zijn en die tegen lage kosten kan 

worden gerealiseerd. Additionele investeringen om het energienetwerk te verzwaren en stabiliseren 

kunnen op deze wijze voorkomen worden en onze oplossing zal qua initiële investering 66-75% 

goedkoper zijn dan eerder voorgestelde oplossingen; De operationele kosten worden verlaagd en 

energieverliezen binnen het distributienetwerk zullen verminderd worden. 

 

Daarnaast zorgt het project tot 240 FTE aan directe werkgelegenheid voor de Nederlandse 

samenleving en biedt het project de mogelijkheid om tevens 240 FTE aan indirecte werkgelegenheid 

te verschaffen. Het project biedt ook kansen voor de export ter hoogte van ruim 32 miljoen euro op 

jaarbasis. 

 

Penvoerder Prodrive Technologies B.V. 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners Royal SMIT Transformers B.V., TU/e 

Looptijd 01.01.2019 – 31.12.2020 
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Programmalijn Flexibele energie-infrastructuur 
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10. TEUE418012 – DC Laadplein 

 

Aanleiding 

Het project DC-Laadplein is een vervanging van de huidige AC-Laadpleinen. Het nadeel van 

wisselstroom (AC) zijn de relatieve beperkte schaalbaarheidsmogelijkheden, het beperkte aanbod 

van AC-aansluitpunten en de beperkte sturingsmogelijkheden (regeltechnisch). Gemiddeld 

gesproken zit er één laadpaal op één AC-aansluitpunt van een netbeheerder. Bij een AC-Laadplein 

zijn dat meer aansluitingen. Echter, wanneer meerdere auto’s tegelijkertijd gaan laden, dan zakt de 

spanning en stroomtoevoer terug en gaat daarmee de effectiviteit verloren om meerdere auto’s 

tegelijk te laden. Een DC-Laadplein (meerdere laadpalen) krijgt zijn stroom geleverd via een 

batterijopslagsysteem dat vervolgens weer is aangesloten op een AC-aansluitpunt. Het voordeel van 

een DC-Laadplein is de betere regelbaarheid en schaalbaarheid naar meerdere laadsessies 

tegelijkertijd. In principe zouden er 20 (of meer) elektrische auto’s tegelijkertijd geladen moeten 

kunnen worden op een constante hoge stroomwaarde voor enkele uren. Dit heeft dan geen 

beperkende werking tot gevolg van het AC-aansluitpunt. Een vergelijkbaar AC-Laadplein kan dit in 

veel mindere mate met minder snelle stroomtoevoer in vergelijking tot een DC-Laadplein. 

 

Nederland beschikt wereldwijd over één van de meest uitgebreide publieke laadinfrastructuren voor 

elektrische voertuigen. Hiermee ontstaan in toenemende mate kansen en uitdagingen om het 

aanbod van en vraag naar duurzame energie te optimaliseren in combinatie met de netcapaciteit. 

Slimme laadstrategieën spelen een noodzakelijke voorwaarde bij grootschalige uitrol van elektrisch 

rijden, kennis die bij uitstek ook toepasbaar is in andere landen wereldwijd. 

 

Doel van het project 

Doel van dit project is om middels een pilot-project een technisch ontwerp te maken voor een DC-

Laadplein, nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen voor exploitanten van zo’n DC-Laadplein en deze 

ook daadwerkelijk te gaan testen in praktijk. Op dit moment zijn in de conceptfase betrokken Allego 

(leverancier en exploitant van laadpalen), Ecotap (fabrikant/leverancier van laadpalen) en Time Shift 

(bouwer/exploitant van batterijsystemen). 

 

Korte omschrijving van de activiteiten 

De volgende activiteiten worden beoogd: 

1. Regeltechniek: Er dient nieuwe regeltechniek (elektronica) ontwikkeld te worden voor een 

directe levering van DC-stroom uit het batterijsysteem naar de verschillende laadpalen in het 

laadplein. Dit dient dynamisch gebeuren, dus meerdere laadsessies tegelijkertijd op een 

aansluiting; een zogenaamd DC grid. 

2. Energietechniek: Er dient nieuwe energietechniek ontwikkeld te worden om te komen tot een 

directe levering van DC-stroom uit het batterijsysteem naar de verschillende laadpalen in het 

laadplein. Dit dient dynamisch gebeuren, dus meerdere laadsessies tegelijkertijd op een 

aansluiting. Verder willen we gebruik gaan maken van lokaal opgewekte duurzame 

energiebronnen. Te denken valt aan zonnepanelen in het wegdek of de overkapping. Verder 

kunnen we DC-stroom betrekken en terug leveren aan het dicht bij zijnde tramnetwerk van 

GVB. 

3. Informatica: Er dient nieuwe besturingssoftware ontwikkeld te worden (Embedded C++) om de 

laadpalen in een laadplein dynamisch te kunnen aansturen. 

4. Toegepaste wiskunde: Er kan gebruik gemaakt worden van bestaande laadprofielen en 

algoritmes van Allego om slimmer om te gaan met beschikbare opslagcapaciteit en meerdere 

laadsessies tegelijkertijd. 

5. Technische bedrijfskunde: Er dient nagedacht te worden over nieuwe verdien- en 

marketingmodellen voor deze nieuwe manier van laden. 

6. Industriële product ontwerp en vormgeving: Studenten van industrieel ontwerp en vormgeving 

kunnen nadenken over een mooi ontwerp voor een bovengrondse of ondergrondse variant van 

de zeecontainer. 
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Resultaten 

Resultaten van het project omvatten (i) een nieuw soort laadplein gebaseerd op 100% DC-

infrastructuur voor meerdere (> 10) laadsessies tegelijkertijd laden (in de pilot-fase 4 laadsessie 

tegelijk), (ii) concrete kennis en inzichten in de kansen en belemmeringen van slimme DC-

laadstrategieën voor netbelasting, duurzame energie matching en vermindering van energiekosten, 

(iii) concrete technieken onderzoeken om lokaal energie op te wekken zo dicht mogelijk tegen een 

DC-Laadplein aan (PV e/o wind) en (iv) verdienmodellen ontwikkelen voor grootschalige DC-

Laadpleinen bedoeld voor laadpaal exploitanten. 

 

Tenslotte wordt in nauwe samenwerking met marktpartijen (e.g. netwerkbedrijven, charge point 

operators) de vertaalslag van kennis naar concrete kentallen en inzichten gemaakt (e.g. via API’s) 

die het mogelijk maakt proposities rond slim laden te ontwikkelen die (inter)nationaal zijn uit te 

rollen. Als zodanig ondersteunt dit project bij het faciliteren van de inpassing van elektrische 

voertuigen in het energienet, als ook bij het versterken van de internationale koploperpositie van 

Nederlandse bedrijven die actief zijn in slim laden. 

 

Penvoerder Hogeschool van Amsterdam 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners Ecotap Holding B.V., Allego B.V., Time Shift energy storage VOF 
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TSE Urban Energy regeling 2017 

 

11. 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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Penvoerder S-tec 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners Ecovolt 

Looptijd 15.09.2017 – 31.12.2019 

Regeling Urban Energy tender 2017 

Programmalijn Flexibele energie-infrastructuur 
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12. 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. 

 

Penvoerder TU Delft 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners Alfen B.V., Stedin, Technolution 

Looptijd 01.01.2018 – 01.01.2021 

Regeling Urban Energy tender 2017 

Programmalijn Flexibele energie-infrastructuur 
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13. 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.  
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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-transition-

strategies-for-delivering-low-carbon-district-heat/)  

o Euroheat and Power/DHC+ (http://ecoheat4.eu/en/Home/Welcome/) 

 

Penvoerder EnergyGo B.V. 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners Stichting Stadslab Buiksloterham, Tri-Es Consultancy B.V., TU Delft 

Looptijd 01.01.2018 – 30.06.2020 

Regeling Urban Energy tender 2017 

Programmalijn Flexibele energie-infrastructuur 
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14. 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 WKO-

allianties. 

 

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. 

 

Penvoerder Universiteit Utrecht 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners Buro Bron B.V., Deltares, Gemeente Den Haag, Gemeente Utrecht, 

HaskoningDHV Nederland B.V., Inventec B.V., Provincie Utrecht, 

Rijksvastgoedbedrijf 

Looptijd 0.01.2018 – 31.12.2020 

Regeling Urban Energy tender 2017 

Programmalijn Flexibele energie-infrastructuur 
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15. 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. 

 

Penvoerder ETPA B.V. 

 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners Stedin, TenneT, TNO 

Looptijd 01.10.2017 – 31.12.2018 

Regeling Urban Energy tender 2017 

Programmalijn Flexibele energie-infrastructuur 
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16. 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 hoog-

innovatief, integraal concept ontwikkeld (Power to X, PtX), waarbij met behulp van de zonne-

energie, 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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Penvoerder KWR Water B.V. 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners Allied Waters B.V., Aveco De Bondt B.V., PitPoint.H2 B.V., Stichting Waternet, 

TU Delft 

Looptijd 18.09.2017 – 31.08.2019 

Regeling Urban Energy tender 2017 

Programmalijn Flexibele energie-infrastructuur 
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17. 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 EV-

context 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 end-

to-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 EV-

rijder 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. 
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Resultaat 

De uitkomst van het project is een informatie- en communicatie-protocol dat slimme energie-

infrastructuren 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 Stichting Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners Allego B.V., Eneco, GreenFlux, Jedlix B.V. 

TNOLooptijd 01.01.2018 – 31.12.2019 

Regeling Urban Energy tender 2017 

Programmalijn Flexibele energie-infrastructuur 
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TSE Urban Energy regeling 2016 

 

18. 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 Thermo-

Differentiaal 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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Penvoerder Conico Valves BV 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners TU/e 

Looptijd 01.11.2016 – 30.10.2019 

Regeling Urban Energy tender 2016 

Programmalijn Flexibele energie-infrastructuur 
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19. 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 warmte-

infrastructuur 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 DNV GL 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners TU/e, Thermaflex Isolatie B.V., Visser en Smit Hanab BV, IF Technology B.V. 

Looptijd 01.02.2017 – 01.08.2019 

Regeling Urban Energy tender 2016 

Programmalijn Flexibele energie-infrastructuur 
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20. 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 Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners DNV GL, SWECO, CGI Nederland B.V. 

Looptijd 01.01.2017 – 31.12.2018 

Regeling Urban Energy tender 2016 

Programmalijn Flexibele energie-infrastructuur 
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21. 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 LS-

netten 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 TNO 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners Enexis, TU/e, UReason International B.V., B.V. Twentsche Kabelfabriek, 

Batenburg Energietechniek B.V. 

Looptijd 01.04.2017 – 31.03.2020 

Regeling Urban Energy tender 2016 

Programmalijn Flexibele energie-infrastructuur 

 

Eindrapport 2019: 

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5de/925/1e8/5de9251e8771f9021

85113.pdf 

 

 

 

  

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5de/925/1e8/5de9251e8771f902185113.pdf
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5de/925/1e8/5de9251e8771f902185113.pdf
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22. 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 TNO 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners Alliander, Enexis 

Looptijd 01.01.2017 – 31.12.2018 

Regeling Urban Energy tender 2016 

Programmalijn Flexibele energie-infrastructuur 

 

Eindrapport 2018: 

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5d5/675/03c/5d567503c5e4f3120

38285.pdf 

 

 

  

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5d5/675/03c/5d567503c5e4f312038285.pdf
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5d5/675/03c/5d567503c5e4f312038285.pdf
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23. 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. 

 

 

Penvoerder DNV GL 
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24. 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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TSE Urban Energy regeling 2015 

 

25. 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 Stichting Zuyd Hogeschool (NEBER) 

Contactpersoon  
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E-mail  
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26. 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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27. 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 USEF-

raamwerk. 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. 

 

Penvoerder Stichting USEF 
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28. 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-PV- 

en/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 technisch-

financiële 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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356842.pdf) en Energeia 

(https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5ab/4f1/ac8/5ab4f1ac890270216

57657.pdf)   

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5ab/4d9/01a/5ab4d901acd7c822356842.pdf
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5ab/4f1/ac8/5ab4f1ac89027021657657.pdf
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5ab/4f1/ac8/5ab4f1ac89027021657657.pdf


Projecten TKI Urban Energy 

 Bladzijde 63 van 338 

29. 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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30. 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. 

 

Penvoerder Direct Current B.V. 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners ABB, De Haagse Hogeschool, Siemens, BAM Bouw en Techniek B.V. 

Looptijd 01.01.2016 – 30.06.2018 

Regeling Urban Energy tender 2 2015 

Programmalijn Flexibele energie-infrastructuur 
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31. 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. 

 

Penvoerder Fudura B.V. 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners Enexis, Senfal B.V., Technolution 

Looptijd 01.07.2015 – 31.07.2017 

Regeling Urban Energy tender 1 2015 

Programmalijn Flexibele energie-infrastructuur 
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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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32. 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-informatie-

module 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. 

 

Penvoerder Geodan 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners TNO, Ecofys, NRG031 B.V., Alliander 

Looptijd 01.09.2015 – 30.06.2016 

Regeling Urban Energy tender 1 2015 

Programmalijn Flexibele energie-infrastructuur 

 

Eindrapport 2016: 

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5c4/f03/b59/5c4f03b5919dd2210

47419.pdf 
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TKI Switch2SmartGrids regelingen 2012 t/m 2014 

 

33. 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:  

o 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;  

o inzicht verkrijgen in de kenmerken en randvoorwaarden van nieuwe rendabele business 

modellen voor aanbieders van flexibiliteitsdiensten  

o een aangetoond voordeel op de verwachte (toekomstige) kosten voor netwerkverzwaring;  

o financieel voordeel voor alle partijen in de keten;  

o 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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Penvoerder Enexis B.V. 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners Technolution B.V., TNO, Shiftt B.V., Fudura en Senfal. 

Looptijd 01.04.2015 – 31.03.2018 

Regeling TKI Switch2SmartGrids 2014 

Programmalijn Flexibele energie-infrastructuur 

 

Publicatie 2017: Flexibel elektriciteitstarief? Dan ook flexibele energiebelasting, Energeia 

 

Publicatie 2018: Nieuwe business modellen bij dynamische flexibiliteit, JEM 2.0 consortium  

 

Publicatie 2018: Verrekenen van dynamische flexibiliteit, JEM 2.0 consortium  

 

Eindrapport JEM 2.0 2018 

 

Publicatie 2018: Juridisch perspectief, JEM 2.0 consortium  
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34. 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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Penvoerder DNV GL - Energy 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners TU Eindhoven, TU Delft, EMForce, Early Minute, Alliander en Stedin 

Looptijd 01.01.2015 – 30.06.2019 

Regeling TKI Switch2SmartGrids 2014 

Programmalijn Flexibele energie-infrastructuur 

 

Eindrapport 2019: 

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5f0/76e/cdd/5f076ecdd626411500

0168.pdf 
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35. 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.  

 

Penvoerder Enexis 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners Liander, Stedin, TU Eindhoven, N.V. Rendo 

Looptijd 01.01.2014 – 31.12.2017 

Regeling TKI Switch2SmartGrids 2013 

Programmalijn Flexibele energie-infrastructuur 

 

Eindrapport 2018: 

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5c8/790/027/5c87900276dc53496

36093.pdf 
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36. 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. 

 

Penvoerder Cogas Infra en Beheer BV 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners Alliander, TU Eindhoven, Siemens Nederland NV, Thales Research & 

Technology Nederland, TU Delft, Universiteit Twente, Dr. Ten B.V., ProxEnergy 

BV, Net2Grid BV  

Looptijd 16.09.2013 – 31.10.2016 

Regeling TKI Switch2SmartGrids 2013 

Programmalijn Flexibele energie-infrastructuur 

 

Eindrapport 2017: 

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5d5/673/7cb/5d56737cba6b80174

53640.pdf 
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37. 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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Penvoerder MisterGreen Products 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners Alfen, TU Delft 

Looptijd 01.10.2013 – 01.08.2016 

Regeling TKI Switch2SmartGrids 2013 

Programmalijn Flexibele energie-infrastructuur 

 

Eindrapport 2016: 

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a0/481/0a9/5a04810a9dc965671

52242.pdf 

 

  

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a0/481/0a9/5a04810a9dc96567152242.pdf
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38. 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. 

 

Penvoerder Laborelec 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners TU Eindhoven, CoE Neber, Cofely Zuid en Cofely Smart Grid Solutions 

Looptijd 01.12.2013 – 01.12.2015 

Regeling TKI Switch2SmartGrids 2013 

Programmalijn Flexibele energie-infrastructuur 

 

Eindrapport 2016: 

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a0/481/ff7/5a0481ff78c8226544

1819.pdf 

 

  

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a0/481/ff7/5a0481ff78c82265441819.pdf
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39. 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. 

 

Titel Toegankelijke Energie Informatie (TEI) 

Penvoerder Enexis 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners TNO, KPN 

Looptijd 01.01.2014 – 31.12.2016 

Regeling TKI Switch2SmartGrids 2013 

Programmalijn Flexibele energie-infrastructuur 

 

Eindrapport 2017: 

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a0/483/6fa/5a04836fa5dd94156

56602.pdf 

 

  

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a0/483/6fa/5a04836fa5dd9415656602.pdf
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40. 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 TNO 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners Alliander, iNRG en Technolution. 

Looptijd 01.10.2012 – 01.06.2015 

Regeling TKI Switch2SmartGrids 2012 

Programmalijn Flexibele energie-infrastructuur 

 

Eindrapport 2015: 

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

181051.pdf 

  

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a0/485/597/5a0485597c8d1065181051.pdf
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41. 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 Alliander 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners TU Delft - Onderzoeksinstituut OTB - sectie GIS-technologie, TNO, Geonovum, 

Kadaster, Geodan, NEN Normalisatieplatform Smart Grids, Dutch Power, 

Stichting Kien. 

Looptijd 01.10.2012 – 30.09.2015 

Regeling TKI Switch2SmartGrids 2012 

Programmalijn 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-van-

energie-en-ruimtelijke-informatie-standaarden-als-enabler-smart-grids-cerise-sg-00011716 

  

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a0/586/4d5/5a05864d562ac708690217.pdf
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42. 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 Locamation 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners Enexis, TNO en TU Eindhoven 

Looptijd 01.01.2013 – 31.12.2016 

Regeling TKI Switch2SmartGrids 2012 

Programmalijn Flexibele energie-infrastructuur 

 

Eindrapport 2017: 

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a0/4c5/67f/5a04c567f3a7d79455

7101.pdf 
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43. 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 Enexis 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners 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. 

Looptijd 01.01.2013 – 30.09.2014 

Regeling TKI Switch2SmartGrids 2012 

Programmalijn Flexibele energie-infrastructuur 

 

Eindrapport 2015: 

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a0/4c6/0da/5a04c60da8ead0768

40752.pdf 
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44. 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 European Network for Cyber Security (ENCS) 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners Alliander, TNO, KPN, DNV GL, SecurityMatters BV, Universiteit Twente 

Looptijd 01.01.2013 – 01.02.2014 

Regeling TKI Switch2SmartGrids 2012 

Programmalijn Flexibele energie-infrastructuur 

 

Eindrapport 2014: 

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a0/4c9/947/5a04c9947526a2658

98546.pdf 

 

  

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a0/4c9/947/5a04c9947526a265898546.pdf
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a0/4c9/947/5a04c9947526a265898546.pdf
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TKI EnerGO regelingen 2012 t/m 2014 

 

45. 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 energie-

efficiency 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. 
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Penvoerder DWA 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners ECN, HVC, Bronswerk Heat Transfer, INB Group, Deen Shipping, Port of 

Amsterdam 

Looptijd 01.09.2014 – 01.05.2015 

Regeling TKI EnerGO 2012 t/m 2014 

Programmalijn Flexibele energie-infrastructuur 

 

Eindrapport 2016: 

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a0/c14/b73/5a0c14b7306943187

02820.pdf 

 

  

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a0/c14/b73/5a0c14b730694318702820.pdf
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a0/c14/b73/5a0c14b730694318702820.pdf
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46. 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 Huygen Installatie Adviseurs 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners ABT, CSO, TNO, ESCOPLAN, MANESCO incl. deelname door lid UNICA, LOS en 

ENECO(LOS) 

Looptijd 01.10.2014 – 31.12.2016 

Regeling TKI EnerGO 2012 t/m 2014 

Programmalijn Flexibele energie-infrastructuur 

 

Eindrapport 2017: 

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

73493.pdf 

 

  

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5aa/012/b89/5aa012b8926fd834673493.pdf
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5aa/012/b89/5aa012b8926fd834673493.pdf
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47. 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 m3 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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Penvoerder Ecovat IP BV 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners Ecovat Werk BV, Universiteit Twente, Wedam/Hoffmann Groep BV 

Looptijd 20.05.2014 – 31.12.2015 

Regeling TKI EnerGO 2012 t/m 2014 

Programmalijn Flexibele energie-infrastructuur 

 

Eindrapport 2016: 

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a0/c14/f88/5a0c14f8835ec41270

9524.pdf 

 

  

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a0/c14/f88/5a0c14f8835ec412709524.pdf
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a0/c14/f88/5a0c14f8835ec412709524.pdf
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48. 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 WKO-

systemen 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 Deltares 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners 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 

Looptijd 01.07.2014 – 30.06.2017 

Regeling TKI EnerGO 2012 t/m 2014 

Programmalijn Flexibele energie-infrastructuur 

 

Eindrapport 2017: 

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5ba/cd2/fda/5bacd2fdacbcc02948

7888.pdf 

  

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5ba/cd2/fda/5bacd2fdacbcc029487888.pdf
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5ba/cd2/fda/5bacd2fdacbcc029487888.pdf
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49. 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 Geodan 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners WAIFER, TNO, Esri Nederland, Alliander, Ecofys 

Looptijd 01.10.2012 – 15.03.2016 

Regeling TKI EnerGO 2012 t/m 2014 

Programmalijn Flexibele energie-infrastructuur 

 

Eindrapport 2016: 

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a0/c17/a28/5a0c17a284db15419

61747.pdf 

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a0/c17/a28/5a0c17a284db1541961747.pdf
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a0/c17/a28/5a0c17a284db1541961747.pdf
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PPS toeslag regeling (voorheen TKI toeslag regeling) 

 

50. TKITOE1721402 - Ontwikkeling toekomstbestendige warmtenetwerken 

 

Aanleiding 

De adoptie van 4e generatie warmtenetten in Nederland is laag. Een van de redenen is dat er nog 

geen goede ontwerpmethode is, aan de hand waarvan de voordelen voor verschillende stakeholders 

van deze netten inzichtelijk worden gemaakt. 

 

Doelstelling 

Dit project wil bijdragen aan opschaling van het aantal 4e generatie warmtenetwerken in Nederland 

door het formuleren en verspreiden van een toegankelijke, kwantitatieve ontwerpmethode hiervoor. 

Deze ontwerpmethode moet helpen de huidige status quo (zie Probleemstelling) te doorbreken en 

wordt ontwikkeld aan de hand van het ontwerp van 2 praktijkcasussen. 

 

Korte omschrijving 

In samenwerking met partners NUON en ETP, die met hun achterban een coherente waardeketen 

vormen, worden door TNO de huidige plannen voor warmtenetten in gebouwde omgeving en 

tuinbouwsector geoptimaliseerd op betaalbaarheid, duurzaamheid en flexibiliteit. Hiertoe wordt een 

aantal innovaties in conjunctie ingezet, waaronder geothermie en lage temperatuur restwarmte uit 

datacenters. De private partners kunnen de geoptimaliseerde ontwerpen direct inbrengen in de 

ontwikkelingsplannen. De nieuwe ontwerpmethode wordt publiekelijk beschikbaar en via een 

seminar en diverse korte rapportages onder de aandacht gebracht bij alle relevante doelgroepen. 

 

Resultaat 

1. Een toegankelijke, kwantitatieve ontwerpmethode 

2. Samenvatting van innovatieresultaten van benodigde technologieën 

3. Geoptimaliseerd ontwerp voor twee praktijkcasussen 

4. Rapportage en seminar over ontwerpmethode 

 

Penvoerder  

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners Nuon, ETP, TNO 

Looptijd  

Regeling TKI Toeslag 

Programmalijn Flexibele energie-infrastructuur 
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51. TKITOE1721403 - Decentrale Optimalisatie en Sturing van 

Elektriciteitsdistributienetten (DOSE) 

 

Aanleiding 

Decentrale opwek i.c.m. elektrificatie van het energieverbruik leidt tot behoefte aan intensievere 

metingen en data in het elektriciteitsdistributienet. Verwachting is, dat binnen 10 jaar dusdanig 

grote hoeveelheden data over stromen en spanningsniveaus worden gegenereerd, dat de huidige 

centralistische architectuur, onvoldoende toereikend zal zijn. Daarom willen TU/e, KPMG en Enexis 

onderzoeken hoe deze data decentraal kan worden geprocessed. Hierbij zal gebruik gemaakt worden 

van Machine Learning analyse-algoritmen die automatisch worden gedistribueerd en waarbij alleen 

het resultaat van de decentrale analyse centraal wordt opgeslagen. 

 

Doelstelling 

Doel is om een gedistribueerde ICT-architectuur te creëren voor het decentraal en real time kunnen 

sturen van elektriciteitsdistributienetten o.b.v. grote hoeveelheden data. Dit moet leiden tot 

gedistribueerde ML-algoritmen, welke (1) gecoördineerd worden gedistribueerd naar Intelligent 

Electronic Device (IEDs) en die daarbij (2) in staat zijn complexe en grote hoeveelheden data in het 

elektriciteitsnet (niveau LS/ MS) te aggregeren, en (3) om te zetten in efficiënte sturingsinformatie 

en op basis daarvan (4) de grid monitor- en beheerprocessen daadwerkelijk aansturen. 

 

Korte omschrijving 

De belangrijkste activiteit die binnen het project wordt voorzien, is het uitvoeren van 

wetenschappelijk onderzoek, door een promovendus bij de vakgroep Electrical Energy Systems 

(TU/e). Projectpartner KPMG heeft ervaring met data-science, (big) data engineering en ICT-

architecturen in andere branches en zal deze inbrengen in dit onderzoeksproject. Enexis levert data 

(netwerk- en meetgegevens) en levert informatie over net-topologieën en de huidige, centralistische 

ICT-architectuur voor distributieautomatisering. Enexis zal daarnaast een eventueel prototype in de 

praktijk kunnen testen. De dagelijkse begeleiding van de onderzoeker wordt verzorgd door de TU/e. 

 

Resultaat 

Resultante van dit project is een kostenreductie t.a.v. dataopslag, datatransmissie en 

dataverwerking als onderdeel van het automatiseren en instrumenteren van 

elektriciteitsdistributienetten. Daarmee voorziet dit project op baanbrekende wijze in de 

exponentieel toenemende kosten van dataverwerking, -opslag en -transmissie als gevolg van 

toenemende decentrale opwek van elektriciteit. De uitwisseling van grote datasets zal daarbij 

beperkt moeten worden om responstijden te kunnen beheersen en in een dergelijke context 

tegemoet te komen aan het (near) realtime karakter van een smart grid. 

 

Penvoerder  

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners TU/e, KPMG, Enexis 

Looptijd  

Regeling TKI Toeslag 

Programmalijn Flexibele energie-infrastructuur 
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52. 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 (WIM-

PICO); 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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Penvoerder  

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners Conico Valves B.V., De Beijer RTB B.V., TU/e 

Looptijd  

Regeling TKI Toeslag 

Programmalijn Flexibele energie-infrastructuur 
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53. 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 ondersteunings-

leveranciers’). 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 Synergie Consulting 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners Alliander, DNV GL, Kenter, TU/e 

Looptijd 15.03.2018 – 15.03.2019 

Regeling TKI Toeslag 

Programmalijn Flexibele energie-infrastructuur 

 

Eindrapport 2019: 

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5dd/2a0/438/5dd2a043851ae011

693327.pdf 

 

  

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5dd/2a0/438/5dd2a043851ae011693327.pdf
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5dd/2a0/438/5dd2a043851ae011693327.pdf
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ERA-Net Smart Grids 

 

54. 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-net-

smart-grids-plus-joint-call-for-proposals/dc-distribution-smart-grids. 

 

Penvoerder TU Delft 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners Fraunhofer IISB (DE), Direct Current (NL), Centre Suisse d’Electrotechnique 

(SW), TU Eindhoven (NL), DC Grid Haarlemmermeer (NL) 

Looptijd 01.02.2016 – 31.03.2019 

Regeling ERA-Net smart grids 2015 

Programmalijn Flexibele energie-infrastructuur 

 

  

https://www.era-learn.eu/network-information/networks/era-net-smartgridplus/era-net-smart-grids-plus-joint-call-for-proposals/dc-distribution-smart-grids
https://www.era-learn.eu/network-information/networks/era-net-smartgridplus/era-net-smart-grids-plus-joint-call-for-proposals/dc-distribution-smart-grids


Projecten TKI Urban Energy 

 Bladzijde 98 van 338 

IPIN proeftuinen 2011 t/m 2015 

 

55. 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 Direct Current BV 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners Joulz BV en Siemens Nederland NV 

Looptijd 01.01.2012 – 31.12.2014 

Regeling Innovatieprogramma Intelligente Netten (IPIN) 

Programmalijn Flexibele energie-infrastructuur 

 

Eindrapport 2018: 

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5b7/172/fbb/5b7172fbbfcfa16975

1456.pdf 

 

 

  

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5b7/172/fbb/5b7172fbbfcfa169751456.pdf
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5b7/172/fbb/5b7172fbbfcfa169751456.pdf
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56. 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 Imtech Nederland 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners TU Delft, Deerns Raadgevende Ingenieurs, Priva en Van Beek Ingenieurs en 

Stichting Deltares 

Looptijd 01.03.2012 – 01.03.2015 

Regeling Innovatieprogramma Intelligente Netten (IPIN) 

Programmalijn Flexibele energie-infrastructuur 

 

Eindrapport 2016: 

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a2/12e/5d9/5a212e5d9d6a72045

47980.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a2/12e/5d9/5a212e5d9d6a7204547980.pdf
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57. 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 warmte- 

en 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 Modulair Intelligent Energienetwerk voor bedrijventerreinen (Modienet) 

Penvoerder Cofely Nederland N.V. 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners Alliander, Technische Universiteit Eindhoven, Laborelec, Gemeente Deventer 

en DHV. 

Looptijd 01.02.2012 – 31.01.2015 

Regeling Innovatieprogramma Intelligente Netten (IPIN) 

Programmalijn Flexibele energie-infrastructuur 

 

Eindrapport 2016:  

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a2/136/294/5a213629479ee231

045129.pdf 

 

  

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a2/136/294/5a213629479ee231045129.pdf
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a2/136/294/5a213629479ee231045129.pdf


Projecten TKI Urban Energy 

 Bladzijde 101 van 338 

DEI+ regeling 

 

58. DEI119001 - Energie uit oppervlaktewater Vredenburg Arnhem (Smart polder) 

 

Aanleiding 

De aanleiding voor dit project is een brede inventarisatie door IF Technology naar de kansen voor 

energiebenutting in het gebied van Waterschap Rivierenland. Hieruit is de wijk Vredenburg in 

Arnhem naar voren gekomen in verband met de aanwezigheid van een gemaal dat gerenoveerd 

moet worden en warmte- en koudevraag van voldoende omvang in de nabijheid. Daarna is voor de 

verdere ontwikkeling de samenwerking met ENGIE en Firan opgestart en is de samenwerking 

gezocht met de beoogde afnemers voor de levering van duurzame koude en warmte. 

 

Doel van het project 

De doelstelling van het project is het demonstreren van warmteonttrekking uit oppervlaktewater in 

combinatie met een WKO in een wijk met bestaande woningen en bestaande bedrijfsmatige panden. 

Door deze vernieuwende manier van hernieuwbare energieproductie in de vorm van warmte en 

koeling wordt minimaal 698 ton CO2 per jaar gereduceerd gedurende minimaal 15 jaar. Bij 

toekomstige aansluiting van meerdere gebouwen op het beoogde systeem kan een veelvoud van 

deze reductie worden bereikt. 

 

Korte omschrijving van de activiteiten 

ENGIE heeft reeds de verschillende warmtevragen van de beoogde afnemers in kaart gebracht en 

een LOI met hen getekend. Op basis daarvan is voor het beoogde systeem inmiddels de pre-

engineeringsfase doorlopen met als resultaat het basisontwerp. Dit bestaat uit een warmtewisselaar 

in de watergang nabij het gemaal Vredenburg, warmte-koude opslag (WKO), ondergronds 

leidingnetwerk voor koude- en warmtedistributie naar de afnemers en warmtepompen in de 

gebouwen van de afnemers. Deze zorgen voor een temperatuurlift ten behoeve van warmte, en 

eventuele piekvoorziening voor koude.  

 

Schematisch in het figuur 

weergegeven. De WKO 

bronnen worden gebruikt 

om de koude in de winter 

te laden (bij 

warmtelevering) en op te 

slaan en in de zomer 

warmte te laden (bij 

koudelevering) en op te 

slaan. Doordat de 

warmtevraag in de winter 

hoger is dan de koudevraag 

in de zomer is aanvullende 

warmtelevering nodig 

vanuit het oppervlakte 

water. Deze kan het meest 

efficiënt in de zomer 

geladen worden omdat de 

temperatuur van het 

oppervlakte water dan het hoogst is. 
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Resultaat 

Na afronding van het demoproject is bewezen dat het mogelijk is een economisch haalbare en 

technisch goed functionerende warmte- en koudevoorziening te realiseren die (nagenoeg) 

aardgasvrij is voor bestaande bedrijfsmatige en woongebonden gebouwen. Het systeem zal voor 

minimaal 15 jaar warmte en koude leveren en is uitbreidbaar om nabijgelegen gebouwen later aan 

te sluiten. Met de inzichten en ervaringen van dit project kan dit concept in veel vergelijkbare 

gebieden worden toegepast. 

 

Penvoerder ENGIE Services Nederland N.V. 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners  

Looptijd 01.03.2019 – 31.12.2021 

Regeling DEI+ 2019: energie-innovatie 

Programmalijn Flexibele energie-infrastructuur 
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59. DEI119021 - Koelmachines vervangen door Hoog Temperatuur warmtepompen 

in een centrale energievoorziening en …. (HT WP CEV) 

 

Koelmachines vervangen door Hoog Temperatuur warmtepompen in een centrale energievoorziening 

en het aanpassen van de inpassing van deze machines 

 

Aanleiding 

De UvA heeft een groot vastgoedbestand van 350.000 m2, verdeeld over 3 campussen. De 

binnenstad bestaat grotendeels uit monumentaal vastgoed. Het sciencepark is vrij recent ontwikkeld 

en wordt nog verder ontwikkeld. Het Roeterseilandcomplex (> 125.000 m²) bestaat deels uit 

monumentaal vastgoed en is deels gerenoveerd in de afgelopen 10 jaar. De UvA heeft de ambitie 

om een voorbeeldfunctie te vervullen in de energietransitie. Bij natuurlijke momenten wil de UvA de 

duurzaamheid van het vastgoed verbeteren. In lijn met de ambitie van de gemeente en het rijk 

betekent dit o.a. concreet het primair energieverbruik/gasverbruik (fors) reduceren. Op het 

Roeterseiland complex in de stad van Amsterdam worden de gebouwen gekoeld en verwarmd vanuit 

een energiecentrale met een combinatie van gas en elektrisch. De huidige koelinstallaties zijn aan 

het eind van hun levensduur en moeten worden vervangen. Ook worden er additioneel vastgoed 

ontwikkeld wat de vraag naar koude vergroot. Dit is een natuurlijk moment om te kijken naar 

alternatieven voor de koude-opwekking.  

  

Bij conventionele koelmachines wordt elektriciteit gebruikt voor de koude opwekking. De warmte die 

hierbij vrijkomt wordt dan afgefakkeld via het dak. Dit is zonde aangezien er een ondergrondse 

seizoensopslag aanwezig is waarmee deze (rest-) warmte te benutten zou zijn in de winter. De reeds 

aanwezige warmtepompen kunnen deze warmte efficiënt opwaarderen voor het deel van het 

vastgoed wat door laag temperatuur warmte wordt gevoed, om dit gasloos te verwarmen. Laag 

temperatuur verwarming is noodzakelijk voor de huidige beschikbare warmtepompen om met een 

hoge coëfficiënt of performance (COP) te kunnen verwarmen. De energiecentrale op het 

Roeterseiland complex levert in twee verschillende temperatuur trajecten; lage temperaturen voor 

het gerenoveerde vastgoed en hoog temperaturen aan het niet gerenoveerde 

vastgoed/monumentale deel. De lage temperatuur (LT) wordt opgewekt met warmte koude opslag in 

combinatie met warmtepompen (elektra). Het hoog temperatuur (HT) gedeelte wordt verwarmd 

door middel van warmte kracht koppelingen en ketels (gas). 

 

Echter is niet al het vastgoed geschikt om met laag temperatuur te verwarmen. Een deel van het 

vastgoed is monumentaal en bezit nog hoog temperatuur verwarmingsinstallaties en is onvoldoende 

geïsoleerd. De UvA is voornemens om in lijn met de ambitie van de gemeente Amsterdam en het 

Rijk de afhankelijkheid van het gas te verminderen op een wijze waarbij minder CO2 vrijkomt dan 

stoken door middel van gasgebruik. Nederland kent 62.000 rijksmonumenten, een onbekende 

hoeveelheid gemeentemonumenten en nog veel meer vastgoed wat verglijkbare eigenschappen 

heeft aan het vastgoed op onze campus die nog met HT warmte wordt gevoed. Een renovatie naar 

LT warmte is erg ingrijpend en kan vaak niet plaatsvinden met voortdurende activiteiten in een 

dergelijk pand. Zo wordt in onze gebouwen onderwijs gegeven en moeten dergelijke renovaties 

minstens een aantal jaar van tevoren worden gepland. Door te kiezen voor een duurzame manier 

van hoog temperatuur warmteopwekking kan ons primaire proces (onderwijs) doorgaan, terwijl we 

het primair energieverbruik en gasconsumptie verminderen. 

 

Korte beschrijving van de activiteiten 

Door het natuurlijke moment van de vervanging van de koelmachines te gebruiken voor het plaatsen 

van hoog temperatuur (HT) warmtepompen kan niet alleen worden voldaan aan de koude behoefte, 

maar kan tevens ook de periode worden verlengd waarbij op een effectieve wijze (hoge performance 

factor, COP) gebruik wordt gemaakt van de WKO bronnen om warmte te genereren. Hierbij wordt 

gebruik gemaakt van HT warmtepompen die tot dusver enkel in een industriële omgeving worden 

ingezet. Het innovatieve gedeelte van deze onderneming is het plaatsen van de warmtepompen in 
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de bestaande infrastructuur en op een correcte manier regeltechnisch en hydraulisch in te passen, 

waardoor een veelzijdige functionaliteit en een interessante COP kan worden behaald. Omdat de 

inpassing de kracht van deze oplossing is, wordt er geen subsidie aangevraagd voor de aanschaf van 

de machines. Enkel voor de inpassing van deze techniek in het bestaande vastgoed en de huidige 

installaties vragen hebben dus betrekking op deze aanvraag. Omdat het project in bestaande 

infrastructuur plaatsvindt verhoogt dit ook de reproduceerbaarheid voor ander monumentaal 

vastgoed. 

 

Doel van het project 

Het doel van dit project is een kosteneffectieve manier voor elektrificeren van de warmtevraag te 

exploiteren en demonstreren. Hierbij wordt slim gebruik gemaakt van bestaande infrastructuur en de 

onmogelijkheden van bestaand (monumentaal) vastgoed wat voortdurend in gebruik is. 

 

Resultaat 

Bovendien wordt er door dit project jaarlijks meer dan 365.000 m³ Gronings gas verbruik 

gereduceerd op locatie. Als de verwachtte COP’s worden behaald dan zou dat met een positieve 

invloed op het primair energieverbruik en de CO2 uitstoot moeten lukken. De bestaande 

utiliteitsgebouwen in Nederland die voor 2050 geen renovatie meer doormaken zullen gebruik 

moeten gaan maken van HT warmtepompen. Als wij in staat zijn om een positieve businesscase te 

realiseren voor het gebruik van HT warmtepompen in bestaand vastgoed, dan kunnen wij door 

middel van dit demonstratieproject de energietransitie in Nederland stimuleren. Wij hebben dan ook 

het voornemen om de uitkomsten/lessons learned te delen binnen het netwerk van de hoger 

onderwijs sector en daarbuiten. 

 

Penvoerder Universiteit van Amsterdam - Faculteit Economie en Bedrijfskunde 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners  

Looptijd 01.08.2019 – 01.02.2020 

Regeling DEI+ 2019: energie-innovatie 

Programmalijn Flexibele energie-infrastructuur 
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60. DEI119026 - Batterijen als Alternatief Stroomtoevoer Op Festivals (BASOF) 

 

Aanleiding 

Het opzetten en uitvoeren van evenementen op tijdelijke locaties vraagt veel elektrische energie, 

waarvoor de aanwezige 3x80 A infrastructuur vaak niet voldoende is om aan tijdelijke stroomvraag 

te beantwoorden. Hiertoe worden momenteel dieselaggregaten ingezet om (extra) stroom op te 

wekken. Deze zijn echter milieuonvriendelijk, inefficiënt, lawaaiig en niet transparant qua verbruik 

en kosten. Een aantal marktpartijen is momenteel aan het pionieren om delen van deze 

energievraag in te vullen met batterijen. Echter, de huidige batterijen integreren nog maar beperkt 

in lokale multi-asset grids en zijn niet breed genoeg inzetbaar voor dynamisch wisselende 

combinaties van baseload en piekvermogens. Hierdoor worden nog steeds dieselgeneratoren 

bijgezet. 

 

Doel van het project 

Het doel van dit project is het demonstreren van de werking van een grootschalig mobiel en 

betrouwbaar batterijsysteem voor de dynamische loadschommelingen van (middel)grote festivals, 

onder een significant hogere energie-efficiency dan nu met dieselgeneratoren mogelijk is. De 

Greener-systemen zullen Nederlandse festivals volledig gaan voorzien van energie voor de opbouw 

en de operatie van het festival, zodat dieselgebruik wordt geëlimineerd. Door de efficiëntere 

energieconversie worden energieverbruik en CO2-uitstoot significant verminderd. Door transparantie 

ontstaat reflectie voor festivalorganisaties op het energiegebruik (hoeveelheid en brontype), en 

zullen festivalorganisatoren uiteindelijk beter onderbouwde beslissingen kunnen nemen over de 

inrichting van een festival. 

 

Korte omschrijving van de activiteiten 

Binnen dit TSE Demonstratieproject wordt een nieuwe mobiele installatie van in roulerende 

elementen opgedeelde stationaire 1 MW batterij met 8x boosterfunctie gedemonstreerd in 

combinatie met de ontwikkeling van een cloudbased energiemanagementsysteem (EMS) voor 

microgridoperators en eindgebruikers. 

 

Resultaat 

De beoogde resultaten van dit DEI-project zijn: 

1. Het realiseren van een werkende demonstratieopstelling van een roulerend 1 MW 

batterijsysteem dat qua boosterfunctie zal worden gedemonstreerd op meerdere Nederlandse 

festivals. 

2. Een getest prototype online gridmanagementsysteem voor operators en eindgebruikers, 

waarmee ook meer inzicht kan worden gegenereerd in de werkingsprincipes van het systeem op 

ware grootte en omstandigheden. 

 

Penvoerder GREENER. power solutions B.V. 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners  

Looptijd 28.06.2019 – 30.04.2021 
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61. DEI119027 - GRE voering in stalen buizen voor geothermieputten (GRE TW2) 

 

Aanleiding 

Trias Westland B.V. ontwikkelt een tweede geothermiedoublet in het Westland. Onderdeel hiervan is 

een optimalisatie van de puttechnologie en het putontwerp om geothermie robuust en 

toekomstbestendig te maken. De geothermiesector in Nederland is relatief jong. Er zijn een 

twintigtal projecten gerealiseerd en er wordt steeds meer kennis ontwikkeld en ervaring op gedaan. 

Maar er is ook nog veel ontwikkelpotentieel. 

 

Korte beschrijving van de activiteiten 

Trias Westland ontwikkelt een nieuw type stalen buis voor de geothermieputten. Aan de binnenzijde 

wordt de buis gevoerd met glasvezels versterkt epoxy. Dit project is gericht op demonstratie van 

deze technologie. Daarnaast wordt het putontwerp geoptimaliseerd. In plaats van drie verschillende 

diameters die voornamelijk op de olie- en gasproductie zijn gebaseerd wordt het nieuwe putontwerp 

uitgevoerd met twee verschillende en grotere diameters. Hierdoor kunnen geothermieprojecten 

tegen lagere investering- en operationele kosten worden geëxploiteerd. Ook is er continue 

monitoring van de geothermieputten mogelijk waardoor risico’s op lekkages nihil wordt. 

 

Doel van het project 

Specifieke problemen waarop dit project een oplossing biedt: 

• corrosie van de stalen verbuizing van de geothermieputten; 

• vervroegde afschrijving van geothermieprojecten door corrosie; 

• gebruik van chemicaliën om corrosie tegen te gaan en onbekend effect ervan op bodem en milieu; 

• suboptimale ontwerp van de verbuizing van de geothermieputten; 

• monitoring van putintegriteit. 

 

Resultaat 

De resultaten van dit project zijn: 

o stalen buizen met GRE voering; 

o 6,2 miljoen kg CO2-uitstoot reductie over de looptijd van 30 jaar als gevolg van de GRE 

voering; 

o geen gebruik van chemicaliën (inhibitor) voor het tegen gaan van corrosie; 

o reductie risico van buiten bedrijf stellen geothermieproject door gecorrodeerde stalen buizen; 

o evaluatierapport 1 jaar na ingebruikname van het geothermiedoublet; 

o optimalisatie van het putontwerp waarmee constante monitoring van de integratie van de put 

mogelijk is. 

 

Penvoerder Trias Westland B.V. 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners  

Looptijd 15.07.2019 – 14.07.2021 

Regeling DEI+ 2019: energie-innovatie 
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62. DEI218004 - Warmtepomp RWZI Utrecht (WP-Utrecht) 

 

Aanleiding 

Eneco heeft de ambitie om het stadswarmtenet van Utrecht en Nieuwegein vergaand te 

verduurzamen. Dit is niet alleen de eigen ambitie van Eneco, het sluit ook aan bij de 

klimaatdoelstellingen van het Rijk, van beide gemeenten en de Provincie Utrecht. Tevens sluit het 

aan bij de wensen van de klanten van Eneco. 

 

In Utrecht wordt groei van warmteaansluitingen voorzien als gevolg van autonome groei van de stad 

Utrecht en het ontstaan van gasvrije wijken. In 2021 geldt de BENG en in 2030 worden 

gasaansluitingen uitgefaseerd. Het warmtenet zorgt voor invulling van deze verduurzamingsvraag. 

Dat verschillende oplossingen nodig zijn is inmiddels duidelijk geworden, zoals ook blijkt aan de 

reeds vergevorderde gesprekken aan de klimaattafels. 

 

Belangrijk voor een groeiend warmtenet is, naast betaalbaarheid en leveringszekerheid, dat warmte 

steeds duurzamer wordt opgewekt. Bronnen om warmte duurzaam op te wekken zijn schaars en 

veelal (nog) te duur zonder subsidie. Dat geldt ook voor industriele warmtepompen, zoals die in 

onderliggend project zijn ontworpen. Om tot de juiste keuzes te komen heeft Eneco daarom een 

verduurzamingsstrategie (routekaart Utrecht) opgesteld waarin de benodigde bronontwikkelingen 

worden geduid. Ook bronnen als geothermie en beschikbare restwarmte uit (beperkt aanwezige) 

Utrechtse industrie worden daarin genoemd. Gas wordt geleidelijk uitgefaseerd maar blijft voor de 

echt koude dagen vooralsnog een rol spelen gezien het ontbreken van een alternatief om de 

leveringszekerheid te garanderen. De toepassing van een grote warmtepomp op de 

rioolwaterzuiveringsinstallatie is de meest concrete en 100% duurzame projectontwikkeling die nu 

voor ligt. 

 

De duurzame warmteproductie van dit project draagt tevens bij aan de versnelde afbouw van het 

gebruik van (Groningen-) gas. Het vervangt een deel van de nu nog gasgestookte warmteproductie. 

Samen met een aantal andere ontwikkelingen zorgt dit project ervoor dat het gebruik van gas wordt 

gereduceerd. 

 

Eneco gaat in dit project een warmtepomp van 25 MWth installeren om de restwarmte uit een 

rioolwaterzuiveringsinstallatie te winnen, met hierbij een aanvullende buffercapaciteit van 15 MWth. 

Hiermee draagt het project bij aan de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen door 

elektrificatie van de warmtevoorziening. Het gebruik van duurzame bronnen draagt bij aan de 

ontwikkeling van gasvrije wijken. Het gaat hier om verduurzaming van reeds bestaande 

warmteklanten in de wijk Utrecht Overvecht en daarbuiten. Daarnaast helpt het project bij het 

tegengaan van zogenaamde ‘urban heating’. Dit staat allebei hoog op de agenda van de gemeente 

Utrecht. 

 

Doel 

In het project wil Eneco de stadsverwarming in Utrecht verduurzamen door middel van het 

uitkoppelen en upgraden van warmte uit het gereinigd rioolwater (hierna: effluent) van de RWZI. 

Met de straks geproduceerde warmte kunnen circa 10.000 bestaande woningen worden voorzien van 

100% duurzame warmte die voor ca. 2/3 uit restwarmte (rioolwater) bestaat en 1/3 uit duurzame 

stroom die nodig is om de gewenste temperatuur te bereiken. Het betreft hier een transitie binnen 

de bestaande infrastructuur en een verbetering van de energie-efficiëntie. 

Het wordt in Nederland de eerste keer dat een warmtepomp van deze omvang wordt ingezet voor de 

levering van warmte aan een bestaand warmtenet, in innovatieve samenwerking met het 

Hoogheemraadschap. Hiermee sluit het aan op het thema: ‘Voor Nederland toepassen van nieuwe 

systemen en technieken die energie besparen of die het gebruik van hernieuwbare energiebronnen 

bevorderen’. 
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In Denemarken en Zweden is enige ervaring met het middels een warmtepomp opwaarderen van 

afvalwarmte. De schaal zoals in het project wordt toegepast door Eneco in Nederland is nieuw. De 

realisatie van dit project biedt aanvullende werkgelegenheid voor Nederlandse bouwbedrijven en 

ingenieursbureaus. Zij doen in dit project ervaring op die hun concurrentiepositie met betrekking tot 

warmtepomp technologie op internationaal niveau verbetert. Hierdoor maken zij een grotere kans 

om te worden betrokken bij grote internationale projecten met betrekking tot warmtepompen voor 

warmtenetten in combinatie met afval- en of oppervlaktewater. 

 

Korte omschrijving van de activiteiten 

In dit project zal de grootste warmtepomp van Nederland worden gerealiseerd. De warmtepomp 

wordt gezien als een erg kansrijke techniek voor warmteproductie. Deze scoort erg hoog in de merit 

order van geschikte technieken voor warmteproductie. 

 

Warmtepomp: Het basisontwerp WP RWZI Utrecht bestaat uit toepassing van 

ammoniakwarmtepompen: minimaal 3 units, met een totale capaciteit van 25 MW. Hiermee wordt 

laagwaardige warmte (temperatuur ~12°C in de winter en ~24°C in de zomer) opgevoerd tot circa 

75°C. In de zomer moet deze temperatuur omhoog naar circa 83⁰C. De warmtepomp wordt 

aangestuurd met behulp van groene elektriciteit en een verwachte COP (rendement) van 3,3. Het 

benodigde elektrisch vermogen (ca. 1/3 van het projectvermogen) wordt gesourced uit een 

Nederlands wind- en/of zonnepark. 

 

Naast de warmtepompen worden er ook buffers geïnstalleerd om vermogenspieken te kunnen 

opvangen. Additioneel worden warmtebuffers (volume: ca. 2 X 5000 m3 – vermogen: 15MWth – 

capaciteit: 75MWh) geplaatst op het terrein van RWZI (door ruimtegebrek bij de HWC). De buffers 

hebben een positief effect op het projectrendement en op de bedrijfsvoering van de warmtepomp. 

De warmtepomp hoeft minder in- en uit te schakelen en draait daardoor stabieler met als effect dat 

er efficiënter geproduceerd kan worden vanuit de asset. 

 

Positie warmtebuffer: Vanuit het warmtesysteem Utrecht is het strategisch interessant om 

decentrale buffercapaciteit te ontwikkelen. De beoogde warmtebuffer binnen dit project zou derhalve 

grotere strategische waarde kunnen hebben. 

 

Resultaat 

Dit project biedt een oplossing voor het verduurzamen van de bestaande stadsverwarming van de 

gemeente Utrecht. Met het plaatsen van een 25 MW warmtepomp, bestaande uit 3 warmtepompen 

van 8,3 MWth en daarbij een 15 MW buffer, zal er uit het effluent tot maximaal 0,75 PJ aan warmte 

kunnen worden uitgekoppeld. Dit wordt de grootste warmtepomp (power to heat: P2H) van 

Nederland. De maximale productie is ca. 0,75 PJ/jaar bij 8200 vollastuur. De productie in een 

bepaald jaar wordt bepaald door de diverse (prijs)ontwikkelingen van elektriciteit, gas en CO2 de 

komende jaren. Een representatief jaargemiddelde zou met 4500 vollastuur uitkomen op ca. 

405.000 GJ/jaar. Deze hoeveelheid zal ca. 10.000 woningen kunnen voorzien van warmte. De 

warmte zal worden geleverd aan zakelijke klanten en Utrechtse huishoudens, volgens het 

NMDAprincipe zoals is voorgeschreven in de Warmtewet, voor dezelfde prijs als nu wordt betaald 

voor een GJ warmte. De warmtepomp verduurzaamt dus maar liefst ca. 10% van alle stadswarmte 

in Utrecht. 

 

Bewoners zullen niets merken van de transitie, want zij krijgen nog steeds warmte geleverd die, 

vanwege de eisen in wet- en regelgeving, voor dezelfde prijs geleverd wordt als voorheen. Ook 

nieuwe warmteklanten kunnen profiteren van de duurzamere warmtelevering. Zogezegd wordt 

toename van warmteklanten verwacht als gevolg van de vangas- los beweging en de autonome 

groei van de stad Utrecht. Niet alleen de verduurzaming middels Warmtepomp RWZI, ook de groei 

van het warmtenet met de nodige investeringen heeft waarde voor de Nederlandse economie. 
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Aanvullend resultaat is dat het effluent van de RWZI dat in de Vecht belandt een minder hoge 

temperatuur heeft, waardoor er minder ‘warmte’ (uitgekoeld water) in de Vecht wordt geloosd. Dit is 

gunstig voor de waterkwaliteit van de Vecht. Daarnaast draagt het bij aan het voorkomen van ‘urban 

heating’ in Utrecht, omdat geen aanvullende warmte wordt geproduceerd. 

 

Penvoerder Eneco Solar, Bio & Hydro B.V. 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners  

Looptijd 01.03.2019 – 31.12.2021 
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63. DEI218010 - Clean Event Power demonstratie (CEP demo) 

 

Aanleiding 

Nederland is een festival-land. Met meer dan 800 muziek/dance/trance festivals, evenementen zoals 

concoursen en grootse kermissen bruist Nederland van evenementen. ID&T is binnen de 

muziekbranche een toonaangevende festivalorganisatie met grote festivals zoals Mysteryland, Q-

dance, Amsterdam Open Air en Tomorrowland (België). Traditioneel worden deze festivals, 

evenementen en kermissen met diesel-aggregaten van stroom voorzien. Op grote festivals zoals 

Mysteryland verbruikt men per evenement 50.000 tot meer dan 150.000 liter diesel. Dit betekent 

een enorme CO2 uitstoot over de hoofden van de bezoekers. De maatschappelijke druk dit te 

verduurzamen neemt toe. 

 

Een diesel-aggregaat is een ‘domme’, inefficiënte (veel energieverlies) en steeds duurder worden 

krachtbron. Er zijn juist slimme en efficiëntere alternatieven met geavanceerde 

energiemanagement-informatiesystemen. Hieruit kan elke festivalorganisatie economisch voordeel 

behalen door nieuwe (modulaire) slimme systemen toe te passen en hiermee het energieverbruik te 

optimaliseren. Maar onbekend maakt onbemind.  

 

Doel van dit project 

Doel van dit project is dat ID&T en partners aan de markt demonstreren dat een tijdelijke modulaire 

aansluiting op het 10 kV vaste net Mysteryland succesvol van duurzame energie kan voorzien, 

financieel haalbaar is en flexibel toepasbaar op vele andere terreinen. Hiertoe demonstreren beide 

partners de technische uitwerking, het dienstverlening concept en de milieu- en economische 

voordelen en haalbaarheid bij andere terreinen.  

 

In 2017 heeft Ecovolt een subsidie aangevraagd op basis van het programma Urban Energy. Door de 

toekenning heeft Ecovolt een innovatieve tijdelijke, mobiele 10 kV system opzet kunnen 

ontwikkelen, testen en valideren. Het succes van dit traject en de geleerde lessen zijn getoond aan 

ID&T. ID&T is overtuigd dat zij met deze systemen wel haar milieu- en economische doelen kan 

behalen. Deze innovaties wil ID&T met partners demonstreren op Mysteryland.  

 

Korte projectomschrijving 

ID&T, Ecovolt, S-tec en ThePowerShop ontwerpen een deels ondergrondse en bovengrondse 10 kV 

moduliare infrastructuur met tijdelijke mobiele transformatoren: Clean Event Power Units (CEP’s). 

Vanuit deze CEP’s wordt met laagspanning de verschillende powerzones gevoed. Hiermee kan 

Mysteryland nagenoeg geheel van energie worden voorzien. Daarnaast leveren de CEP’s 

geavanceerde data over onder meer energiegebruik, vermogenskarakteristiek en het voltage. Deze 

nieuwe energiemanagement-informatie stelt Mysteryland voor het eerst in staat hun energie 

adequaat te monitoren, veilig en betrouwbaar te houden en te optimaliseren. Dit is een voorbeeld 

voor de sector. 

 

Beoogd resultaat 

Alle vier de partners willen aantonen dat juist de grote festivals diesel aggregaten kunnen vervangen 

door innovatieve en efficiënte modulaire tijdelijke 10 kV systemen. Dit te demonstreren systeem op 

Mysteryland toont aan dat dit met relatief zeer beperkte investeringen en een flexibele tijdelijke 

modulaire infrastructuur mogelijk is. De partners tonen aan dat dit financieel haalbaar is, 

economisch voordelig, duurzaam en als product en dienst toepasbaar voor allerlei tijdelijk grote 

evenementen en kermissen van ‘greenfields’ tot binnensteden. In de demonstratiefase kan een 

besparing van 0,16 PJ optreden en een reductie van ruim 260.000 kg CO2. 
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Penvoerder Mysteryland B.V. 
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64. 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 Locamation 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners  

Looptijd 01.05.2018 – 31.12.2020 

Regeling DEI 2018 

Programmalijn Flexibele energie-infrastructuur 
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65. 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 Eneco 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners  

Looptijd 01.05.2018 – 31.12.2020 

Regeling DEI 2018 

Programmalijn Flexibele energie-infrastructuur 
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66. 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 Stichting Gelijkspanning Nederland 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners CityTec B.V. 

Looptijd 01.11.2017 – 31.12.2019 

Regeling DEI 2017 

Programmalijn Flexibele energie-infrastructuur 
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67. 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 ENECO Warmtenetten B.V. 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners methetnet B.V. 

Looptijd 01.01.2018 – 31.12.2021 

Regeling DEI 2017 

Programmalijn Flexibele energie-infrastructuur 
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68. 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/ koude-

uitwisseling 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/koude-

uitwisseling 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 Koninklijke KPN N.V. 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners Exploitatie Sportaccommodaties Aalsmeer, Fertiplant B.V., Jong Leren, 

stichting voor confessioneel 

Looptijd 25.04.2017 – 01.07.2018 

Regeling DEI 2017 

Programmalijn Flexibele energie-infrastructuur 
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69. 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. 
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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 Enexis 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners  

Looptijd 01.05.2016 – 31.05.2018 

Regeling DEI 2016 

Programmalijn Flexibele energie-infrastructuur 
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70. 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 demag-

toepassingen.  

 

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 TenneT TSO 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners Imtech Marine Netherlands B.V., TU Delft, IWO Project B.V., Universiteit 

Twente, Hogeschool Arnhem en Nijmegen 

Looptijd 01.08.2015 – 30.06.2019 

Regeling DEI 2015 

Programmalijn Flexibele energie-infrastructuur  
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71. 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. 



Projecten TKI Urban Energy 

 Bladzijde 126 van 338 

- 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 Stichting Gelijkspanning 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners Solar Green Point Haarlemmermeer, Vreeken Sierteelt B.V., Stallingsbedrijf 

Glastuibouw Nederland, Gavita Nederland B.V., Siemens Nederland NV, Direct 

Current BV 

Looptijd 01.08.2015 – 31.03.2019 

Regeling DEI 2015 

Programmalijn Flexibele energie-infrastructuur 

 

Eindrapport 2020: 

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5ef/099/012/5ef09901253f168355

0843.pdf 

  

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5ef/099/012/5ef09901253f1683550843.pdf
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5ef/099/012/5ef09901253f1683550843.pdf
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72. 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 SOPRA-

oplossing 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 Alfen B.V. 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners   

Looptijd 01.01.2015 – 31.12.2017 

Regeling DEI 2014 

Programmalijn Flexibele energie-infrastructuur 
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HER regeling 

 

73. TEHE119032 - Glass Fiber Reinforced Epoxy Casing System for Geothermal 

Application (GRE-GEO) 

 

The fluid composition of geothermal projects contains multiple elements that accelerate corrosion 

and induce scaling. This significantly reduces the lifespan of traditionally used steel casing systems, 

which must guarantee the wellbore integrity. Consequently, workover procedures are forced earlier 

than expected, and becoming a substantial financial burden. In contrast, Glass fiber casings (GRE) 

do provide a much-desired alternative as this material is corrosion resistant. However, in comparison 

with steel, GRE pipes are up to now only available in relatively small inner diameters, with 

excessively large outer diameters. Thus, their handling and installation is limited by oil and gas 

standards that were originally developed for steel. The lack of a suitable alternative to steel 

jeopardizes the profitability of any geothermal projects, which are facing massive corrosion 

problems. 

 

Therefore, the main objective of the project is to develop a cost-reducing glass-fiber reinforced 

epoxy piping that is especially designed for geothermal well application (GRE-GEO) with relatively 

large inside diameter and smaller outside diameter. This especially concerns the pipe coupling, which 

would allow an installation in new wells as well as utilization for workover of old wells. Furthermore, 

the project will include the much-needed guidelines and tools for the design, qualification and 

installation of the GRE piping system. This will considerably accelerate an integration of the product 

into the market. The improvement in the field of well completion technology and materials are a 

major advantage in comparison to the steel-based systems. High corrosion resistance significantly 

prolongs the overall lifespan of the wellbore compared to conventional steel casing designs by 

integration of a safe barrier, which can guarantee the integrity of the wellbore. 

 

The GRE-GEO (glass fiber reinforced epoxy casing for geothermal application) project will develop a 

new well completion strategy that aims to establish a corrosion-resistant alternative to decrease the 

development and production costs of geothermal energy while avoiding extra investments. Lower 

costs also improve the competitiveness of the participating companies in Europe. Reduced costs, 

shorter maintenance time, and mitigation of risks connected to health, safety, and the environment 

will increase social acceptance. 

 

 

Penvoerder Future Pipe Industries B.V. 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners Dynaflow Research Group B.V., Nuclear Research and Consultancy Group  

Looptijd 01.09.2020 – 31.08.2023 

Regeling HER 

Programmalijn Flexibele energie-infrastructuur 
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74. TEHE119035 - Innovation for De-Risking Enhanced Geothermal Energy Project 

(DEEP) 

 

The Nov. 2017 Mw 5.5 Pohang earthquake in South Korea induced during the reservoir creation 

phase of a deep geothermal energy project represents a major setback and tremendous challenge to 

future deep geothermal energy exploitation. Enhanced Geothermal System (EGS) projects in deep 

crystalline rocks are especially under pressure because induced seismicity is strictly linked to 

permeability enhancement of the reservoir for creating an efficient heat exchanger. However, 

hydrothermal and geothermal systems are also challenged by induced seismicity, as the strongly felt 

November 2019 Strasbourg earthquake sequence documented again. Existing and upcoming 

geothermal projects in DEEP partner countries France, the Netherlands, Switzerland, Germany and 

the USA will need to present competent answers to the challenges related to induced seismicity and 

convincingly present more reliable procedures to assess and reduce the seismic risk. Otherwise they 

will not be able to maintain their social license to operate and deep geothermal energy growth will 

be severely scaled down. 

 

DEEP brings together a distinguished and interdisciplinary team of scientists and practitioners from 

around the world committed to provide such answers. We argue that innovations in geothermal risk 

governance are urgently needed and possible, based on recent advances in seismic monitoring 

technologies, modeling capabilities and process understanding. DEEP executes an ambitious work 

program that leverages on national efforts, bringing ongoing and planned, but currently fragmented, 

initiatives together into a coherent international effort towards the ultimate goal of de-risking future 

geothermal projects worldwide. Seismic risk reduction and reservoir efficiency are in the case of EGS 

reservoirs coupled problems: Balancing risk and economic output is a key requirement and DEEP has 

a strong focus on optimization of monitoring and risk assessment procedures in order to reduce 

commercial costs to future projects.  

 

The five specific objectives of DEEP are: 

1. Innovation in sensor and processing technologies to deliver step-changes in monitoring and 
imaging capabilities. 

2. De-risking: DEEP develops and tests robust real-time modelling and risk-mitigation strategies, 
based on machine-learning, statistical and physics-based forecasting models. These next-
generation adaptive and data-driven risk mitigation tools have shown potential to forecast 
seismicity during EGS reservoir evolution much more precisely than current models. 

3. Knowledge transfer: We will enable and exploit knowledge transfer from other scales and other 
plays to deep geothermal energy, such as Underground Labs (e.g., Bedretto, EGS Collab), DEEP 
will transfer this rich knowledge, the technologies and physical understanding (TRL 1-4) to full 
scale deep geothermal energy applications (TRL 5-7). 

4. Demonstration: We will demonstrate in full-scale and real-time applications the potential and 
limitations of these new technologies and risk mitigation strategies. DEEP will demonstrate 
technologies at the FORGE geothermal site and underground field laboratory in Utah as well as in 
other demonstration sites in Germany and France. 

5. Good Practise: DEEP will define the next generation of good-practice guidelines and protocols, 
based on the lessons learned and harmonized internationally, and provide for the first time an 
open-source toolbox for EGS risk assessment and risk management. 
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Penvoerder TU Delft, faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen (CiTG) 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners Dutch Association Geothermal Operators (DACO) 

Looptijd 01.09.2020 – 01.09.2023 

Regeling HER 

Programmalijn Flexibele energie-infrastructuur 
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75. TEHE119036 - Geothermica - Test-CEM (Test-CEM) 

 

Making geothermal wells sustainable reduces financial risks, attracting investments in geo-energy. 

An important risk in these wells is durability of cements providing well integrity under extreme 

temperatures (high-enthalpy wells), large temperature variations and chemically-aggressive 

environments common for all geo-wells. Current cement solutions either have problems under these 

conditions or have not been validated for durable well-applications. This project aims to reduce risks 

associated with compromised well integrity and uses recently gained insights in the field of materials 

to evaluate advanced cement systems in a wide temperature range (up to super-critical) and under 

thermal cycling, raises their current TRL to 5-6 by optimizing and validating them in laboratory and 

large-scale experiments and enabling operators to select a preferred cement formulation for target 

conditions. 

 

Although significant knowledge is accumulated by oil and gas industry about well-cementing, 

common oil-well cementing formulations are not directly adaptable for geothermal wells due to the 

challenging well conditions and chemistry limitations of currently used cements. In addition to 

chemically aggressive environments and weak formations, cement sheath is exposed to repeated 

thermal shocks. The cement sheath undergoes repeated thermal stresses by thermal expansion 

(microcrack development in the sheath by compressive stress) during the heating phase and cool 

contraction of casing (micro annulus development between the sheath and casing by tensile stress) 

during the cold fluid injection. Thermal shock conditions can result in the debonding of cement from 

casing, creating a pathway for fluids. In the case of aggressive geothermal well environments this 

may cause severe casing corrosion problems. The Ordinary Portland Cement (OPC) is the most used 

material both in the oil and gas industry and in geothermal applications. Portland cement is brittle by 

nature and under conditions of repeated induced stresses at elevated temperatures (above 100°C) it 

is prone to fatigue failure. 

 

TEST-CEM aims to reduce risks associated with geothermal well cementing and use recently gained 

insights to develop advanced cement systems resistant to repeated thermo-mechanical cycling and 

chemically-aggressive environments relevant for a wide temperature range from low-mid enthalpy 

geothermal up to super-critical conditions. Lastly, the project aims at better informing operators and 

stakeholders on preferred cement formulations for dedicated applications. 

 

The focus of the Dutch partners will be on cementing solutions for ‘standard’ low-enthalpy and the 

potential future ultra-deep geothermal wells. The Masterplan Aardwarmte (2018), by a consortium of 

partners, aims at 160 new doublets in 2030. To reach these aims it suggests that safe and durable 

exploitation of geothermal projects is required, this is exactly what this project aims at. This project 

will contribute to increasing the safety of geothermal energy, longer lifetimes of geothermal wells 

combined with lower maintenance costs and increasing the scope of application of geothermal, e.g. 

towards UDG. 

 

TNO will be mainly involved in the development of an updated OPC formulation with improved 

flexibility that would be relevant for the Dutch standard low enthalpy geothermal wells (up to 80-

100°C) and additionally would be relevant for the potential exploration of mid-enthalpy UDG projects 

(up to 250°C). These will be tested at lab scale to relevant conditions. EBN will be consulted to 

provide an industry perspective and relevant experimental conditions. 
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If successful, the project will offer a protocol of cementitious materials evaluation and sustainable 

cementing solution for challenging geothermal wells. The weak point of likely cement sheath failure 

will be identified by modelling and confirmed experimentally in a wide range of conditions. 

o The team will report experimental data of selected cement systems before and after exposure 
ranging from moderate up to extreme temperatures and simulation modelling of casing-cement-
formation system under these environments. 

o These findings will generate the knowledge about short- and long-term stability of cements with 
different compositions under relevant underground conditions. 

o The integrated information from this work will allow predicting mechanisms of cement failure and 
durability under a range of conditions including super-critical and proposing a robust well-
integrity solution for these challenging environments. 

o Indications will be established to help making decisions under what conditions the tested non-
OPC systems and Portland cement-based systems should preferably be used. 

Penvoerder TNO 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners EBN B.V. 

Looptijd 01.09.2020 – 31.08.2022 

Regeling HER 

Programmalijn Flexibele energie-infrastructuur 
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76. TEHE119037  - Enhancing Reservoirs in Urban development (RESULT) 

 

For clean cities (mission horizon Europe) it is essential to provide heat from a sustainable, nonfossil 

fuel source. Geothermal energy is considered one of the most promising sustainable alternatives, 

and therefore, geothermal reservoirs are explored in close proximity to many urban areas with the 

intent of replacing existing fossil fuel fired heating. Low-enthalpy geothermal energy production is 

well suited for urban heating. However, in many urban areas the development of geothermal 

reservoirs is difficult - even if the subsurface reservoir conditions are relatively well known. This is 

related to various challenges pertinent to the urban setting, including: 

o Suboptimal reservoir quality is often encountered, which require alternative development options 
to make them commercially viable. These reservoir development technologies should lower the 
costs of drilling and completion or significantly enhance flow performance to keep the produced 
heat affordable for consumers. 

o Concerns for urban communities regarding environmental impact and safety, which can among 
others limit the possible range of engineering options.  

o Spatial restrictions on drilling locations and the density of heat demand in urban areas means that 
the recovery of heat and the overall lifetime performance of the reservoir is paramount. This 
requires efficient reservoir development and a well design that enables maximum lifetime 
performance and ultimate recovery. 

 

In RESULT we will develop and test innovative well technology to lower the cost price, enhance 

lifetime and heat recovery of direct use geothermal heat production. This includes multi-lateral wells, 

and (progressively) adapting the well design by deploying the drill & learn paradigm originally 

developed in oil and gas. RESULT will:  

o Develop an innovative multilateral geothermal well design capable of enhancing flow 
performance by 30-100% for new doublet systems suited for different reservoir types, at limited 
additional costs. The well concept will be demonstrated in a full-scale field demonstration. 

o Provide robust, yet practical simulation approaches and fast models to calculate the techno-
economic performance for the advanced well design, which can be used for benchmarks and 
further improvement of the well concept. 

o Adopt further possible improvements with complementary well concepts for flow and lifetime 
enhancement (e.g. jetting, underreaming etc). 

o Enhance the well concept by transferring and demonstrating optimization and drill and learn 
approaches, originally developed for oil and gas, to different geothermal reservoirs and stages of 
development. 

o Harness the developed methods and learnings in standard workflows and design practices for 
market uptake, and resource assessment. 

 

We will develop, test, and validate the developed methods and techniques jointly with strong 

research and seasoned industrial partners to reservoirs with extensive geographical extent and 

potential for urban geothermal development. This includes proof of concept and detailed design 

studies for the Rotliegend clastic reservoir (NL), Paleozoic carbonates of Carboniferous and Devonian 

age (IRE/NL) and volcanic reservoirs (ICE). A full-scale field demonstration of the (optimization) 

innovative multi-lateral geothermal well design and drill and learn approach will be performed in the 

Netherlands. 
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Penvoerder TNO 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners EBN Aardwarmte B.V., Huisman Geo B.V., ENGIE Energy Solutions B.V. 

Looptijd 01.09.2019 – 07.09.2023 

Regeling HER 

Programmalijn Flexibele energie-infrastructuur  
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77. 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 Aardwarmte Vogelaer B.V. 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners AAB BM Nederland B.V.,  

Looptijd 01.05.2016 – 01.01.2020 

Regeling HER 

Programmalijn Flexibele energie-infrastructuur 
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Topsector Energiestudies: Flexibele energie-infrastructuur 

 

1. TESN118022 - Restwarmte datacenters 

 

https://projecten.topsectorenergie.nl/projecten/restwarmte-uit-datacenters-00031846 

 

2. TESN118049 - Universele integratie van gebruikte accu-cel modules op één DC bus in een 

industriële toepassing (NE-EA) 

 

https://projecten.topsectorenergie.nl/projecten/universele-integratie-van-gebruikte-accu-cel-

modules-op-een-dc-bus-in-een-industriele-toepassing-00031867 

 

3. TESN118078 - Een innovatief lage temperatuur warmtekoude uitwisselingsnet voor het 

Schouwburgplein (TKI-7SE) 
 

https://projecten.topsectorenergie.nl/projecten/een-innovatief-lage-temperatuur-warmtekoude-

uitwisselingsnet-voor-het-schouwburgplein-00031886 

 

4. TESN118085 - Multi phase contactor (MPC)  

 

https://projecten.topsectorenergie.nl/projecten/multi-phase-contactor-00031889 
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Programmalijn 5: Energieregelsystemen en –diensten voor en van spelers op de 

energiemarkt 

 

TSE Urban Energy regeling 2019 

 

78. TEUE519003 - Flexibele Opslag met lokale energieuitwisseling Duurzame 

Energie in Almere Oosterwold (FODEO) 

 

Aanleiding 

Bij toepassen van PV-panelen op woningen is er meestal over- en onderperformance t.o.v. de eigen 

vraag naar elektriciteit. De onderlinge energiehandel tussen bewoners in een gebied wordt echter 

nog niet toegepast en mogelijk gemaakt vanuit de elektriciteitswet. Het toepassen van 

energieopslagsystemen zoals batterijen en waterstofsystemen kan de onderlinge uitwisseling 

stimuleren om zo het gebruik voor eigen behoefte te optimaliseren. Voor deze optimalisatie is 

allereerst draagvlak bij woningeigenaren nodig. 

 

FODEO gaat uit van een gebiedsbenadering en de lokale kracht van de bewoners. Wij gebruiken 

daarbij een “honingraatmodel”. Dit is een organisch- en eenvoudig schaalbaar groeimodel dat 

stapsgewijs is uit te breiden door middel van optimale afstemming van vraag-, aanbod- en opslag 

van energie. Zo kan een belangrijke bijdrage geleverd worden aan zowel het vergroten van de 

energie-autonomie van de bewoners als het reduceren van piekbelasting op het lokale energienet. 

 

Doel van het project 

Het doel van FODEO is bijdragen aan het optimaliseren van de zelfvoorzienendheid van energie op 

wijkniveau. Dat biedt tevens kansen voor een nieuwe markt voor verhandeling van lokaal 

opgewekte- en opgeslagen zonne-energie. Hierdoor ontstaat er een grotere bereidheid voor 

bewoners om te investeren. Met FODEO willen we bovendien de bewoners faciliteren bij het 

organiseren, financieren, technisch realiseren en exploiteren van een lokale energieinfrastructuur. 

Dat kan daarnaast nog leiden tot beperking van uitgaven voor aanpassingen aan het 

elektriciteitsnet.  

 

Korte omschrijving van de activiteiten 

In FODEO gaan we de aansturing van bestaande, ‘proven’, technologieën integreren. Op 

woningniveau wordt de optimalisatie van het eigen gebruik gerealiseerd door toepassing van Smart 

Energy Management (SEM). Hierin is een belangrijk onderdeel de conversiemodule voor 

communicatieprotocollen (ModBus, BACnet, KNX etc) die aangesloten installaties en apparaten 

interoperabel maakt. Het honingraatniveau wordt gekoppeld door middel van het Lokaal Energie 

Community System (LECS). LECS zorgt voor aggregatie, aansturing van de opslagsystemen en de 

aansluiting op energiemarkten.  

 

We willen huiseigenaren faciliteren in optimaal gebruik en opslagmogelijkheden van duurzame 

energie. Hiervoor ontwerpen we een ‘open opslagsysteem’ met behulp van groene waterstof voor 

duurzaam opgewekte zonne-energie, rekening houdend met zowel dag- en nacht- als 

seizoensfluctuaties. Daarbij wordt ook gebruik gemaakt van de vrijkomende restwarmte. Dit 

compenseert de verliezen die bij elektrolyse ontstaan.  

 

De rol van de verschillende spelers in het energiesysteem gaat daarmee veranderen. Bewoners zijn 

niet langer alleen consument, maar gaan ook produceren (met PV-Panelen), opslaan en 

verhandelen. Opslag wordt een belangrijke component om de eigen energiebalans te optimaliseren, 

maar biedt ook de mogelijkheid van energiehandel. Daarmee ontstaat een economisch potentieel 

door een nieuw marktmodel voor korte- en langere termijn energie-aanbod en -vraag. Op dit 

moment zijn er nogal wat belemmeringen om die nieuwe rollen in te vullen. In dit project worden 

dan ook de juridische- en organisatorische barrières benoemd en wordt richting gegeven aan 
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mogelijke oplossingen. We sluiten hierbij aan bij de recent aangenomen Europese richtlijnen. Het op 

te zetten marktmechanisme zal gebruik maken van het USEF Framework en is daarmee ook breder 

inzetbaar. 

 

Resultaat 

FODEO levert de volgende resultaten: 

1. Getest schaalbaar honingraatmodel voor draagvlakontwikkeling smart grid bij huishoudens en 

maximalisatie opwekking en opslag lokaal opgewekte duurzame energie. 

2. Een pilotproject waarin drie clusters van 7-10 woningen met het verhandelingsmechanisme via 

Lokaal Energie Community Systeem (LECS) kunnen proefdraaien. 

3. Optimalisatie van installatiecomponenten van een testinstallatie waterstofconversie/brandstofcel 

op basis van werkelijke data van pilot Oosterwold. 

4. Business- en marktmodel lokale energie-uitwisseling met bijpassende juridische modellen als 

aanbeveling voor de (nieuwe) elektriciteitswet. 

5. Feedback van gebruikerservaringen met aanbevelingen voor verdere ontwikkeling tav 

begrijpbaarheid voor bewoners en eenvoud van de interfaces. 

1. Een succesvolle project samenwerking waarin de resultaten worden behaald en beschikbaar 

worden gesteld aan derden. 

Pilotlocatie Oosterwold 

In Oosterwold zullen 15.000 woningen worden gerealiseerd in de komende 10 tot 15 jaar. De helft 

van de beschikbare grond is inmiddels geclaimd of uitgegeven. Veel bewoners kiezen er bewust voor 

om duurzaam te bouwen. 

 

Aansluiting op het aardgas is al niet meer toegestaan. Initiatiefnemers dienen zelf zorg te dragen 

voor de ontsluiting van het gebied alvorens te kunnen bouwen. Hiertoe worden “wegverenigingen” 

opgericht. Dit biedt een prima voedingsbodem om de ideeën over duurzame opslag en uitwisseling 

van energie gestalte te geven. 

 

Penvoerder Huygen Ingenieurs & Adviseurs B.V. 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners Villa Ville sustainable developments, Ideate, Poinselot B.V., ABB B.V., 

NedStack fuel cell technology B.V., J-OB - Joining Objectives, Spectral 

Enterprise B.V. 

Looptijd 01.03.2020 – 27.02.2022 

Regeling Urban Energy tender 2019 

Programmalijn Energieregelsystemen en -diensten voor en van spelers op de energiemarkt 
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79. TEUE519004 - Slim laden met flexibele nettarieven in Utrecht (Slim laden) 

 

Aanleiding 

Door de energietransitie verandert de rol van de netbeheerder én van de EV-rijder. Het huidige 

EVlaadsysteem houdt immers geen rekening met de fluctuaties in duurzame opwek met 

bijbehorende kosten. Elektrische auto’s bieden een nieuwe vorm van flexibiliteit met voor het 

laagspanningsnet relatief hoge vermogens en lange tijd waarin zij aan een laadpunt staan. Met het 

huidige systeem van het ongecontroleerd laden van deze auto’s wordt de flexibiliteit die deze auto’s 

bezitten nog niet optimaal ingezet. Dit leidt ertoe dat er duurder en minder groen wordt geladen dan 

in theorie mogelijk is. Bovendien heeft dit tot gevolg dat er laadpieken in het net ontstaan die leiden 

tot onnodige investeringen in het stroomnet door de netbeheerder. 

 

De uitrol van slim laden verandert dit systeem en creëert een markt die EV-rijders de kans biedt om 

de flexibiliteit van hun elektrische auto in te zetten om goedkoper en groener te kunnen laden. In dit 

project wordt een slimladensysteem ontwikkeld en gedemonstreerd uitgaand van een prijsprikkel 

voor EV-rijders vanuit de netbeheerder, met de mogelijkheid om - ook in piekuren - extra capaciteit 

te kunnen benutten om sneller te laden. Dit in tegenstelling tot andere pilots waarin de EV-rijder 

wordt beperkt in de beschikbare capaciteit. Op deze manier zijn EV-rijders vrij in hun laadgedrag en 

behouden zij altijd de controle om sneller te laden wanneer dat nodig is. 

 

Doel van het project 

Het doel van dit project is om door middel van slim laden met flexibele nettarieven de waarde van 

bespaarde netinvesteringen mede ten goede te laten komen aan EV-rijders, hun gedrag te 

beïnvloeden ten behoeve van piekreductie, en daarmee de maatschappelijk kosten van de transitie 

naar elektrische vervoer en een duurzaam energiesysteem betaalbaar te houden. 

 

Activiteiten 

In dit project worden variabele nettarieven in drie varianten in de praktijk getest op 200 laadpalen in 

de gemeente Utrecht. In twee varianten worden variabele nettarieven gecombineerd met een 

variabele beschikbare laadcapaciteit. De EV-rijder krijgt in deze varianten de mogelijkheid om 

gedurende de dag tegen een meerprijs sneller te laden (‘snellaadknop’) en dus meer vermogen af te 

nemen. Buiten de piekmomenten, als de vraag laag is en het aanbod zon- en windenergie hoog, 

kunnen de EV-rijders juist zonder meerkosten sneller en duurzamer laden dan de huidige standaard. 

Uiteindelijk wordt er toegewerkt naar een derde variant van volledig flexibele, tijdsafhankelijke 

nettarieven waarin EV-rijders alleen via een prijsprikkel worden gestimuleerd om op momenten met 

een lage elektriciteitsvraag in het net te laden. Zo slaan we in dit nieuwe elektriciteitssysteem drie 

vliegen in één klap: netbeheerders kunnen door de verhoogde spreiding van de elektriciteitsvraag 

congestie en netverzwaring voorkomen; Charge Point Operators (CPO’s) kunnen flexibiliteit bieden 

aan netbeheerders en betaalbare, duurzame laaddiensten aan EV-rijders; en voor EV-rijders blijft 

het systeem betaalbaar en gemiddeld zelfs sneller en duurzamer. 

 

Het project draagt daarmee bij aan de versterking van de koploperspositie die Nederland heeft op 

het gebied van (slimme) laadinfrastructuur en laaddienstverlening. Het economische potentieel van 

slimme laaddiensten is groot: de jaarlijkse marktpotentie voor slimme laadoplossingen is € 240 

miljoen, uitgaande van 100% EV-penetratie voor personenvervoer. De vermeden netinvesteringen 

voor de netbeheerders bedragen tot 2030 cumulatief € 1,4 miljard. 

 

Resultaat 

Na afloop van het project is: 

1. een flexibele tariefstructuur voor nettarieven gerealiseerd, ’die risicoreductie voor de 

netbeheerder met betrekking tot leveringszekerheid combineert met voldoende financiële 

incentive voor ketenpartners (aggregators, CPO’s, EV-rijders) om het financieel potentieel van 

capaciteitsmanagement/netcongestie te gelde te maken; 
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2. een gebruiksvriendelijke user-interface ontwikkeld, die de EV-rijder voldoende controle biedt 

over zijn laadgedrag en hem tegelijkertijd ontzorgt; 

3. vastgesteld welke financiële prikkels en andere randvoorwaarden nodig zijn om het gedrag van 

EV-rijders te beïnvloeden en inzicht verkregen in hoe de EV-rijder deze ervaart, met oog op 

uitrol van dit nieuwe slimladensysteem over heel Nederland. 

 

Penvoerder Utrecht Sustainability Institute 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners Stichting ElaadNL, Smart Solar Charging B.V., Universiteit Utrecht, Stedin 

Looptijd 01.01.2020 – 31.12.2022 

Regeling Urban Energy tender 2019 

Programmalijn Energieregelsystemen en -diensten voor en van spelers op de energiemarkt 
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80. TEUE519006 - Smart & Grid Interactive Office Buildings (Smart Offices) 

 

Aanleiding 

Door strengere regelgeving, de transitie naar aardgasvrije energievoorziening en hogere eisen van 

gebruikers wordt op steeds grotere schaal geïnvesteerd in duurzame energietechnologie voor 

kantoorgebouwen. Het aantal zonnepanelen, WKO’s, warmtepompen, laadpalen, etc. zal de 

komende jaren fors toenemen. De aansturing hiervan is echter weinig dynamisch en slimme 

interactie onderling of met het net ontbreekt. Een groot potentieel aan energiebesparing en 

flexibiliteit blijft hierdoor structureel onbenut. Dit leidt tot inefficiënte kantoorgebouwen met onnodig 

hoge energiekosten, suboptimaal binnenklimaat, ontevreden gebruikers en bredere uitdagingen op 

het gebied van energie-infrastructuur. 

 

Doel 

Het consortium wil een tot nu toe onbereikbaar potentieel aan energiebesparing en flexibiliteit 

ontsluiten en tegelijkertijd een hoger gebruikerscomfort realiseren. Dit wil men doen met behulp van 

een dynamisch, zelflerend regelsysteem op basis van machine learning algoritmes en digitale 

simulaties. Het systeem staat realtime in verbinding met het gebouw en zoekt continu naar de best 

mogelijke inzet van gebouwinstallaties. Het regelsysteem is bovendien ingericht om de 

zelfconsumptie te optimaliseren. Ook kan het dankzij een verbinding met de energiemarkten 

inspelen op de fluctuaties in vraag en aanbod die horen bij de structurele toename van duurzame 

energieopwekking in Nederland. Dankzij deze focus sluit het project rechtstreeks aan bij de doelen 

van Urban Energy-programmalijn 5. Het consortium bouwt daarbij voort op de inzichten en 

resultaten uit eerdere projecten als DYNKA, TRECO-office, SMARTCOVA. In dit project gaat men 

verder door een concreet toepasbare technologie op te leveren die al binnen enkele jaren zal kunnen 

worden uitgerold om kantoorgebouwen te upgraden naar Smart Buildings. 

 

Activiteiten 

In het project onderzoekt het consortium o.a. comfort van gebruikers, thermische capaciteit, 

energieverbruik, flexpotentieel en degradatie van installaties om nieuwe inzichten op te doen over 

het slim sturen in kantoorgebouwen. Dit wordt uitgewerkt tot een integraal gebouwmodel en 

gebruikt bij de ontwikkeling van een digitale simulator. Met de simulator kan het ‘gedrag’ van een 

gebouw worden voorspeld. Verder ontwikkelt men gebouwintelligentie voor het cloudplatform van 

Spectral. Deze A.I. betreft een complex geheel van zelflerende algoritmes die o.a. realtime 

gebouwdata, weerdata en energieprijzen verwerken om een integrale afweging te maken over de 

regelstrategie voor het gebouw. De algoritmes gebruiken de simulator om de effecten van 

verschillende regelstrategieën te vergelijken en hierin te optimaliseren. Daarnaast ontwikkelt 

Spectral betaalbare en robuuste hardware om fysiek te meten en te sturen in een kantoorgebouw. 

Het geheel wordt op vijf verschillende pilotlocaties in kantoorgebouwen van Merin getest, waarbij 

verschillende use cases op het gebied van warmtetechnieken, EV-laden, energieopslag, etc. aan bod 

komen. 

 

Resultaat 

Het resultaat is een zelflerend, autonoom sturend meet- en regelsysteem dat gericht is op het actief 

en realtime sturen van installaties voor het optimaliseren van energie efficiëntie en comfort. Het 

systeem is in staat gemiddeld minimaal 20% energie te besparen, flexibiliteit te verzilveren, 

zelfconsumptie te vergroten en het comfort van gebruikers te verhogen. Dit doet het op zo’n manier 

dat de business case voor lokale opwekking en opslag verbetert en de eindgebruikers daarvan ook 

profiteren. De ontwikkelde technologie kan in de toekomst concreet worden toegepast als upgrade 

voor bestaande kantoorgebouwen. Deze gebouwen worden zo op een betaalbare manier 

toekomstbestendig gemaakt met het oog op de sterke stijging van vraag en aanbod van elektriciteit 

in de gebouwde omgeving en de daarbij horende uitdagingen voor het stroomnet. Daarnaast 

resulteert het project in techniek voor het realistisch kunnen simuleren van energiebesparende 

maatregelen in een gebouw, om zo ook in bredere zin bij te dragen aan de energietransitie. 
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Penvoerder Spectral Enterprise B.V. 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners Huygen Ingenieurs & Adviseurs B.V., Merin Management B.V., Greenchoice 

Looptijd 01.01.2020 – 31.12.2022 

Regeling Urban Energy tender 2019 

Programmalijn Energieregelsystemen en -diensten voor en van spelers op de energiemarkt 
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TSE Urban Energy regeling 2018 

 

81. TEUE518006 – NaSTOR-ionic-liquid-based novel sodium based battery 

technology for ultra low cost electricity storage (NaSTOR-II) 

 

Aanleiding 

NaSTOR is a novel sodium-based battery technology that has been under development for several 

years. It aims to realize ultra-low-cost stationary energy storage, targeting a levelized cost of 

storage of 0.03 €/kWh for the battery. As the energy transition moves forward, energy storage 

technology becomes increasingly essential for the large-scale buffering and time-shifting of variable 

renewable generation. It will play a key role in achieving the necessary flexibility in our grid 

infrastructure as more and more renewables are deployed. NaSTOR-II will help meet this need in an 

economically sound fashion. The NaSTOR cells use sodium and sulfur as key elements. Currently, 

the team is developing battery cells and scaling up the first generation for use in prototype 

residential energy storage systems. Such units can be used, e.g. to drastically increase the self-

consumption of generated solar electricity while simultaneously serving as back-up power in case of 

a black-out. 

 

The first generation provides an outlook on bringing down volume battery production costs to 100 

€/kWh (equivalent to a LCOS of about 0.03 €/kWh). During the development, it has been discovered 

that the liquid cathode, a sodium salt solution in a commodity organic solvent, provides the largest 

contribution to the internal cell resistance, while it also makes up half of the projected production 

costs (>50% of 100 €/kWh). 

 

Doel van het project 

To lower costs and further improve cell performance, initial experiments and secondary research 

revealed a special type of ionic liquids to be an attractive candidate (enabling higher efficiencies as 

well as improved power and energy density). In particular, the exploitation of special types of sulfur-

containing complexes in these ionic liquids, a field in which the new NaSTOR partner AkzoNobel 

Chemicals has dedicated expertise and know-how, can lead to cells with substantially improved 

properties. 

 

Korte omschrijving van de activiteiten 

This project aims to build on the NaSTOR technology through the development of such improved 

cathode as describe above, to change the cell design accordingly, and to demonstrate (improved) 

cell performance with respect to: 

- Higher power density (more than doubled), based on amongst others doubling cell voltage from 

2V to 4V (higher than Li-ion cells); 

- Superior energy density (> 3 times higher; based on active constituents: >700 Wh/kg); 

- Long life stability (> 4000 deep cycles; secondary research by the team points to excellent 

long-term cell stability for this novel chemistry); 

- Intrinsic safety; by using inflammable chemicals and by utilizing a hybrid flow concept with only 

minimal amounts of active components in close vicinity; 

- Ultra-low-cost: decrease of ~30% for the battery compared to NaSTOR I, i.e., projected volume 

production unit cost decrease from 100 to 70 €/kWh. 

 

Resultaat 

The combination of these improvements will render NaSTOR as a best-of-class battery technology, 

provides outlook on ultra-low storage costs and makes it a technology suitable not only for 

residential storage but also for large-scale grid and utility storage applications. 

 

Project objectives/ deliverables: 
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- The development of ionic liquid-based cathode recipes with an energy density of > 350 Wh/kg, 

a power density of >400 mW/cm2, with a volume production cost target for the novel cathode 

of <20 €/kWh (bringing the projected volume production costs to < 70€/kWh);  

- Hybrid flow cells (lab cells 1–10 Ah, scaled-up cells ca. 100 Ah) with increased membrane 

interfacial areas for high power (> C/4) and high round-trip efficiency (> 80%) at nominal 

power;  

- Characterization and mechanistic studies for fundamental ionic transport mechanisms in the 

ionic liquid cathode environment to understand key cell mechanisms;  

- Prototype cells and battery unit (5 kWh, C/4) to demonstrate fitness for use in residential as 

well as in larger grid-storage applications;  

- Techno-economic analysis, incl. basic engineering of battery production line and accompanying 

cost analysis. 

 

Penvoerder Exergy Storage 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners AkzoNobel Functional Chemicals B.V., DIFFER, Exergy Mechanical Engineering 

Looptijd 01.01.2019 – 31.12.2021 

Regeling Urban Energy tender 2018 

Programmalijn Energieregelsystemen en -diensten 
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82. TEUE518008 – Flexibele Energiediensten voor Huurappartementen (FLEXRENT) 

 

Aanleiding 

De opwekking van eigen zonnestroom door huurders van sociale huurwoningen is de afgelopen jaren 

eindelijk op gang gekomen, dankzij innovatieve producten en diensten van partijen zoals Iederzon 

en LENS. Dit heeft belangrijke maatschappelijk relevantie: sociale huurders profiteren van een 

lagere energierekening en er wordt meer duurzame energie opgewekt. Maar door het verdwijnen 

van de salderingsregeling verslechtert het onderliggende verdienmodel aanzienlijk. De systemen 

voor huurders worden economisch onrendabel. Zelfs met een eventuele PV-subsidie. De 

belangrijkste reden is dat maar een klein deel van de zonnestroom direct wordt verbruikt door de 

huurders en de rest wordt teruggeleverd aan het net. Hoewel over de precieze dynamiek rondom 

opwekking, direct verbruik en teruglevering weinig data beschikbaar is, is wel duidelijk dat 

teruglevering in de toekomst te weinig zal opleveren. 

 

Doel 

Het consortium wil zorgen dat een veel groter deel van de lokale zonnestroom direct wordt benut in 

woningen en flatgebouwen. Dit wil men doen door systemen die stroom kunnen verdelen, opslaan 

en verhandelen aan elkaar en aan verschillende apparaten in de woningen en gebouwen te 

koppelen. En daarbij huishoudens te stimuleren om actief deel te nemen. Door integraal en optimaal 

verschillende zgn. flexibele energiediensten te leveren, zal het opwekken van zonnestroom door 

huurders veel meer opleveren en blijft de uitrol ook in de toekomst rendabel. Door deze focus op 

o.a. verhogen van direct verbruik, verzilveren van flexibiliteit, ontsluiten van elektriciteitsmarkten, 

optimalisatie van accu-inzet en stimuleren van huishoudens, sluit het project rechtstreeks aan bij de 

doelen van Urban Energy-programmalijn 5. Het unieke daarbij is dat alle aspecten integraal worden 

verwerkt in een concrete oplossing, zodat de technologie op niet al te lange termijn daadwerkelijk 

kan worden uitgerold naar de huursector. Hierdoor is voor het eerst de grootschalige implementatie 

van smart grids technologie voor huishoudens binnen handbereik. 

 

Activiteiten 

Om te bepalen hoe de zonnestroom optimaal ingezet kan worden, wil men nieuwe inzichten over 

gelijktijdigheid opdoen uit meetdata van duizenden huurders. Hiervoor wordt een Open Energie 

DataBase opgezet en data-analyse uitgevoerd. De opgedane inzichten gebruikt men om een 

optimalisatie algoritme voor flexibele diensten te ontwikkelen. Tevens ontwikkelt men koppelingen 

en functies voor de IT-systemen van LENS & Generic Media, Spectral en EDmij, zodat alle flexibele 

diensten straks integraal kunnen worden aangestuurd met het nieuwe algoritme en assets 

geaggregeerd kunnen worden ingezet. Verder doet men samen met Ymere onderzoek naar de 

beleving van huurders rondom smart grids en ontwikkelt men incentives om hun (actieve) deelname 

te stimuleren. Ook zorgen de ontwikkelaars dat alle bewoners netjes een eindafrekening krijgen met 

het door hun behaalde smart grids voordeel. Alle ontwikkelingen komen bij elkaar in een pilot met 

huurwoningen van Ymere, waarvoor Iederzon haar PV-systemen beschikbaar stelt. In de pilot wordt 

het systeem getest met echte huurders, wordt realtime gehandeld en worden apparaten, accu’s en 

laadpalen aangestuurd. 

 

Resultaat 

Het resultaat is een systeem dat realtime communiceert bijv. met warmtepompen in een woning, 

een EV-laadpaal of met thuisaccu’s en automatisch bepaalt hoe de stroom het beste ingezet kan 

worden. Daarbij checkt het systeem tussendoor telkens of een deel van de stroom verhandeld kan 

worden op de (inter)nationale elektriciteitsmarkt, zodat deze extra veel opbrengt. Het systeem 

beloont de bewoners die actief meedoen en de opbrengsten van het smart grid verhogen. Deze 

technologie kan straks in de huursector worden gebruikt om de lokaal opgewekte zonnestroom slim 

te benutten, zodat het directe verbruik van lokale zonnestroom twee à drie keer hoger is dan nu. In 

combinatie met handel op de elektriciteitsmarkt ontstaat een veel zelfstandiger en robuuster 

verdienmodel. Hierdoor blijven zonnepanelen in de huursector ook in de toekomst rendabel. 
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Daarnaast resulteert het project in een openbare database voor energie-onderzoekers, om zo ook in 

bredere zin bij te dragen aan de energietransitie. 

 

Penvoerder LENS B.V. 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners Generic Media, Spectral Enterprise BV, E.D.Mij BV, Stichting Ymere, Iederzon 

B.V. 

Looptijd 01.10.2018 – 31.12.2021 

Regeling Urban Energy tender 2018 

Programmalijn Energieregelsystemen en -diensten 
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83. TEUE518012 – Smart grid Greenparc (SmaGG) 

 

Aanleiding 

Het elektriciteitsnet moet altijd in balans zijn. Door veranderende afname- en opwekprofielen door 

de komst van oa zon wind en elektrisch vervoer kan lokaal congestie gaan ontstaan en wordt het 

afstemmen van vraag en aanbod in energieprogramma’s en het handhaven van de momentane 

balans steeds moeilijker. De congestie op lokale netten kan sterk afwijken van de congestie op het 

landelijke net en moet dus lokaal opgelost worden terwijl portfoliomanagement en balanshandhaving 

juist om een landelijke en zelfs Europese afstemming vragen. Voor lokale congestie zijn behalve 

netverzwaring en verplicht afschakelen nog geen kant en klare alternatieven beschikbaar. Wel zijn 

meerdere projecten gaande om hier een marktoplossing voor te ontwikkelen. 

 

Er zijn nieuwe inzichten hoe verschillende platforms en deeloplossingen uit eerdere projecten met 

elkaar verbonden kunnen worden: een flexibiliteitsplatform, een te ontwikkelen grid safety platform 

van de netbeheerder, handelsplatforms van BRPs en laadpalenplatforms. Hiermee kan flexibiliteit in 

consumptie, productie én energieopslag lokaal worden ingezet. Greenparc Bleiswijk is bij uitstek 

geschikt voor een proof of concept. 

 

De roep vanuit netbeheerders en koplopers om eerlijkere nettarieven wordt steeds groter. Het 

beoogde project zal ook nader inzicht geven in mogelijke tariefstellingen die bijdragen aan het 

oplossen van congestie. 

 

Doel van het project 

Het doel van dit project is om een concept te ontwikkelen voor bedrijventerreinen. Met dit concept 

kunnen dienstverleners samen met netbeheerders aan de slag om bedrijventerreinen te voorzien 

van een flexibiliteitsmarkt, zodat flexibiliteit optimaal wordt ontsloten ten behoeve van inzet op de 

energiemarkt en ter voorkoming van netverzwaringen. De proof of concept moet aantonen dat lokaal 

congestiemanagement werkt, een lokale markt meer flexibiliteit ontsluit en levert ervaring met 

gebruikersacceptatie van alternatieve nettarieven. 

 

Korte omschrijving van de activiteiten 

Het zwaartepunt van het project ligt op industrieel onderzoek van private partijen (Jules Energy, 

Greenparc Energy) in samenwerking met DSO (Stedin). Het consortium wordt ondersteund door de 

TU Eindhoven, adviesbureau BlueTerra en de VVE van het bedrijventerrein. Naast de ontwikkeling en 

koppeling van de platformen (grid safety platform, flexibiliteitsplatform en laadpalenplatform) zullen 

technische testen worden uitgevoerd met aansturing en data ontsluiting. Dit zal samen met enkele 

ondernemers op het terrein worden uitgevoerd. Het betreft een van de eerste projecten waarbij de 

flex van grootverbruikers wordt ingezet in een lokale markt setting. 

 

Op dit moment is er nog geen sprake van congestie op het Greenparc, en is de flexibiliteit beperkt. 

Om congesties te onderzoeken en de platformen te testen worden twee sporen ingezet: 

- Vergroting werkelijke flex door plaatsing van aanstuurbare laadpalen & ontsluiting lokale 

flexmogelijkheden. 

- Modellering opschaling naar alle gebruikers achter de hoofdtrafo en toekomstige situatie. 

 

Resultaat 

Het resultaat is een getest en gevalideerd technisch concept van een lokaal flexplatform toegepast 

op een bedrijventerrein. Er wordt ervaring opgedaan met een lokale flexmarkt, met interoperabiliteit 

van platforms en met dynamische nettarieven. Ook levert dit project inzichten voor alle betrokken 

ketenpartners hoe dit product uit te rollen is over bedrijventerreinen in Nederland. 
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Penvoerder Blue Terra Energy Experts 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners Stedin, Jules Energy Projects B.V., Horti Vastgoed B.V., TU/e 

Looptijd 01.04.2019 – 01.12.2021 

Regeling Urban Energy tender 2018 

Programmalijn Energieregelsystemen en -diensten 
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84. TEUE518014 – Smart Energy Platform for Home Appliances (SEPHA) 

 

Aanleiding 

Door een toename van het aantal duurzame energiebronnen is het de verwachting dat de 

discrepantie tussen vraag en aanbod van elektriciteit toe zal nemen en frequenter wordt. Tevens 

wordt verwacht dat het aantal elektrische huishoudelijke assets, zoals warmtepompen en EV, 

toeneemt. Dit biedt een enorm groeipotentieel om te ontsluiten voor het aanbieden van 

flexibiliteitsdiensten voor het energienet omdat slimme aansturing hiervan congestie en onbalans 

voorkomt. Door de hoge prijsvolatiliteit op deze regel- en reservemarkten is dit voor verschillende 

ketenpartners in het energienet interessant om verder te ontwikkelen. Zo kan het 

flexibiliteitspotentieel voor grootschalige marktopname doorontwikkeld worden en bijdragen aan een 

betaalbare, betrouwbare en duurzame energievoorziening. 

 

Doel van het project 

Doel van het project is het werkingsprincipe aantonen van de geaggregeerde aansturing van 

huishoudelijke assets voor het leveren van flexibiliteit aan het elektriciteitsnet. Het consortium sluit 

aan bij de ontwikkeling om kleinere vermogens (> 1MW) aan te bieden op de regel- en reservemarkt 

van TenneT. Eerdere projecten richtten zich op proeftuinen, dit is expliciet geen proeftuin en zal zeer 

snel aangeboden worden op afroep voor TenneT. Hiermee wordt de waarde van flexibiliteit van 

huishoudelijke assets snel aangewend. Het project draagt bij aan programmalijn 5 en al haar 

innovatiethema’s, doordat slimme algoritmiek voor onder andere elektrisch vervoer wordt ingezet 

om de flexibiliteit van het energiesysteem te verhogen en energie slimmer in te zetten. 

 

Korte omschrijving van de activiteiten 

Vandebron en IBM worden ieder verantwoordelijk voor hun deel van de te ontwikkelen algoritmiek. 

Vandebron richt zich op de ontwikkeling van de blockchain en slimme algoritmiek voor verschillende 

huishoudelijke assets, het opleveren van de klantapp, de werving en communicatie, en de 

kennisdisseminatie en doorontwikkeling van de pilot. IBM richt zich op de communicatieprotocollen 

met de huishoudelijke assets en zoekt hierbij concrete aansluiting op bestaande open-source 

protocollen. 

 

Resultaat 

Het resultaat van dit project is het aantonen van het werkingsprincipe van deze flexibiliteitsdienst 

onder een representatieve groep van zo’n 100 prosumenten (2 MW) waarbij verschillende 

huishoudelijke assets bijdragen aan onbalansreductie. Hierbij worden de volgende concrete 

resultaten verwacht: (1) algoritmiek voor het geaggregeerd ontsluiten van de verschillende assets 

zodat deze op actieve oproep door TenneT flexibiliteit aan het net kunnen leveren; (2) 

Communicatie en coördinatie infrastructuur voor het aansturen van huishoudelijke assets; (3) Home 

Energy Management System (HEMS) applicatie voor gebruikers. 

 

Penvoerder Vandebron Energie B.V. 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners IBM Nederland B.V.,  

Looptijd 01.10.2018 – 30.09.2020 

Regeling Urban Energy tender 2018 

Programmalijn Energieregelsystemen en -diensten 
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85. TEUE518015 – Open laadinfra (OpenLaad) 

 

Aanleiding 

Nederland is één van de koplopers op het gebied van elektrisch vervoer en laadinfrastructuur. Het is 

de verwachting dat de komende jaren het aantal elektrische voertuigen (auto’s, bussen en 

vrachtwagens) sterk toeneemt. In de huidige marktaanpak is ervoor gekozen om het plaatsen, 

beheren, exploiteren én het leveren van energie op openbare laadpalen onder een aanbesteding te 

laten vallen. Hierdoor heeft de energieleverancier die de aanbesteding wint een langlopend 

monopolie op de energielevering van de desbetreffende laadpaal, wat concurrentie tussen 

energieleveranciers minimaliseert. De huidige situatie creëert een aantal onwenselijke uitkomsten 

voor alle betrokkenen in de keten maar belemmert bovenal een competitieve propositie voor 

elektrisch laden voor consumenten en zakelijk rijders. Dit is zeer nadelig voor de ontwikkeling van 

een geheel elektrisch wagenpark. 

 

Doel van het project 

De projectpartners zien een mogelijkheid om binnen de huidige juridische en technische kaders van 

de energiemarkt een oplossing te ontwikkelen waardoor het mogelijk wordt om meerdere 

energieleveranciers toe te laten op één laadpaal. Direct gevolg hiervan is dat concurrentie toeneemt 

en monopolyen doorbroken worden. Dit leidt tot een verhoogd aanbod van duurzame energie en 

staat nieuwe concepten als Bring Your Own Energy toe. De doelstelling van dit project is om de 

beoogde oplossing te ontwikkelen en het werkingsprincipe van deze oplossing aan te tonen, aan de 

hand van een pilot in de gemeente Arnhem met 134 aangesloten laadpalen. Eerdere projecten zijn 

gefaald vanwege een gebrek aan ketenpartners in de samenwerkingsverbanden, wat door dit 

consortium reeds verholpen is. 

 

Korte omschrijving van de activiteiten 

De verschillende projectpartners zullen verscheidene delen van de activiteiten op zich nemen. Zo 

wordt er een overkoepelend platform ontwikkeld voor de open laad infrastructuur via het ENTRANCE 

platform. Allego zorgt voor de ontwikkeling van slimme systemen om zo type 2 leveranciers op de 

paal toe te laten. De verschillende aangesloten energieleveranciers zijn verantwoordelijk voor de 

ontwikkeling van drie proposities om het aanbod van consumentenopties te faciliteren. Daarnaast is 

een belangrijk onderdeel de uitvoer van de pilot om data te verzamelen om technische 

verbeteringen door te kunnen voeren om tot een nationaal schaalbaar product te komen. 

 

Resultaat 

De beoogde oplossing bestaat uit een faciliterend softwarematig platform met aanvullend diverse 

(softwarematige) intelligente gedrag sturende proposities. Het te ontwikkelen platform heeft een 

faciliterende rol. Het zorgt ervoor dat de energieleverancier-partners innovatieve, duurzame en 

gedrag sturende proposities kunnen ontwikkelen. De gedrag sturende proposities zijn onder te 

verdelen in drie categorieën, te weten; (1) Voor consumenten, werkgevers en lokale energie 

coöperaties moet het mogelijk worden om de eigen energie te gebruiken, wat te boek staat als Bring 

Your Own Energy. (2) Daarnaast zal men in dit project oplossingen ontwikkelen waarbij laadprijzen 

gekoppeld worden met de realtime energieprijs (APX). Dit maakt sturing middels prijs mogelijk, wat 

te boek staat als Dynamic Pricing. (3) Tenslotte, zal men oplossingen ontwikkelen waardoor het 

mogelijk wordt voor EV-rijders om groene stroom te laden, direct, lokaal en transparant, wat te boek 

staat als Groen laden. 
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Penvoerder Allego B.V. 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners Energy Exchange Enablers B.V., EnergyZero B.V., Vandebron Energie B.V., 

Mijndomein Energie B.V., Slim met Energie B.V. 
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86. TEUE518019 – PV in Mobility 

 

Aanleiding 

The Netherlands is one of the fastest countries to adopt electric vehicles and to provide charging 

infrastructure. Both nationally and globally the use of electric vehicles is growing exponentially and 

as climate change and clean air targets are adopted by various authorities, the uptake of electric 

vehicles will only increase further. 

 

Within the quickly changing energy landscape, electric vehicles (EV) as distributed, mobile energy 

storage systems offer opportunities for optimisation of the use and the inherent variability of 

photovoltaic (PV) solar energy in the electricity grid. As a sustainable energy source PV will play a 

pivotal role in supplying and optimizing the EVs energy system and creating more flexibility in supply 

and demand. This requires understanding of the multidimensional space of the offer of solar energy, 

charging behaviour, charging locations, and opportunities for temporary energy storage in EVs and 

discharging to the grid. 

 

How can PV be integrated into this charging/discharging infrastructure, what does that mean for the 

electricity grid and what benefits can it bring in terms of CO2 mitigation, fuel cost reduction, energy 

efficiency of transport and ultimately an energy-neutral urban environment? And how can these 

benefits lead to new business opportunities and products? 

 

Doel van het project 

The goals of the project are to design and analyse a distributed PV2EV charging system in the 

Netherlands, considering both PV in the infrastructure and PV integrated into the EV itself. The 

project will identify new business opportunities for different parties along the PV and EV value chain 

and create a conceptual design of a Dutch PV2EV system. This work contributes directly to the main 

aims of PL 5b, Energy services from and for electric transportation, where the focus is on the 

provision of energy services to owners and / or users of EV’s. It will provide essential insights into 

the interaction of the EV’s, batteries, charging infrastructure, photovoltaics and the grid. The project 

outcomes will provide a broad range of end users, including energy service providers, network 

providers, PV industry, charger developers, automotive industry, consumers, government and policy 

makers the necessary tools and options to make better business decisions about this emerging 

economy. Additionally, the project will connect with international efforts to charge EVs with PV such 

as the IEA PVPS Task 17, PV in Transport1, in which the Netherlands has a leading role. 

 

Korte omschrijving van de activiteiten 

The institutes of TNO and University of Twente (UT) will perform the core research and reporting in 

this project. TNO focusses mainly on the pre-design study based on experimental research with EVs 

and business cases, and UT will carry out a comparative LCA on PV2EV mobility systems in the 

Netherlands and will design a conceptual PV2EV system based on the input from TNO and the 

feedback of the industry partners. The work at TNO and UT will be aided by regular feedback from 

an Industrial Advisory Board (IAB) made up from our partners and other experts from the vehicle, 

grid, and smart grid communities which will meet at various workshops. At the end of the project, a 

joint workshop will be held to reach out to other parts of the supply chain as well as the European 

and International communities. 
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Resultaat 

- An optimal Dutch Solution for EV charging using solar energy: A conceptual design will be 

created for a PV2EV system based on one specific selected use case and performance criteria. 

The design will be based on select business cases and business opportunities for Dutch industry 

as determined with the IAB, as well as the benefits to the value chain. 

- Pre-design study on the potential, costs, benefit and technology requirements for PV integrated 

charging infrastructure in the Netherlands, including PV integrated in vehicles. 

 

Penvoerder TNO 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners TRENS B.V., Picnic B.V., Universiteit Twente, Atlas Technologies B.V., Ildiz & 

Meijers Business Group B.V., DSM Advanced Solar 

Looptijd 01.03.2019 – 01.06.2020 

Regeling Urban Energy tender 2018 

Programmalijn Energieregelsystemen en -diensten 
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87. TEUE518021 – Blue Battery en Waterstofauto als duurzame en lokale 

elektriciteitsopslag in (micro)grids (BB en H2 voor microgrids) 

 

Door de opkomst van lokaal opgewekte duurzame energie, uit bijvoorbeeld zonnepanelen op 

gebouwen, en door nieuwe elektrische verbruiksmiddelen zoals elektrische auto’s, is het alsmaar 

belangrijker om elektriciteit op het juiste moment en de juiste plaats te hebben. Om het elektrisch 

net ook in de toekomst stabiel te houden, en tegelijkertijd de elektriciteits- en netwerkkosten laag te 

houden, worden er in dit project 2 nieuwe vormen van lokale elektriciteitsopslag uitgeprobeerd: de 

Blue Battery, met elektriciteitsopslag in water en keukenzout, en de waterstofauto, die stroom kan 

leveren aan het net. Beide technieken kunnen voor meerdere dagen (tot weken) energie opslaan of 

leveren, en verschillen daarmee sterk van bestaande batterijen. Daarnaast staan deze technieken 

voor een ultiem duurzame energievoorziening, en dragen daarmee bij aan een circulaire economie. 

 

In dit project wordt gekeken hoe deze technologieën kunnen worden ingepast in het 

elektriciteitsnetwerk, met speciale aandacht voor de mogelijkheid om elektriciteitsstromen lokaal te 

regelen in een microgrid. Het lokaal gebruiken van elektriciteit binnen de gebouwde omgeving heeft 

grote potentie voor het laag houden van de elektriciteitsprijs en stabiel houden van het netwerk. Dit 

project wordt uitgevoerd door AquaBattery, ZOWN, Dot Robot en TU Delft, en maakt gebruik van 

bestaande proefinstallaties voor deze opkomende technologieën op The Green Village in Delft, waar 

innovaties worden uitgetest met de studentenhuizen en kantoren die zitten aangesloten op hetzelfde 

microgrid. 

 

Aanleiding 

Het gebruik van zonnepanelen in de gebouwde omgeving is sterk in opkomst. Door het fluctuerende 

aanbod van zonne-energie, en doordat gebruik van nieuwe elektrische technologieën (bv. elektrisch 

rijden, inductiekoken en warmtepompen) het komende decennium een extra groot verbruik zullen 

geven op het laagspanningsnet, wordt de verdeling en timing van elektriciteitslevering een grote 

uitdaging. Lokale opslag van elektriciteit kan daarbij een grote rol spelen. 

Een consortium onder leiding van AquaBattery heeft recent een proefinstallatie van de Blue Battery 

gebouwd op The Green Village in Delft, die duurzame elektriciteit opslaat in zoet en zout water. Dit 

project was gefinancierd door een TKI Urban Energy subsidieproject (TEUE116250), bijdragen van 

netbeheerders (Alliander en Enexis) en eigen financiering. Deze batterij is met succes toegepast, en 

inmiddels aangesloten op het elektriciteitsnet. Bovendien is er door TU Delft op dezelfde locatie 

getest met een Waterstofauto die kan functioneren als elektriciteitsbron (Car as a Power plant). 

Beide technieken hebben de potentie om lokaal het elektriciteitsverbruik en -opwek te balanceren. 

 

Doel van het project 

Afgelopen 2 jaar is het aantal gebruikers en producenten op The Green Village gegroeid tot 4 

studentenhuizen, een kantoorgebouw, zonnepanelen, windmolens, en een Waterstofauto, naast de 

Blue Battery. Deze mix aan verbruikers en producenten maakt het belangrijk om na te denken over 

wanneer er wat wordt aan- of uitgeschakeld. Bijvoorbeeld, bij extra elektriciteitsverbruik, kunnen 

zowel de Blue Battery als de Waterstofauto energie leveren. Met het groeiend aantal verschillende 

gebruikers van The Green Village, ligt er een uitstekende basis om de moderne verbruiks- en opwek 

patronen te analyseren en het praktische gebruik van energie-balancering te testen. Daarbij zal 

worden onderzocht of de voordelen van microgrids (minder investeringen in dikke bekabeling, 

simpel & slim energiebeheer) opweegt tegen de inzet van extra energiebalancering in de vorm van 

een Blue Battery en Waterstofauto. Het uiteindelijke doel van dit project is om een efficiënte 

integratie, implementatie en validatie van verschillende lokale elektriciteitsbronnen, -verbruikers en 

-opslagmethodes te creëren. 

 

Korte omschrijving van de activiteiten 

Het project is opgedeeld in 4 werkpakketten (WPs), ter ontwikkeling, ondersteuning en analyse van 

een energiemanagementsysteem binnen een microgrid in een gebouwde omgeving. 
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- WP1 (door ZOWN + AquaBattery + TU Delft) richt zich op het analyseren van huidige en 

toekomstige microgrids, inclusief de elektriciteitsopwek- en verbruikspatronen op binnen 

typische microgrids. 

- WP2 (door AquaBattery + TU Delft) betreft analyse van karakteristieken van de Blue Battery en 

de Car-as-a-Power plant als nieuwe elektriciteitsbuffer-technologien. 

- WP3 (door ZOWN + Dot Robot + AquaBattery + TU Delft + The Green Village) heeft betrekking 

op de validatie en integratie met de verschillende verbruik- en opwek units binnen het 

elektriciteitsnetwerk op The Green Village. 

- WP4 behelst de kennisdeling van al het voorgaande (AquaBattery + TU Delft + The Green 

Village). 

 

Resultaat 

Het resultaat is dat een technisch energiebeheer- en aansturingssysteem wordt ontwikkeld voor 

lokale inpassing in een elektriciteitsnetwerk met gebruikers en producenten, waarbij slim wordt 

ingespeeld op veranderingen in vraag en aanbod van elektriciteit, en een efficiënte integratie en 

samenwerking wordt gerealiseerd tussen de verschillende opwekbronnen (zon en wind), verbruikers 

(kantoor en wooneenheden) en opslagmethodes (Blue Battery en waterstofauto). Dit protocol kan 

vervolgens universeel worden toegepast door netbeheerders op wijkniveau, en energiebeheerders 

van microgrids, om de toekomstige fluctuaties in elektriciteitsstromen onder controle te krijgen met 

minimale aanleg van kabels. 

 

Penvoerder AquaBattery B.V. 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners DOT Robot B.V., Energy Exchange Enablers B.V., TU Delft 

Looptijd 01.01.2019 – 30.06.2020 

Regeling Urban Energy tender 2018 

Programmalijn Energieregelsystemen en -diensten 
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88. TEUE518022 – RIRA: Warmteproject Amstel III gebied (RIRA) 

 

Aanleiding 

Voor bestaand bedrijfsmatig vastgoed zijn warmte- en koudenetten een interessante optie voor het 

terugdringen van de CO2-uitstoot. Ten eerste is bedrijfsmatig vastgoed vaak geclusterd in 

kantoorparken of bedrijventerreinen. Daarnaast is er een behoefte van gebouweigenaren om 

energievoorziening, evenals het gebouwbeheer en exploitatie uit te besteden aan professionele 

dienstverleners. 

 

Om de toepassing van warmte- en koudenetten te bevorderen hebben we daarvoor een 

systeemverandering nodig waarbij ‘open’ warmte- en koudenetten worden toegepast met een 

demarcatie tussen modulaire energiediensten enerzijds en het netbeheer anderzijds. Er is derhalve 

een grote behoefte aan een raamwerk - zowel organisatorisch, technisch als economisch - dat een 

‘open systeem’ mogelijk maakt. 

 

Doel van het project 

De doelstelling van het project TKI RIRA is bevordering van: 

1. bij elkaar brengen van vraag en aanbod van warmte en koude in een gebied; 

2. stimuleren van verduurzaming van gebouwen; 

3. samenwerking tussen stakeholders op een gestructureerde wijze; 

4. behalen van schaalvoordelen in het gebied; 

5. stimuleren van investeringen die uitwisseling van warmte en koude mogelijk maken; 

6. vergroten van de financierbaarheid van investeringen; 

7. inzicht in de gewenste rol van stakeholders, waaronder overheden. 

 

Korte omschrijving van de activiteiten 

Teneinde de doelstelling te realiseren ontplooien we – op hoofdlijnen - de volgende activiteiten: 

A. Invoeren van sociale innovatie om de samenwerking van stakeholders te verbeteren. 

We gaan uit van de lokale partijen met een warmte/koudevraag en de samenwerking van 

partijen op lokaal gebiedsniveau. Een flexibel open warmte- en koudenet is een voorwaarde om 

flexibel te blijven voor veranderingen in het aangesloten vastgoed. De sociale innovatie (design 

thinking) maakt dat de volledige behoefte van de stakeholders wordt meegenomen, ook daar 

waar dat ogenschijnlijk geen directe relatie heeft met de warmte/koudenet-oplossingen. 

B. Ontwikkelen van een marktmodel voor open warmte- en koudenetten. 

Het gaat daarbij om - uitgaande van een open warmte- en koudenet - nieuwe dynamische 

verrekening van restwarmte, beheer van infrastructuur ontkoppeld van energielevering en 

alternatieve governance-, eigendoms- en financieringsmodellen passend bij kleinschalige 

initiatieven. 

Op basis van het model wordt nieuwe kosten-efficiënte dienstverlening ontworpen voor de 

keten: energieafname, -levering én transport die dan ook elders in Nederland kan worden 

toegepast. 

Hierdoor ontstaat ook de mogelijkheid om kleinschalige initiatieven te bevorderen (clusters) die 

dan in een later stadium wellicht gekoppeld kunnen worden tot grotere systemen 

(schaalvoordelen). 

C. Het formuleren van een businessplan voor de samenwerking en realisatie van een open 

warmte- en koudenet in Amstel III. 

In RIRA gaan we in het gebied bedrijvenpark Amstel III (en omgeving) de ontwikkelde methode 

toepassen en willen we gebouweigenaren inzicht geven in een nieuw businessmodel voor het 

gebruik van restwarmte van een datacentrum en andere restwarmtestromen in de directe 

omgeving. Deze activiteiten leiden tot statuten voor samenwerking tussen partijen voor de 

realisatie van een ‘open’ warmte- en koudenet. 
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Resultaat 

TKI RIRA levert de volgende resultaten: 

1. Sociale innovatie voor ontwikkeling van de vraag en verbeterde samenwerking; 

2. Contractstructuren en flexibele prijsmechanismes voor een open warmte- en koudenet; 

3. Kritieke Prestatie Indicatoren en kwaliteitsborging voor een open systeem; 

4. Business- en governance Model voor een (collectief) open warmte- en koudesysteem; 

5. Nieuwe kosten-efficiënte ESCo dienstverlening (voor de keten:energieafname, -levering én -

transport); 

6. Algemeen toepasbaar raamwerk met aanbevelingen voor regelgeving; 

7. Masterplan en Voorlopig Ontwerp open warmte- en koudenet voor Amstel III, elders ook toe te 

passen; 

8. Plan van aanpak voor gebiedsrealisatie & exploitatie; 

9. Financiële Business Case voor de exploitatie door de (gebieds-)ESCo; 

10. Business Plan & Statuten voor samenwerking in Amstel III, elders ook toe te passen. 

 

Penvoerder Hogeschool van Amsterdam 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners Equinix, Escoplan, Villa Ville, Greenvis, Huygen IA 

Looptijd 01.01.2019 – 31.12.2020 

Regeling Urban Energy tender 2018 

Programmalijn Energieregelsystemen en -diensten 
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TSE Urban Energy regeling 2017 

 

89. 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  

Telefoonnummer   

E-mail  

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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90. 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 price-

points, 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 plugin-

mechanism, cloud deployment and market connectors. Finally, Senfal performs FABAM’s pilot 

validation with physical assets and real markets.  

 

  



Projecten TKI Urban Energy 

 Bladzijde 161 van 338 

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 Senfal Energie Nederland B.V. 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners Stichting Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) 

Looptijd 01.02.2018 – 31.01.2021 

Regeling Urban Energy tender 2017 

Programmalijn Energieregelsystemen en -diensten 
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91. 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. 



Projecten TKI Urban Energy 

 Bladzijde 163 van 338 

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 DNV GL Netherlands B.V. 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners RUG, Stichting FOCAFET foundation, Tymlez Software & Consultancy B.V. 

Looptijd 01.01.2018 – 31.12.2019 

Regeling Urban Energy tender 2017 
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92. 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 Li-

ion 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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Penvoerder Leydenjar Technologies B.V. 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   
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Eindrapport 2019: 

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5dd/98d/c9b/5dd98dc9b078d7546

90067.pdf 
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93. 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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Penvoerder Vandebron Energie B.V. 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners TenneT 

Looptijd 13.09.2017 – 31.08.2018 

Regeling Urban Energy tender 2017 

Programmalijn Energieregelsystemen en -diensten 

 

Eindrapport 2019: 

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5d5/674/cf5/5d5674cf55a6268898

1834.pdf 

 

  

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5d5/674/cf5/5d5674cf55a62688981834.pdf
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5d5/674/cf5/5d5674cf55a62688981834.pdf
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94. TEUE117084 - Ontwikkeling 4DCOOL Optimizer voor Datacenters (4DCOOL) 

 

Aanleiding 

Datacenters zijn grootgebruikers van (elektrische) energie1 met 2% van het mondiale gebruik2. 

Energiebesparing staat hoog op de agenda3,4, 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 Versie5 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 Versie6 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 (Versie7 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. 

 
1 https://yearbook.enerdata.net/electricity-domestic-consumption-data-by-region.html 
2 Zie bijv. http://www.energiegids.nl/nieuws/co2-uitstoot-datacenters-dreigt-uit-de-hand-te-lopen 
3 Energiebesparing door best beschikbare technieken voor koeling van serverruimtes, CE Delft, oktober 2014, in opdracht van 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. 
4 Duurzaam koelen van datacenters, Agentschap NL, juni 2012, Publicatie-nr. 2EOSA1102 
5 Monitoring V0: VORtech heeft dit (state-of-the-art) algoritme toegepast, gebaseerd op Ensemble Kalman filtering 
6 Monitoring V1: TNO heeft haar eigen (beyond state-of-the-art) innovatieve (patent pending) algoritme voor data-assimilatie. 
7Control V2:TNO heeft haar eigen (beyond state-of-the-art) innovatieve (patent pending) algoritme voor real-time control van 

binnenklimaat. 

https://yearbook.enerdata.net/electricity-domestic-consumption-data-by-region.html
http://www.energiegids.nl/nieuws/co2-uitstoot-datacenters-dreigt-uit-de-hand-te-lopen
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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 lay-

out, 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 Pro-At B.V. 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners Actiflow B.V., NLDC B.V., SenseAnywhere B.V., VORtech B.V., TNO 

Looptijd 01.02.2018 – 01.02.2020 

Regeling Urban Energy tender 2017 

Programmalijn Energieregelsystemen en -diensten 
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TSE Urban Energy regeling 2016 

 

95. 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 Exergy Business Development and Consultancy 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners DIFFER (Dutch Institute for Fundamental Energy Research), Exergy Mechanical 

Engineering, Movements Group B.V. 

Looptijd 01.04.2017 – 01.04.2020 

Regeling Urban Energy tender 2016 

Programmalijn Energieregelsystemen en -diensten 
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96. 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 Stichting Energy Valley 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners ICT Automatisering Nederland B.V., Enexis, Eneco, Engie, Gemeente 

Groningen, Vereniging Bedrijvenpark Zuidoost, TU/e  

Looptijd 01.10.2016 – 01.10.2019 

Regeling Urban Energy tender 2016 

Programmalijn Energieregelsystemen en -diensten 
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97. 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, garantie-

instituten 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 TNO 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners ACIN Instrumenten bv, VLA (Vereniging Leveranciers van Luchttechnische 

Apparaten), Uneto-VNI 

Looptijd 12.01.2017 – 30.06.2019 

Regeling Urban Energy tender 2016 

Programmalijn Energieregelsystemen en -diensten  
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98. 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 Jedlix B.V. 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners Eneco Consumenten B.V., Sogeti Nederland B.V. 

Looptijd 13.09.2016 – 31.03.2018 

Regeling Urban Energy tender 2016 

Programmalijn Energieregelsystemen en -diensten 

 

Eindrapport 2018: 

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5c8/684/251/5c8684251b2b83907

40813.pdf 

  

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5c8/684/251/5c8684251b2b8390740813.pdf
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5c8/684/251/5c8684251b2b8390740813.pdf


Projecten TKI Urban Energy 

 Bladzijde 178 van 338 

99. 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 Enexis B.V. 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners Energie Coöperatie Endona U.A., Universiteit Twente, Fudura B.V., Dr. Ten 

B.V., ICT Automatisering Nederland BV 

Looptijd 01.01.2017 – 31.12.2019 

Regeling Urban Energy tender 2016 

Programmalijn Energieregelsystemen en –diensten 

 

Openbaar projectplan 2017: 

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a0/c1a/b96/5a0c1ab96bba05257

72360.pdf 

 

 

  

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a0/c1a/b96/5a0c1ab96bba0525772360.pdf
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a0/c1a/b96/5a0c1ab96bba0525772360.pdf


Projecten TKI Urban Energy 

 Bladzijde 180 van 338 

100. 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 AquaBattery B.V. 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners Compass Infrastructuur Nederland B.V., Technolution B.V., REDstack B.V., TU 

Delft 

Looptijd 01.11.2016 – 31.10.2018 

Regeling Urban Energy tender 2016 

Programmalijn Energieregelsystemen en -diensten 
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101. 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 Witteveen+Bos 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners Elestor, ECN, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), ZON Energie, 

Pioniers van de Toekomst 

Looptijd 01.10.2017 – 27.12.2019 

Regeling Urban Energy tender 2016 

Programmalijn Energieregelsystemen en -diensten 
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TSE Urban Energy regeling 2015 

 

102. 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 Exergy Storage Components and Systems  

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners DIFFER, Exergy Mechanical Engineering   

Looptijd 01.01.2016 – 01.07.2017 

Regeling Urban Energy tender 2 2015 

Programmalijn Energieregelsystemen en -diensten 

 

Eindrapport 2019: 

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5f7/ecb/110/5f7ecb11033fa06769

7643.pdf 

  

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5f7/ecb/110/5f7ecb11033fa067697643.pdf
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5f7/ecb/110/5f7ecb11033fa067697643.pdf
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103. TEID215010 - Haalbaarheidspilot 4D COOL Optimizer voor Datacenters  

(4D COOL Optimizer) 

 

Aanleiding 

Datacenters zijn grootgebruikers van (elektrische) energie8. Het elektriciteitsgebruik in datacenters 

bedraagt 2% van het mondiale gebruik9. Energiebesparing staat hoog op de agenda10,11, 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 fusie12 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: 

  

 

- 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; 

 

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

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

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

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. 

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

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

4D Climate Monitoring 

3D      +    real-time 

https://yearbook.enerdata.net/electricity-domestic-consumption-data-by-region.html
http://www.energiegids.nl/nieuws/co2-uitstoot-datacenters-dreigt-uit-de-hand-te-lopen
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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 PRO-At B.V.  

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners TNO, VORtech BV, Actiflow BV, SenseAnywhere BV, Alphacloud  

Looptijd 01.02.2016 – 01.03.2017 

Regeling Urban Energy tender 2 2015 

Programmalijn Energieregelsystemen en -diensten 

 

Eindrapport 2017: 

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a0/c1a/3a6/5a0c1a3a66ff447269

0127.pdf 

  

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a0/c1a/3a6/5a0c1a3a66ff4472690127.pdf
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a0/c1a/3a6/5a0c1a3a66ff4472690127.pdf
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104. 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 ECN  

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners Roth & Rau BV, TU Delft, Eurosupport Advanced Materials BV, RIMAS BV  

Looptijd 01.01.2016 – 31.12.2018 

Regeling Urban Energy tender 2 2015 

Programmalijn Energieregelsystemen en –diensten 

 

Eindrapport 2019: 

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5d5/675/a20/5d5675a207a49754

471222.pdf 

  

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5d5/675/a20/5d5675a207a49754471222.pdf
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5d5/675/a20/5d5675a207a49754471222.pdf
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105. 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 Alliander  

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners Greenchoice, CALorie, Radboud Universiteit 

Looptijd 01.02.2016 – 01.09.2016 

Regeling Urban Energy tender 2 2015 

Programmalijn Energieregelsystemen en –diensten 

 

Eindrapport 2017: 

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a0/c1a/661/5a0c1a661f2734823

47771.pdf 

  

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a0/c1a/661/5a0c1a661f273482347771.pdf
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a0/c1a/661/5a0c1a661f273482347771.pdf
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106. 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 W/E adviseurs duurzaam bouwen  

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners TU Delft OTB, DEMO Consultants, Almende, Enexis, Huygen Installatie 

Adviseurs, Haagse Hogeschool  

Looptijd 01.01.2016 – 31.12.2018 

Regeling Urban Energy tender 2 2015 

Programmalijn Energieregelsystemen en –diensten 
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107. 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 TNO  

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners Biddle BV 

Looptijd 01.01.2016 – 01.01.2017 

Regeling Urban Energy tender 2 2015 

Programmalijn Energieregelsystemen en –diensten 

 

Eindrapport 2017: 

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5c8/682/337/5c86823373bf13740

42908.pdf 

  

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5c8/682/337/5c86823373bf1374042908.pdf
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5c8/682/337/5c86823373bf1374042908.pdf
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108. 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 Peeeks B.V.  

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners Eneco Energy Trade, Eneco Installatiebedrijven Groep 

Looptijd 01.01.2016 – 31.12.2017 

Regeling Urban Energy tender 2 2015 

Programmalijn Energieregelsystemen en –diensten 

 

Eindrapport 2018: 

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a6/711/a2a/5a6711a2a5c072638

07076.pdf 

  

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a6/711/a2a/5a6711a2a5c07263807076.pdf
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a6/711/a2a/5a6711a2a5c07263807076.pdf
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109. 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 TNO 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners Eneco Zakelijk 

Looptijd 01.01.2016 – 31.08.2017 

Regeling Urban Energy tender 2 2015 

Programmalijn Energieregelsystemen en –diensten 

 

Eindrapport 2017: 

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a8/2b2/bf7/5a82b2bf77e337644

73979.pdf 

  

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a8/2b2/bf7/5a82b2bf77e33764473979.pdf
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a8/2b2/bf7/5a82b2bf77e33764473979.pdf
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110. 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 Verosol Fabrics B.V.  

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners TU/e, SolarSwing Holding BV 

Looptijd 15.09.2015 – 30.06.2017 

Regeling Urban Energy tender 2 2015 

Programmalijn Energieregelsystemen en –diensten 

 

Eindrapport 2018: 

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5d5/675/d2b/5d5675d2bbd1c5987

26938.pdf 

  

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5d5/675/d2b/5d5675d2bbd1c598726938.pdf
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5d5/675/d2b/5d5675d2bbd1c598726938.pdf
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111. TEID215066 - Naar Implementatie Persoonlijk Klimaat (ImPekt) 

 

Aanleiding  

Met persoonlijke klimaatsystemen kunnen substantiële energiebesparingen worden gerealiseerd13. 

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 TNO  

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners TU Delft, Ahrend, Trilux, ING Bank, Sodexo Facility Services, Abel Delft 

Looptijd 01.01.2016 – 01.10.2018 

Regeling Urban Energy tender 2 2015 

Programmalijn Energieregelsystemen en –diensten 

  

 

13 Zie openbaar eindrapport TKI UCER (projectnr. TKIGB01006). 
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112. 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 utiliteitsgebouwen 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 Witteveen+Bos 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners Elestor, ECN, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) 

Looptijd 01.10.2015 – 31.03.2016 

Regeling Urban Energy tender 1 2015 

Programmalijn Energieregelsystemen en –diensten 

 

Eindrapport 2017: 

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5c4/f03/847/5c4f038470b728144

42602.pdf 

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5c4/f03/847/5c4f038470b72814442602.pdf
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5c4/f03/847/5c4f038470b72814442602.pdf
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113. 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 Monavisa B.V. 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners Priva, Eneco zakelijk B.V., Triodos Vastgoedfonds 

Looptijd 01.09.2015 – 01.03.2018 

Regeling Urban Energy tender 1 2015 

Programmalijn Energieregelsystemen en –diensten 

 

Eindrapport 2019: 

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5de/787/ff1/5de787ff1245a98950

4222.pdf 

  

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5de/787/ff1/5de787ff1245a989504222.pdf
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5de/787/ff1/5de787ff1245a989504222.pdf
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114. 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 Solartechno Europe B.V. 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners M2 Power B.V. 

Looptijd 01.07.2015 – 31.12.2016 

Regeling Urban Energy tender 1 2015 

Programmalijn Energieregelsystemen en –diensten 

 

Eindrapport 2017: 

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a0/c19/e6b/5a0c19e6bc8540306

29158.pdf 

 

 

  

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a0/c19/e6b/5a0c19e6bc854030629158.pdf
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a0/c19/e6b/5a0c19e6bc854030629158.pdf
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115. 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 Stichting ElaadNL 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners Alliander, TU/e, Greenflux Assets B.V., the New Motion B.V. 

Looptijd 01.09.2015 – 30.11.2016 

Regeling Urban Energy tender 1 2015 

Programmalijn Energieregelsystemen en –diensten 

 

Eindrapport 2017 (fase 1): 

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5d7/f5e/150/5d7f5e15030666935

27730.pdf 

 

Eindrapport 2017 (fase 2): 

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5d7/f5e/6e2/5d7f5e6e2022a8912

06671.pdf 

 

  

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5d7/f5e/150/5d7f5e1503066693527730.pdf
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5d7/f5e/150/5d7f5e1503066693527730.pdf
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5d7/f5e/6e2/5d7f5e6e2022a891206671.pdf
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5d7/f5e/6e2/5d7f5e6e2022a891206671.pdf
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TKI Switch2SmartGrids regelingen 2012 t/m 2014 

 

116. 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 Technische Universiteit Eindhoven 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners Alliander, Laborelec, Technolution 

Looptijd 01.03.2015 – 01.03.2018 

Regeling TKI Switch2SmartGrids 2014 

Programmalijn Energieregelsystemen en –diensten 

 

Eindrapport 2018: 

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5cd/315/485/5cd31548583275203

65176.pdf 

  

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5cd/315/485/5cd3154858327520365176.pdf
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5cd/315/485/5cd3154858327520365176.pdf
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117. 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 Local Energy Networksystems & Services (LENS B.V.) 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners 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). 

Looptijd 01.01.2015 – 01.01.2018 

Regeling TKI Switch2SmartGrids 2014 

Programmalijn Energieregelsystemen en –diensten 
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118. 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 micro-

omvormers (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. 
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Penvoerder TNO 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners Mastervolt, Heliox, Fourtress B.V., Cogas Infra & Beheer B.V., NV Rendo 

Looptijd 01.01.2015 – 31.12.2017 

Regeling TKI Switch2SmartGrids 2014 

Programmalijn Energieregelsystemen en –diensten 

 

Eindrapport 2018: 

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5c8/651/493/5c8651493150d9718

08377.pdf  

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5c8/651/493/5c8651493150d971808377.pdf
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5c8/651/493/5c8651493150d971808377.pdf
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119. 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 Technolution 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners Van Dorp Installaties (VDI) en Delta 

Looptijd 01.01.2015 – 31.12.2016 

Regeling TKI Switch2SmartGrids 2014 

Programmalijn Energieregelsystemen en –diensten 

 

Eindrapport 2018: 

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5c8/4fc/4f2/5c84fc4f2ff639469950

35.pdf 

  

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5c8/4fc/4f2/5c84fc4f2ff63946995035.pdf
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5c8/4fc/4f2/5c84fc4f2ff63946995035.pdf
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120. 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 GreenFlux Assets BV 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners Enexis, Renault Nederland, Wageningen UR, Alfen, Ingenieursbureau 

Oranjewoud B.V., Accenture B.V. Nederland, Sycada Nederland BV, ICT 

Automatisering Nederland B.V. 

Looptijd 01.01.2014 – 31.12.2015 

Regeling TKI Switch2SmartGrids 2013 

Programmalijn Energieregelsystemen en –diensten 

 

Eindrapport 2016: 

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a0/480/696/5a0480696f0472762

56240.pdf 

 

  

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a0/480/696/5a0480696f047276256240.pdf
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a0/480/696/5a0480696f047276256240.pdf
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121. 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 Brabantse Ontwikkelings Maatschappij 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners Enexis, HTCE Site Management B.V., Driessen Autolease B.V., TU Eindhoven, 

Brabantse Ontwikkelings Maatschappij 

Looptijd 01.11.2013 – 01.11.2017 

Regeling TKI Switch2SmartGrids 2013 

Programmalijn Energieregelsystemen en –diensten 

 

Eindrapport 2018: 

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5d5/425/065/5d5425065dea4429

595774.pdf 

 

Bijlage 2 bij eindrapport: A systems approach to designing new mobility and smart grid services, 

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5d6/8e4/102/5d68e4102d2b4064

538864.pdf 

 

Bijlage 3 bij eindrapport: Cloud connected vehicles - Towards new business opportunities, 

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5d6/93a/c2a/5d693ac2ad8196583

67335.pdf 

 

Bijlage 4 bij eindrapport: VIBEX API DEFINITION, 

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5d6/93b/45a/5d693b45ad359600

239634.pdf 

 

  

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5d5/425/065/5d5425065dea4429595774.pdf
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5d5/425/065/5d5425065dea4429595774.pdf
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5d6/8e4/102/5d68e4102d2b4064538864.pdf
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5d6/8e4/102/5d68e4102d2b4064538864.pdf
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5d6/93a/c2a/5d693ac2ad819658367335.pdf
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5d6/93a/c2a/5d693ac2ad819658367335.pdf
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5d6/93b/45a/5d693b45ad359600239634.pdf
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5d6/93b/45a/5d693b45ad359600239634.pdf
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122. 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 DNV GL - Energy 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners ICT Automatisering Nederland B.V., TU Eindhoven 

Looptijd 01.01.2014 – 31.08.2017 

Regeling TKI Switch2SmartGrids 2013 

Programmalijn Energieregelsystemen en –diensten 

 

Eindrapport 2017:  

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5ab/503/70b/5ab50370b3433604

533884.pdf 

  

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5ab/503/70b/5ab50370b3433604533884.pdf
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5ab/503/70b/5ab50370b3433604533884.pdf
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123. 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 Cofely Nederland N.V. 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners Alliander, ABB B.V., Amsterdam Innovatie Motor, MC Automobile (Europe) 

N.V., Hogeschool van Amsterdam, Mitsubishi Motor Sales Nederland B.V. 

Looptijd 01.01.2014 – 31.12.2016 

Regeling TKI Switch2SmartGrids 2013 

Programmalijn Energieregelsystemen en –diensten 

 

Eindrapport 2018: 

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5d4/a98/bae/5d4a98baed3c96271

76890.pdf 

  

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5d4/a98/bae/5d4a98baed3c9627176890.pdf
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5d4/a98/bae/5d4a98baed3c9627176890.pdf
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124. 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 IPSUM Holding B.V. 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners Universiteit Twente 

Looptijd 01.10.2013 – 31.12.2015 

Regeling TKI Switch2SmartGrids 2013 

Programmalijn 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 

 

  

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a0/482/ef6/5a0482ef6e0d4920064958.pdf
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a0/482/ef6/5a0482ef6e0d4920064958.pdf
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a0/483/31c/5a048331c62e8188514227.pdf
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a0/483/31c/5a048331c62e8188514227.pdf
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125. 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 Kropman Installatietechniek 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners Almende, TU/e faculteiten Bouwkunde & Electrical Engineering en CWI  

Looptijd 01.11.2012 – 01.11.2016 

Regeling TKI Switch2SmartGrids 2012 

Programmalijn Energieregelsystemen en –diensten 

 

Eindrapport 2018: 

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a7/db6/e35/5a7db6e35c9858623

48698.pdf 

  

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a7/db6/e35/5a7db6e35c985862348698.pdf
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a7/db6/e35/5a7db6e35c985862348698.pdf
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126. 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 Stichting Hanzehogeschool Groningen 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners TNO, iNRG, Westland Infra, GasTerra, GasUnie, Stichting Hooghalen 

Duurzaam, RWE Innogy Windpower Netherlands 

Looptijd 01.09.2012 – 01.09.2015 

Regeling TKI Switch2SmartGrids 2012 

Programmalijn Energieregelsystemen en –diensten 

 

Eindrapport 2015: 

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a0/484/122/5a048412262ce5407

99944.pdf 

 

  

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a0/484/122/5a048412262ce540799944.pdf
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a0/484/122/5a048412262ce540799944.pdf
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127. 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 MeppelEnergie 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners RENDO Duurzaam, Gemeente Meppel, iNRG, TU Delft en Universiteit Twente 

Looptijd 01.01.2013 – 31.12.2016 

Regeling TKI Switch2SmartGrids 2012 

Programmalijn Energieregelsystemen en –diensten 

 

Eindrapport 2017: 

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a0/484/a7d/5a0484a7d3322378

683417.pdf 

 

 

  

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a0/484/a7d/5a0484a7d3322378683417.pdf
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a0/484/a7d/5a0484a7d3322378683417.pdf
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128. 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 Mastervolt International B.V. 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners TU Eindhoven, Alliander, Amsterdam Smart City en Greenspread InEnergie 

Looptijd 01.09.2012 – 31.08.2015 

Regeling TKI Switch2SmartGrids 2012 

Programmalijn Energieregelsystemen en –diensten 

 

Eindrapport 2016: 

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a0/485/d6a/5a0485d6ae559392

683691.pdf 

  

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a0/485/d6a/5a0485d6ae559392683691.pdf
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a0/485/d6a/5a0485d6ae559392683691.pdf
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129. 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 multi-

stakeholder 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 DNV GL 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners Rijksuniversiteit Groningen en leden Smart Energy Collective 

Looptijd 01.01.2013 – 31.12.2016 

Regeling TKI Switch2SmartGrids 2012 

Programmalijn Energieregelsystemen en –diensten 

 

Eindrapport 2017: 

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a0/4c2/63f/5a04c263f05ca14184

8473.pdf 

 

 

 

 

  

http://www.smartenergycollective.com/
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a0/4c2/63f/5a04c263f05ca141848473.pdf
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a0/4c2/63f/5a04c263f05ca141848473.pdf
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130. 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 

http://www.smartenergycollective.com/
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gebruikt voor de grootschalige introductie van intelligente netwerken, waarmee de projectpartners 

nieuwe business genereren en de Nederlandse economie stimuleren. 

 

Penvoerder DNV GL 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners TU/e en leden Smart Energy Collective 

Looptijd 01.01.2013 – 31.01.2015 

Regeling TKI Switch2SmartGrids 2012 

Programmalijn Energieregelsystemen en –diensten 

 

Eindrapport 2017: 

https://projecten.topsectorFIEGOenergie.nl/storage/app/uploads/public/5c4/f02/f15/5c4f02f155286

913826843.pdf 

 

  

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5c4/f02/f15/5c4f02f155286913826843.pdf
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5c4/f02/f15/5c4f02f155286913826843.pdf
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131. 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 Westland Infra B.V. 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners ECW Netwerk B.V. 

Looptijd 02.10.2012 – 31.12.2014 

Regeling TKI Switch2SmartGrids 2012 

Programmalijn Energieregelsystemen en –diensten 

 

Eindrapport 2015: 

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a0/4c3/4f0/5a04c34f086b687343

1889.pdf 

 

 

 

  

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a0/4c3/4f0/5a04c34f086b6873431889.pdf
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a0/4c3/4f0/5a04c34f086b6873431889.pdf
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132. 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 Alfen B.V. 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners Alliander, Avans Hogeschool, Bredenoord Aggregaten, DNV GL, Hogeschool 

van Arnhem en Nijmegen, Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek, TU 

Delft 

Looptijd 01.01.2013 – 30.06.2017 

Regeling TKI Switch2SmartGrids 2012 

Programmalijn Energieregelsystemen en –diensten 

 

Eindrapport 2018: 

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5c4/1a9/849/5c41a984917070924

68653.pdf 

  

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5c4/1a9/849/5c41a98491707092468653.pdf
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5c4/1a9/849/5c41a98491707092468653.pdf
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133. 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 Eneco Warmte & Koude BV 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners TU Delft 

Looptijd 01.10.2012 – 31.12.2014 

Regeling TKI Switch2SmartGrids 2012 

Programmalijn Energieregelsystemen en –diensten 

 

Eindrapport 2015: 

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a0/4c6/c74/5a04c6c7481b85504

88989.pdf 

 

  

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a0/4c6/c74/5a04c6c7481b8550488989.pdf
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a0/4c6/c74/5a04c6c7481b8550488989.pdf
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134. 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 Ecofys Netherlands B.V. 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners DNV GL en Universiteit Utrecht (Copernicus Instituut). 

Looptijd 01.03 2013 – 01.03 2016 

Regeling TKI Switch2SmartGrids 2012 

Programmalijn Energieregelsystemen en –diensten 

 

Eindrapport 2016: 

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a0/4c7/c90/5a04c7c907cb07894

86856.pdf 

 

  

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a0/4c7/c90/5a04c7c907cb0789486856.pdf
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a0/4c7/c90/5a04c7c907cb0789486856.pdf
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135. 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 m2. 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 Power Research Electronics B.V. 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners ABB en TU Delft 

Looptijd 01.01.2013 – 31.12.2015 

Regeling TKI Switch2SmartGrids 2012 

Programmalijn Energieregelsystemen en –diensten 

 

Eindrapport 2017: 

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a0/4c8/9e9/5a04c89e9d0533577

94063.pdf 

  

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a0/4c8/9e9/5a04c89e9d053357794063.pdf
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a0/4c8/9e9/5a04c89e9d053357794063.pdf
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TKI EnerGO regelingen 2012 t/m 2014 

 

136. 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 dit kunnen worden in TRECO-office de volgende thema’s beschouwd: 

1. Thema energievraag (simulatie warmte / koude / elektravraag) 

2. Thema distributie en afgifte (foutendiagnose) 

3. Thema opwekking (simulatie en foutendiagnose) 

4. Thema gebruikersgedrag 

5. 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 De Haas & Partners 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners DWA, ABT, Huygen Installatie Adviseurs, TU Eindhoven, DEMO consultants, 

Webeasy, Stichting ISSO 

Looptijd 01.10.2014 – 31.12.2017 

Regeling TKI EnerGO 2014 

Programmalijn Energieregelsystemen en –diensten 

 

Eindrapport 2018: 

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5c8/780/da1/5c8780da1d62f3566

53597.pdf  

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5c8/780/da1/5c8780da1d62f356653597.pdf
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5c8/780/da1/5c8780da1d62f356653597.pdf
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137. 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 De Haas & Partners 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners Huygen Installatie Adviseurs, Zuyd Hogeschool, Universiteit Maastricht - 

Humane Biologie, Psychologie, Kennistechnologie, VAC Thuistechnologie, De 

Twee Snoeken (DTS), Heymans Vastgoed B.V., TU Eindhoven 

Looptijd 01.04.2014 – 29.12.2017 

Regeling TKI EnerGO 2013 

Programmalijn Energieregelsystemen en –diensten 

 

Eindrapport 2018: 

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5c8/67d/295/5c867d2950bda3761

85257.pdf 

 

 

  

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5c8/67d/295/5c867d2950bda376185257.pdf
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5c8/67d/295/5c867d2950bda376185257.pdf
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138. 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: 

1. Hoe bruikbaar zijn de berekende besparingen uit het EPA maatwerkadvies en andere 

adviestools? 

2. Wat zijn de risico’s en de kosten van de garantie? 

3. Welke (juridische) overeenkomsten zijn nodig om de bespaargarantie aan te kunnen bieden?  

4. Welke interventiestrategieën kunnen worden toegepast en hoe effectief zijn die? 

5. 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 Energie Cirkel B.V. 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners RUG, Groningen Energy and Sustainibility Programme (GESP), EnergySense 

(onderzoeksprogramma), Qurrent Nederland BV 

Looptijd 08.08.2016 – 01.07.2019 

Regeling TKI EnerGO 2013 

Programmalijn Energieregelsystemen en –diensten 
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139. 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 Priva 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners NXP Semiconductors, Kropman Installatietechniek, Vabi, Maasticht University, 

Technische Universiteit Delft, Technische Universiteit Eindhoven, TNO 

Looptijd 01.12.2012 – 31.12.2014 

Regeling TKI EnerGO 2012 

Programmalijn Energieregelsystemen en –diensten 

 

Eindrapport 2015: 

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a0/c16/ee8/5a0c16ee8cf9337833

0238.pdf 

 

  

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a0/c16/ee8/5a0c16ee8cf93378330238.pdf
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a0/c16/ee8/5a0c16ee8cf93378330238.pdf
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140. 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 duurzaamheids-

perspectief 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-, renovatie- 

en 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-, renovatie- 

en 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 W/E adviseurs 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners  

Looptijd 15.09.2013 – 01.03.2016 

Regeling TKI EnerGO 2012 

Programmalijn 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 

 

  

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a0/c13/1fe/5a0c131fecca4683019102.pdf
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a0/c13/1fe/5a0c131fecca4683019102.pdf
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a0/c17/d1e/5a0c17d1e135d363696447.pdf
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a0/c17/d1e/5a0c17d1e135d363696447.pdf
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PPS toeslag regeling (voorheen TKI toeslag regeling) 

 

141. 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 Dominus Beheer B.V., Longfonds Stichting, TNO, Stichting ISSO 

Looptijd  

Regeling TKI Toeslag 

Programmalijn Energieregelsystemen en –diensten 

 

Eindrapport 2020: 

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5f3/b8f/49a/5f3b8f49a1f6f342050

728.pdf   

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5f3/b8f/49a/5f3b8f49a1f6f342050728.pdf
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5f3/b8f/49a/5f3b8f49a1f6f342050728.pdf
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142. TKITOE1621402 – UNIversity Campus Operating as a self-Regulated Network 

(UNICORN) 

 

Aanleiding 

As a special consideration in the recent EU Winter Package, local energy communities (LECs) open 

up a possibility to tackle complexity of energy system integration (ESI) across multiple pathways 

and geographical scales to deliver reliable, cost-effective energy services. In order to adapt with 

appearance of LECs, the smart energy infrastructure needs to evolve by developing self-

management schemes for exploiting completely their flexibility potential to decrease peak-load 

consumption while improving energy efficiency and resiliency. On the one hand, flexibility values 

from LECs have been investigated and tried out in several research and pilot demand response (DR) 

oriented projects. Those projects, however, address normally a single dimension of energy vector, 

i.e. electricity, thus lacking an ESI design view at the LEC level to explore completely flexibility value 

in which the thermal energy flexibility plays a predominant role. 

 

Doelstelling 

UNICORN aims to strengthen positions of local energy communities, particularly the TU/e campus 

network as a self-regulated microgrid. This project focuses on improving monitoring of such campus 

microgrid by an end-to-end modular sensor solution with high sampling rate for (real-time) control 

purposes embedded together with topology identification and state estimation features. Based on 

such advanced monitoring platform, UNICORN will develop data-driven models with deep and 

reinforcement learning for self-management and optimisation processes. This will lay a foundation to 

explore completely flexibility potential to improve resilience and efficiency of the campus microgrid 

as well as the whole integrated system. Tangible achievements for energy saving target up to 40% 

and peak-load reduction up to 20% are expected from UNICORN. 

 

Korte omschrijving 

The UNICORN project will be coordinated by TU/e with active contributions from the consultancy 

company (DNV GL) and a start-up (digiEMS) partner. Besides the management and dissemination 

WP led by TU/e, three main WPs are dedicated for each partners. digiEMS will take charge of WP2 

(Data acquisition and analysis) to develop a monitoring solution including affordable modular sensors 

and I/O interfaces suitable for not only data analytic but also “real-time” control functionalities. TU/e 

will lead WP3 on efficient and resilient operation of self-regulated campus network in which a set of 

control algorithm for resource scheduling and real-time dispatching will be developed and validated. 

Last but not least, DNV GL will provide an insight in viable business models to exploit flexibility 

values for LECs, especially for the case study of the campus microgrid. 

 

Resultaat 

- Real-time measurement solutions applicable for the low voltage (LV) network that can integrate 

end-users’ (IoT based) data in a reliable and secure manner; 

- Distributed energy management systems based on (deep) learning techniques to improve self-

regulated capability of LECs; 

- Exploring flexibility values from LECs, not only in demand response with controllable units, but 

only in direct control techniques for distributed energy resources including solar PVs and 

(stationary and mobile) storages. 
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Penvoerder TU/e 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners DNV GL, digiEMS 

Looptijd  

Regeling TKI Toeslag 

Programmalijn Energieregelsystemen en –diensten 
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143. TKITOE1621403 - Enabling Operational Flexibility Of Distribution Networks 

Using Residential Energy Storage & Demand (FLEXGRID) 

 

Aanleiding 

Over the past years, the penetration rates of renewable generation like wind and solar energy have 

been rapidly growing within distribution networks. In the future, the use of electric vehicles together 

with residential energy storage is expected to drastically increase. Currently, residential distribution 

grid infrastructure does not have adequate flexibility to cope up with relatively large increase in 

demand. In practice, the lack of flexibility creates a series of technical problems as follows: 

congestion management, frequency control, local under- or over voltage, peak load increase, 

transient stability and reliability problems. To solve these issues, at the residential distribution level, 

it is required to develop and build integrated sustainable modular system which employs advanced 

charging algorithms. TKI FLEXGRID is a multidisciplinary project that aims at enabling the flexibility 

of distribution networks through novel modular system for the efficient integration of storage (e.g., 

distributed residential energy storage systems (RESSs)) together with smart charging strategies for 

electric vehicles (EVs) and novel demand response (DR) programs. 

 

Doelstelling 

The primary goal of this project is to enable flexibility of residential distribution networks by 

developing and charging a novel modular sustainable system for integrated charging of EVs+RESSs 

with DR schemes. The specific objectives are: 

- Investigate the pros and cons of various distributed RESS options 

- Design and develop a moular, integrated PV+RESS+EV+DR (PRED) system enabling novel 

integrated charging of EVs, RESSs, & DR schemes 

- Evaluate the flexibility offered by residential energy storage, electric vehicles and flexible loads 

in networks when using the above novel integrated system 

- Identify the most relevant and valuable electricity services provided by flexible components like 

distributed RESSs, EVs and DR. 

- Develop of new charging algorithms including vehicle-2-grid (V2G) schemes for the integrated 

EV+RESS and future programme for DR in the system. 

- Recommendations for innovative local electricity markets such as real-time, voltage/reactive 

power, and smart markets for distribution regions including distributed RESSs, and their indirect 

use in the project. 

- Quantify the benefit of integrated charging of RESSs, EVs, and DR in local electricity markets. 

 

Korte omschrijving 

WP1: Project management 

 

WP2: Integration of sustainable RESSs in distribution grids 

o Pros/Cons of RESSs & their best options 

o Develop novel charging schemes for RESSs 

o Recommendations for innovative local electricity markets 

 

WP3: Coordinated smart charging of EVs 

o Estimate the flexibility offered by EV 

o Develop novel charging & V2G schemes for EVs together with RESSs 

o Maximizing use of solar energy through smart charging of RESSs+EVs 

 

WP4: Flexible demand response programs 

o Develop flexible DR programs for residential users 

o Determine flexibility from new program for an individual PRED system 

 

WP5: Innovative power electronics designing integrated PRED hardware with lower conversion losses 
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o Design & develop an integrated EV+RESS hardware 

o Implementing EV multiplexing enabling the sharing among multiple EVs 

o Experimental validation of PRED hardware with charging algorithms 

 

WP6: Evaluation of increased flexibility of the grid when using the integrated PRED system 

o Creation of PRED cases for end-use consumers in an area 

o Evaluation of theoretical research in WPs2-4 via simulations 

 

WP7: Dissemination & communication 

o Workshops and dissemination for Netbe 

 

Resultaat 

The project results in a new integrated modular PV+RESS+EV+DR system with advanced charging 

schemes and DR programmes to enable the flexibility of residential distribution grids in a 

synchronized manner. These include: 

- Building and developing new integrated modular PV+RESS+EV+DR hardware for end users (in 

WP5) 

- Evaluate the flexibility offered by residential energy storage, electric vehicles and flexible loads 

in distribution grid using theoretical research in WPs 2-4 through simulations (in WP6) 

- Development of new charging scheme for the integrated EV+RESS and future programme for 

DR that can capitalise on their flexibility, encourage their charging from renewables and delay 

distribution network upgrades 

- Experimental implementation and validation of the flexibility offered by RESS, EVs, and 

residential loads in WP6 through the use of the integrated hardware with the novel charging 

schemes 

- Recommendations for the best choice of RESS technologies as well as future local electricity 

markets that incentivises flexibility including distributed RESSs, DR & EVs. 

 

Penvoerder  

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners Alfen B.V., Power Research Electronics B.V., Stedin, TU Delft 

Looptijd  

Regeling TKI Toeslag 

Programmalijn Energieregelsystemen en –diensten 
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144. TKITOE1621404 - A Blockchain-based platform for peer-to-peer energy 

transactions between Distributed Energy Resource (B-DER) 

 

Aanleiding 

The energy production landscape is being reshaped by distributed energy resources (DER), such as 

Photovoltaic (PV) panels, electric vehicles (EV) and charging stations. The rapid deployment of thes 

DER calls for management schemes of these recources to guarantee grid reliability in the future. 

Proposed control schemes, such as demand response, assume that the operation of DER will be 

centrally managed by an aggregator or a cooperative utility. However, these centralized control 

schemes suffer from scalability issues when the number of DER significantly increases. In addition, it 

is unclear how these centralized systems would work in the face of incentive issues or regulatory 

shortcomings. 

 

Doelstelling 

This project will develop a platform to enable peer-to-peer energy transactions between DER, 

allowing households, with energy generation capabilities, to trade energy with each other or with 

other DER in the neighborhood, such as EV charging stations, in a distributed, optimal, verifiable and 

secure fashion. To achieve this mission, we will develop an optimization algorithm that allows 

households to minimize their electricity cost and maximize benefit from their PV system while at the 

same time ensuring a profitable charging price for EV charging stations owners. To enable secure 

and verifiable energy transactions between entities, we will implement the optimization algorithm in 

a privat blockchain-smart contracts architecture. We will assess the technical and economic potential 

of the developed stations demand in a residential neighborhood in Amsterdam. The assessment will 

be analyzed for different penetraition levels of DER currently and in the future and under different 

electricity pricing and support schemes. 

 

Korte omschrijving 

Utrecht University (UU) and Resourcefully will closely collaborate on designing and implementing the 

proposed platform. To this end, UU will design the blockchain platform and develop an algorithm for 

optimizing peer-to-peer energy transactions between multiple DER. UU and Resourcefully will be 

responsible on implementing the optimization algorithm on a private cloud-based blockchain-smart 

contracts architecture provided by EnergyCoin Foundation. UU and Resourcefully have already 

collaborated successfully in the 3-years EU JPI Urban Energy project, "PARticipatory platform for 

sustainable ENergy managemenT (PARENT)". In this project, they run a pilot installation in 

Amsterdam and installerd 30 energy monitors in households to collect their electricity consumption 

and PV production data. An innovative dashboard is developed within PARENT, this will be in 

incorporated and further developed in B-DER. The data collected and energy monitors installed in 

PARENT will be exploited in this project. This data is already stored in a server owned by 

Resourcefully and UU. 

 

Resultaat 

This project will develop, assess and deliver a novel decentralized management platform of DER that 

is extensible, reusable and marketable. The technical and economic potentials of the proposed 

platform will be assessed for different stakeholders in the energy system. The optimal management 

of DER is expected to result in a smooth load profile on the grid, by optimizing the use of locally 

generated energy, and at the same time create monetary benefits for households and EV charging 

stations owners. In addiotion, this project will test the versatility of blockchains for smart energy 

applications. 
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Penvoerder Utrecht University (UU) 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners Resourcefully 

Looptijd  

Regeling TKI Toeslag 

Programmalijn Energieregelsystemen en –diensten 
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145. 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 BeNeXT B.V., ING Bank, TNO  

Looptijd  

Regeling TKI Toeslag 

Programmalijn Energieregelsystemen en –diensten 
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Eindrapport 2020: 

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5f0/76f/c8c/5f076fc8c986b061129682.pdf  

 

Deliverables 2020 (bijlagen bij eindrapport): 

o D1.1 - Verfijnde methodiek voor bepaling van thermisch comfort  

o D2.1 - Thermische modellen en energieverbruik   

o D3.1 - Veldexperimenten  
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Projecten TKI Urban Energy 

 Bladzijde 244 van 338 

146. 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 Kindow B.V., TU/e  

Looptijd  

Regeling TKI Toeslag 

Programmalijn Energieregelsystemen en –diensten 
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147. 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 E.D.Mij, Universiteit Utrecht  

Looptijd  

Regeling TKI Toeslag 

Programmalijn Energieregelsystemen en –diensten 
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148. 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 TNO 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners BAM Bouw en Techniek B.V., Van Wijnen Projectontwikkeling Noord B.V. 

Looptijd 31.03.2016 – 01.09.2019 

Regeling TKI Toeslag 

Programmalijn Energieregelsystemen en –diensten 

 

Eindrapport 2020: 

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5f2/a7f/d19/5f2a7fd19414c61607

4551.pdf 

 

 

 

  

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5f2/a7f/d19/5f2a7fd19414c616074551.pdf
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5f2/a7f/d19/5f2a7fd19414c616074551.pdf


Projecten TKI Urban Energy 

 Bladzijde 248 van 338 

149. TKITOE1507401 - Analyse en Simulatie van Laadgedrag (SIMULAAD) 

 

Aanleiding 

Nederland beschikt wereldwijd over één van de meest uitgebreide publieke laadinfrastructuren voor 

elektrische voertuigen. Hiermee ontstaan in toenemende mate kansen en uitdagingen om het 

aanbod van en vraag naar duurzame energie te optimaliseren in combinatie met de netcapaciteit. 

Slimme laadstrategieën spelen een noodzakelijke voorwaarde bij grootschalige uitrol van elektrisch 

rijden, kennis die bij uitstek ook toepasbaar is in andere landen wereldwijd. 

 

Doelstelling 

Doel van dit project is om middels analyses en simulaties op een bundeling van laaddata (publiek, 

semipubliek, privaat) diepgaande kennis te ontwikkelen over de korte- en lange termijn kansen, 

belemmeringen en effecten van slimme (dynamische) laadstrategieën op (i) netcongestie, (ii) match 

met duurzame energie productie en (iii) energieprijzen. 

 

Korte omschrijving 

Concrete uitbreidingen binnen SimuLaad ten opzichte van NLDataSL zijn: (i) een completer beeld 

van laadgedrag creëren (inclusief privaat, semipubliek en snelladen), (ii) verder ontwikkelen van een 

data(deel)hub, (iii) het in meer detail analyseren en simuleren van slimme laadstrategieën in een 

aantal concrete cases/pilots en simulaties en (iv) de kansen van slimme laadstrategieën van de 

groeiende groep van fleetowners die de overstap naar elektrisch maken. 

 

Resultaat 

Resultaten van het project omvatten (i) een verrijkt dataplatform (inclusief afspraken over datadelen 

en hosting), (ii) concrete kennis en inzichten in de kansen en belemmeringen van slimme 

laadstrategieën voor netbelasting, duurzame energie matching en reductie van energiekosten, (iii) 

concrete leerervaringen ten aanzien van slimme laadstrategieën bij praktijkpilots en (iv) handvatten 

voor fleetowners om wagenparken te elektrificeren zonder hoge kosten voor netverzwaring. 

 

Penvoerder  

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners Enpuls B.V., Gemeente Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam, PitPoint.LNG 

BV, Provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat, Royal Haskoning DHV, Stichting 

ElaadNL 

Looptijd  

Regeling TKI Toeslag 

Programmalijn Energieregelsystemen en –diensten 
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150. TKITOE1507503 - Persoonlijk Dynamisch licht en binnenklimaat voor kantoren 

(PERDYNKA) 

 

Aanleiding 

Gebouwen zijn meestal centraal geregeld op een uniform en contante temperatuur en met standaard 

lichtcondities. Dit resulteert in een hoger energiegebruik dan noodzakelijk. De redenen zijn terug te 

voeren naar verouderde inzichten betreffende comfortbeleving en de voorheen beperkte 

mogelijkheden met kunstlicht armaturen. Recent onderzoek van de Universiteit Maastricht laat zien 

dat comfort en gezondheid niet identiek zijn en dat tijdelijk afwijken van de thermoneutrale 

omgevingstemperatuur de gezondheid kan verbeteren. Bovendien laat het z.g. adaptief comfort 

model zien dat indien gebruikers enige controle hebben over hun binnenklimaat het comfort en de 

acceptatie van het binnenklimaat positief worden beïnvloed. Tevens is bekend dat lichtcondities, 

zowel intensiteit, lichtkleur, als de timing hiervan significante implicaties hebben voor gezondheid, 

productiviteit en de beleving van de thermische omgeving. De nieuwe LED-technologie maakt 

toegespitste regeling mogelijk. 

 

Het juist toegekende TKI-project DYNKA richt zich op implementatie van een dynamisch 

binnenklimaat. Het huidige voorstel PERDYNKA voegt hier individuele temperatuur en lichtregeling 

aan toe. 

 

Doelstelling 

PERDYNKA richt zich op de vraag in welke mate een beperkte lokale individuele aansturing van LED 

licht en omgevingstemperatuur het energiegebruik nodig voor verwarming of koeling gunstig zal 

beïnvloeden en hoe dit vertaald kan worden in concrete installatieconcepten en innovatieve ‘personal 

dynamic office systems’. Bovendien wordt het concept onderzocht op de positieve effecten op 

tevredenheid met de werkplek, motivatie en vigilantie en indirect op productiviteit. De projectaanpak 

richt zich dus op twee aspecten: het verbeteren van de gezondheid en welzijn en het verminderen 

van het energiegebruik. PERDYNKA maakt de energiebesparingen van een dynamisch binnenklimaat 

beter haalbaar door een grotere acceptatie van de binnenklimaatomstandigheden. PERDYNKA draagt 

bij aan Programmalijn 5a (Zelflerende) intelligente energieregelsystemen en –diensten door de 

ontwikkeling van een volstrekt nieuwe en innovatieve manier van een persoonlijke dynamische 

kantoor klimatisering gebaseerd op de interactie van licht en temperatuur. 

 

Korte omschrijving 

1. Testen van scenario’s met diverse bandbreedte voor wat betreft licht en temperatuur, die leiden 

tot de randvoorwaarden voor een personalised dynamic office omgeving. Een regelmodule voor 

licht en temperatuur zal worden ontwikkeld. 

2. Implementatie, toetsing en validatie van een persoonlijk dynamisch binnenklimaat in real life 

living lab omstandigheden. Daartoe wordt de onder labomstandigheden ontwikkelde 

regelingmodule getest in het Atlas gebouw van TU/e. Dit levert de benodigde specifieke 

bouwfysische en installatietechnische eisen op en hiermee wordt de gebruikersacceptatie en het 

energie-besparingspotentieel in de praktijk aangetoond. 

3. Het bepalen van het besparings- en marktpotentieel en voorstel voor standaardisatie. Uit de 

praktijktesten zal het besparingspotentieel worden bepaald, een scenario worden opgesteld voor 

productontwikkeling, en een opzet worden gemaakt voor een standaardisatie van een 

persoonlijk dynamisch kantoorklimaat. 

4. Het ontwikkelen van een ICT-platform voor individuele aansturing licht en klimatisering en een 

set daarmee geïntegreerde lichtarmaturen. 
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Penvoerder  

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners Almende B.V., Huygen Installatie Adviseurs, Philips Lighting B.V., TU/e, 

Universiteit Maastricht 

Looptijd  

Regeling TKI Toeslag 

Programmalijn Energieregelsystemen en –diensten 
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151. 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 TU Delft 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners Stichting Stadlander, Stichting Woonwijze, Universiteit Maastricht, Vereniging 

'De BredeStroomversnelling'  

Looptijd Maart 2017 – maart 2019 

Regeling TKI Toeslag 

Programmalijn Energieregelsystemen en –diensten 

 

Eindrapport 2019: 
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5dd/29b/5da/5dd29b5daee7c1882
64718.pdf 
  

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5dd/29b/5da/5dd29b5daee7c188264718.pdf
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5dd/29b/5da/5dd29b5daee7c188264718.pdf
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152. 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  

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners CE Delft, CL Venture Partners B.V., Universiteit Utrecht 

Looptijd  

Regeling TKI Toeslag 

Programmalijn Energieregelsystemen en –diensten 

 
Eindrapport 2019: 
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5d4/174/ce6/5d4174ce6f0437964
79787.pdf 

  

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5d4/174/ce6/5d4174ce6f043796479787.pdf
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5d4/174/ce6/5d4174ce6f043796479787.pdf
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153. 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. Analyses over interregionaal vervoer en laadgedrag (WP3); 

b. Analyses (effect studies en simulaties) naar het potentieel van slimme laadstrategieën, met 

nadruk op het optimaliseren naar netcapaciteit en energie-aanbod (WP4); 

c. Slimme laadstrategieën om elektrische wagenparken te kunnen laden binnen bestaande 

capaciteitsaansluitingen (WP5). 

4. Disseminatie van activiteiten naar: 

a. De praktijk (met name bedrijfsleven, via workshops, professionele publicaties en 

presentaties); 

b. De wetenschap (congres/journal publicaties); 

c. Overheid (als eigenaren van (data van het gebruik van de) laadinfrastructuur); 

d. 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. 

 
Eindrapporten: WP4a (2019), WP4b (2019), WP5 (2019), WP6a (2018) en WP6b (2019). 

 
  

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5dd/29e/757/5dd29e757bec2810232025.pdf
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5dd/29e/ba7/5dd29eba7ca9f495259363.pdf
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5dd/29e/e4b/5dd29ee4bfebe877220076.pdf
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5dd/29f/1bb/5dd29f1bb8ac0718650270.pdf
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5dd/29f/52c/5dd29f52c586f265618438.pdf
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Penvoerder  

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners A.J. van Deudekom B.V., Enexis, Gemeente Amsterdam, Liander N.V., 

Provincie Noord-Holland, Stichting ElaadNL, Stichting Hogeschool van 

Amsterdam 

Looptijd  

Regeling TKI Toeslag 

Programmalijn Energieregelsystemen en –diensten 
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154. 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 TNO 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners Alliander 

Looptijd 15.01.2015 – 31.12.2015 

Regeling TKI Toeslag 

Programmalijn Energieregelsystemen en –diensten 

 

Eindrapport 2017: 

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5ab/8cb/977/5ab8cb977db847871

77802.pdf 

 

  

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5ab/8cb/977/5ab8cb977db84787177802.pdf
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5ab/8cb/977/5ab8cb977db84787177802.pdf
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ERA-Net Smart Grids 

 

155. 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-smart-

grids-plus-joint-call-for-proposals/demand-response-for-grid-friendly-quasi-autarkic-energy-

cooperatives. 

 

Penvoerder CWI 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners Fraunhofer-Institut (DE), Evohaus (DE), Metabolic (NL), Stichting Schoonschip 

(NL), Eneco (NL) 

Looptijd 01.05.2016 – 30.04.2019 

Regeling ERA-Net smart grids 2015 

Programmalijn Energieregelsystemen en –diensten 

 

  

https://www.era-learn.eu/network-information/networks/era-net-smartgridplus/era-net-smart-grids-plus-joint-call-for-proposals/demand-response-for-grid-friendly-quasi-autarkic-energy-cooperatives
https://www.era-learn.eu/network-information/networks/era-net-smartgridplus/era-net-smart-grids-plus-joint-call-for-proposals/demand-response-for-grid-friendly-quasi-autarkic-energy-cooperatives
https://www.era-learn.eu/network-information/networks/era-net-smartgridplus/era-net-smart-grids-plus-joint-call-for-proposals/demand-response-for-grid-friendly-quasi-autarkic-energy-cooperatives


Projecten TKI Urban Energy 

 Bladzijde 257 van 338 

156. 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-smart-

grids-plus-joint-call-for-proposals/co-evolution-of-smart-energy-products-and-services. 

 

Penvoerder Universiteit Twente 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners TU Delft (NL), Wageningen UR (NL), Universiteit Utrecht (NL), TU Graz (AUS), 

Austrian Institute of Technology, European Sustainable Energy Innovation 

Alliance, DNV GL 

Looptijd 01.02.2016 – 31.03.2019 

Regeling ERA-Net smart grids 2015 

Programmalijn Energieregelsystemen en –diensten 

 

 

 

   

https://www.era-learn.eu/network-information/networks/era-net-smartgridplus/era-net-smart-grids-plus-joint-call-for-proposals/co-evolution-of-smart-energy-products-and-services
https://www.era-learn.eu/network-information/networks/era-net-smartgridplus/era-net-smart-grids-plus-joint-call-for-proposals/co-evolution-of-smart-energy-products-and-services
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IPIN proeftuinen 2011 t/m 2015 

 

157. 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. 

 

Penvoerder Zeenergie - Coöperatieve Vereniging Duurzame Energie Zeewolde UA 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners Raedthuys Groep BV, Initiatiefgroep Windmolenproject  Sternweg, van der 

Knaap, Greenchoice, Proxenergy BV, Alliander, gemeente Zeewolde, provincie 

Flevoland. 

Looptijd 01.01.2012 - 31.12.2014 

Regeling Innovatieprogramma Intelligente Netten (IPIN) 

Programmalijn Energieregelsystemen en –diensten 

 

Eindrapport 2015:  

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a2/12d/83d/5a212d83dbc152117

11714.pdf 

 

 

  

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a2/12d/83d/5a212d83dbc15211711714.pdf
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a2/12d/83d/5a212d83dbc15211711714.pdf
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158. 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. 

 

Penvoerder Stedin Netbeheer B.V. 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners Eneco, IBM, Itho Daalderop, Vestia, Provincie Zuid-Holland en TNO  

Looptijd 01.10.2011 – 30.09.2014 

Regeling Innovatieprogramma Intelligente Netten (IPIN) 

Programmalijn Energieregelsystemen en –diensten 

 

Eindrapport 2016:  

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a2/12d/c6c/5a212dc6c4d2d6021

57631.pdf 

 

 

 

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a2/12d/c6c/5a212dc6c4d2d602157631.pdf
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a2/12d/c6c/5a212dc6c4d2d602157631.pdf
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159. 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 Eneco 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners Stedin, Gemeente Rotterdam, woningcorporatie Woonbron en het Wereld 

Natuur Fonds (WNF) 

Looptijd 01.01.2012 – 31.12.2014 

Regeling Innovatieprogramma Intelligente Netten (IPIN) 

Programmalijn Energieregelsystemen en –diensten 

 

Eindrapport 2015: 

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a2/12e/23d/5a212e23d9d53275

816903.pdf 

 

 

 

 

 

 

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a2/12e/23d/5a212e23d9d53275816903.pdf
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a2/12e/23d/5a212e23d9d53275816903.pdf
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160. 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 Locamation B.V. 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners Universiteit Twente (UT), Eaton Industries BV, Alliander NV en Coöperatie 

LochemEnergie 

Looptijd 01.01.2012 – 31.12.2014 

Regeling Innovatieprogramma Intelligente Netten (IPIN) 

Programmalijn Energieregelsystemen en –diensten 

 

Eindrapport 2016:  

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a2/130/fb9/5a2130fb9e20c0112

24475.pdf 

 

 

 

  

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a2/130/fb9/5a2130fb9e20c011224475.pdf
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161. 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/pmc-

fase2.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. 

 

Penvoerder DNV GL 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners 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. 

Looptijd 10.09.2011 – 01.09.2014 

Regeling Innovatieprogramma Intelligente Netten (IPIN) 

Programmalijn Energieregelsystemen en –diensten 

 

Eindrapport 2015:  

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a2/132/7d4/5a21327d4668e173

600023.pdf 

  

http://www.kema.com/services/consulting/gas/pmc2/pmc-fase2.aspx
http://www.kema.com/services/consulting/gas/pmc2/pmc-fase2.aspx
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162. 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. 

 

  

http://www.smartenergycollective.com/
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Penvoerder DNV GL 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners 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. 

Looptijd 02.01.2012 – 31.12.2014 

Regeling Innovatieprogramma Intelligente Netten (IPIN) 

Programmalijn Energieregelsystemen en –diensten 

 

Eindrapport 2016:  

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a2/132/c16/5a2132c16d2ec0815

37225.pdf 
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163. 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 Enexis B.V. 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners Woningstichting SWZ, Dong Energy, Flexicontrol, CGI en TU Eindhoven 

Looptijd 06.09.2011 – 31.08.2014 

Regeling Innovatieprogramma Intelligente Netten (IPIN) 

Programmalijn Energieregelsystemen en –diensten 

 

Eindrapport 2015:  

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a2/136/983/5a21369838246671

199379.pdf 

 

 

 

 

 

  

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a2/136/983/5a21369838246671199379.pdf
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a2/136/983/5a21369838246671199379.pdf
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164. 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 Coöperatie TexelEnergie U.A. 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners Capgemini 

Looptijd 01.04.2012 – 30.06.2015 

Regeling Innovatieprogramma Intelligente Netten (IPIN) 

Programmalijn Energieregelsystemen en –diensten 

 

Eindrapport 2016:  

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a2/137/716/5a2137716aa29254

624066.pdf 

 

  

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a2/137/716/5a2137716aa29254624066.pdf
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a2/137/716/5a2137716aa29254624066.pdf
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DEI+ regeling 

 

165. DEI119043 – RHINO (RHINO) 

 

Aanleiding 

Het aanbod van hernieuwbare energiebronnen zoals wind- en zonne-energie fluctueert sterk, en 

wordt bovendien gegenereerd op gedecentraliseerd niveau. Het huidige netwerk is niet geschikt voor 

het verwerken van grote fluctuaties die optreden als gevolg van de onvoorspelbare duurzame 

energieproductie. In Nederland worden, zodra er te veel stroom wordt opgewekt in verhouding tot 

de vraag, groene assets zoals windparken gecurtaild (afgeschakeld). Curtailen vindt in Nederland nu 

al geregeld plaats. Met de realisatie van de nieuwe windparken op zee en de snelle groei van 

zonneparken, zal er met een steeds hogere frequentie curtailment plaatsvinden in Nederland.  

 

Studies laten zien dat het kritieke omslagpunt bij 20% hernieuwbare energieopwekking ligt, waar 

Nederland binnen enkele jaren zal zijn. Opslag van duurzame energie en balanshandhaving zijn van 

essentieel belang om verdere groei van duurzaam opgewekte energie mogelijk te maken. 

 

Doel van het project 

Het primaire doel van het project is om een grotere hoeveelheid duurzame energie op het 

elektriciteitsnet te zetten, duurzame energieassets beter te benutten en de balans van het net te 

handhaven en daarmee de uitstoot van CO2 te reduceren. Zo gaat duurzame energie niet verloren. 

 

In dit project zal daartoe een batterij, met bij behorende regeltechnologie, van GIGA 

gedemonstreerd worden op het smart grid van Windnet achter de hoofd trafo. Om de batterij, de 

verschillende hernieuwbare energieparken (zon- en wind) en de energie- en vermogensmarkten zo 

optimaal mogelijk op elkaar af te stemmen heeft C-Sar Energy een nieuw hybride forecast model in 

ontwikkeling dat tevens in dit project gedemonstreerd zal worden. 

 

In dit project gaat dus de vergroting van de efficiëntie van duurzaam opgewekte energie 

gedemonstreerd worden. Doordat de opwekking van duurzame zon- en windenergie minder 

afgeschakeld hoeft te worden, door de (te veel) opgewekte energie op te slaan in de batterij, in 

plaats van de assets af te schakelen, en op een later tijdstip, zodra er een tekort is aan duurzame 

energie, deze op het net te zetten. Daarnaast wordt met behulp van de batterij het net 

gestabiliseerd met duurzame energie. 

 

Korte omschrijving van de activiteiten 

De activiteiten in dit project betreffen: 

- Bouw, Installatie en aansluiten van een demonstrator 12 MW megabatterij met prototype 

hybride energiehandelssysteem; 

- Demonstratie batterij en hybride forecastmodel in combinatie met wind- en zonneparken op het 

Flevolandse (smart) grid; 

- Realisatie CO2-besparingsdoelstellingen; 

- Uitrol batterij en hybride handelsstrategieën. 

 

Resultaat 

In dit project wordt gedemonstreerd dat er met innovatieve batterijtechnologie (op basis van een 

grootschalige batterij en een zelf ontwikkeld forecastmodel) een technisch en financieel haalbare 

oplossing en daarmee ook een verdienmodel voor energieopslag kan bestaan voor het Flevolandse 

grid met een beperkte hoofdaansluiting. Het project wordt aangesloten op het 150 kV-net en gaat 

een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een stabiel en duurzaam energiesysteem 

in Nederland. Dit project wordt de standaard voor energieopslag bij zon- en windparken. Aangetoond 

zal worden dat door het combineren van parallel inzetbare verdienmodellen de energiereserve- en 

onbalansfunctionaliteiten tegelijk rendabel kunnen worden ingezet. 
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De te demonstreren technologie zal zich ten opzichte van andere oplossingen vooral onderscheiden 

door de effectiviteit en efficiëntie van de integratie van duurzame opwek (zon en wind), batterij en 

aansturing. Het project levert in potentie een CO2-besparing op van 31.185 ton CO2 in 5 jaar door 

een grotere hoeveelheid duurzame energie op het elektriciteitsnet te zetten, curtailment te 

voorkomen en het net te stabiliseren. 

 

Hiermee past dit project in thema 1.3 Infrastructuur, elektriciteitsopslag: faciliteiten gebruikt voor de 

permanente of tijdelijke opslag van elektriciteit in boven- of ondergrondse infrastructuur of 

geologische locaties, mits deze direct zijn aangesloten op hoogspanningstransmissielijnen ontworpen 

voor een spanning van 110 kV of meer. Deze oplossing past in onze ogen goed in deze regeling. Wij 

willen benadrukken dat dit project ook op een hoger niveau in de energietransitie veel toegevoegde 

waarde biedt: door het net stabieler te houden zal de netbeheerder langer wachten met een ‘Duitse 

aanpak’ waar per regio frequent alle duurzame assets worden afgeschakeld. 

 

Penvoerder GIGA Rhino B.V. 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners RCL van Leeuwen Beheer B.V., C-Sar Energy B.V. 

Looptijd 01.09.2019 – 30.06.2023 

Regeling DEI+ 2019: energie-innovatie 

Programmalijn Energieregelsystemen en –diensten 
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166. DEI119047 - Pilot new technology for storing green energy (CASbattery) 

 

Aanleiding 

Met de toenemende gedecentraliseerde opwek van energie uit duurzame bronnen (zon en wind) 

nemen de stabiliteitsproblemen op het elektriciteitsnetwerk toe. Naar verwachting zal tot 2030 door 

TenneT alleen voor € 12 miljard in geïnvesteerd moeten worden in infrastructuur (netverzwaring) 

om netcongestie of curtailment te voorkomen. Industriële oplossingen voor grootschalig 

energieopslag een onvermijdelijke voorwaarde voor een goed functionerend, stabiel, duurzaam en 

efficiënt elektriciteitsnetwerk. Het bepalen van deze positieve resultaten m.b.v. opslag onder 

Nederlandse praktijkomstandigheden is daarom aanleiding van dit pilot project. De pilot wordt 

uitgevoerd bij Hoogheemraadschap Hollands Noordekwartier (locatie rioolwaterzuiveringsinstallatie 

Everstekoog) op Texel. Aanleiding is specifiek om een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) die op 

een zonneveld is aangesloten effectiever gebruik te laten maken van de zonnestroom. 

 

Doel van het project 

Achterliggende doelstelling van dit pilotproject is d.m.v. innovatieve en milieuvriendelijke 

batterijopslag de efficiënte benutting van hernieuwbare energie, energiebesparing en het wegnemen 

van stabiliteits- en capaciteitsproblemen in het elektriciteitsnetwerk te bereiken. Beoogd doel is de 

experimentele ontwikkeling en toepassing onder Nederlandse praktijkomstandigheden van een 

werkend modulair opslagsysteem van Vanadium Redox Flow batterijen (VRFB) met een capaciteit 

van 400 kWh voor zonne-energie. Contour Advanced Systems (hierna te noemen Contour) wil 

m.b.v. nieuwe prototype basisstacks met een vanadium oplossing - die tot nu toegepast is tot een 

niveau van 50 kWh - een modulair opslagsysteem technisch ontwikkelen met een opslagcapaciteit 

van 400 kWh en optimale systeemefficiency. Het modulaire technische uitvoeringsvorm op 400 kWh 

schaal en de toepassing bij een RWZI/zonnepark zijn technisch nieuw. De technische doelen van dit 

pilot project zijn als volgt: 

1. het vergroten van de peak charge/discharge power van de prototype basisstacks naar 2* 
nominaal; 

2. experimentele ontwikkeling van de Flow Geometrics (stromingsbeeld/stromingspatronen) van de 
stacks om stromingsverliezen te voorkomen; 

3. het versnellen van de change-overtime m.b.t. de laad- en ontlaadcyclus van 5 tot 10 seconden 
naar 1 seconde; en 

4. de ontwikkeling van het Batterij Management Systeem om de interactie tussen alle componenten 
van de batterij zo effectief mogelijk in te richten; 

5. de batterij modulair ontwikkelen zonder dat het hele systeem zich gaat richten naar, en 
afhankelijk wordt van de slechtst performende stack. 

 

Korte omschrijving van de activiteiten 

De activiteiten in het project bestaan uit vier fasen. 

1) Ontwerpfase: Technisch ontwerp t.b.v. experimentele doorontwikkeling basisstacks om gewenste 
performance op het juiste niveau voor de pilotfase te behalen. Het prototype van een VRFB wordt 
mechanisch en elektrisch ontworpen. Focus ligt op interactie met zonnepark en afnemer 
(rioolwaterzuivering). 

2) Bouw en plaatsing prototype: modulair batterijsysteem (op pilotlocatie): bouw van modulaire 
prototype batterij met een vermogensbereik van nominaal 80 kW en een capaciteit van 400 kWh, 
gebaseerd op VRFB. Belangrijke ontwikkelstap binnen de bouw van het prototype is de technische 
doorontwikkeling van de basisstacks om de gewenste performance te behalen. De activiteiten 
voor de opbouw van het prototype batterij zijn mechanisch, elektrisch en focussen specifiek op de 
bouw en plaatsing van de batterij. Beoogd eindresultaat van de bouw- en plaatsingsfase is een 
test pilot opstelling. 

3) Test pilotfase: Elektrische efficiency testen onder meerdere situaties, condities en toepassingen. 
Monitoren van het systeem om de systeemperformance en systeemstatus te ontsluiten 
(opbrengsten energie-doorvoer, storingen en afwijkingen in kaart brengen, en 
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oplossen/onderhoud plegen). Op basis van de testresultaten zullen optimalisatieslagen en 
aanpassingen technisch doorgevoerd worden in de stacks en het gehele batterijsysteem. 

4) Rapportagefase: een technisch rapport wordt opgesteld over de daadwerkelijke output en de 
prestatie (incl. oplaad- en ontlaadcycli) van het systeem: de stacks, batterijen (reservoirs), 
circulatiepompen, de gehele constructie, de omvormers en de bekabeling en leidingen. Tevens 
wordt preventief en correctief onderhoud aan het systeem (incl. beschrijvingen van de storingen) 
gerapporteerd. Van de uitgebreide technische rapportage wordt ook een openbare versie 
gepubliceerd. 

 

Resultaat 

Beoogd resultaat van dit pilot project is een werkend modulair batterijopslagsysteem van Vanadium 

Redox met een capaciteit van 400 kWh onder Nederlandse praktijkomstandigheden om het efficiënte 

gebruik van duurzaam opgewekte zonne-energie door een aangesloten RWZI te verhogen. Men 

beoogt een modulair systeem met een nog niet eerder behaalde performance te ontwikkelen.  

 

Belangrijk is om positieve resultaten te behalen m.b.t. het de peak charge/discharge power, de flow 

geometrics, de change-over time, en de effectiviteit van het batterij management systeem. Op dit 

moment voldoen prototype basisstacks nog niet aan de gewenste performance die binnen deze pilot 

het meest efficiënt is voor de RWZI. Omdat bewolking ook een grote rol speelt in de 

vermogenslevering van zonneparken, kan de in het pilotproject te ontwikkelen batterij tevens deze 

variatie in vermogenslevering door bewolking voor de RWZI balanceren. Naast verhoogde 

zelfconsumptie van de op het eiland duurzaam opgewekte energie helpt de batterij d.m.v. 

peakshaving een mogelijke investering in de netaansluiting (netverzwaring) uitstellen of voorkomen, 

zorgt voor extra opslagcapaciteit van het overschot aan energie i.v.m. minimaliseren van 

afschakeling en congestiemanagement, voorkomt dat de RWZI door piekverbruik een ongunstig 

leveringscontract krijgt, en is een stap richting een onafhankelijke energienet op het eiland.  

 

Algemene bijdrage van het project is tevens dat de VRFB met een capaciteit van 400 kWh leidt tot 

een verduurzaming van de energievoorziening in Nederland en uitkomst kan bieden voor de 

inpassing van duurzame energie door (tijdelijk) netcongestie en netverzwaring te voorkomen. 

Bovendien ontstaat er een technisch systeem welke grotendeels recyclebaar is (95%). Daarnaast 

zullen er resultaten zijn betreffende groeimogelijkheden voor omzet, exportpotentieel en 

werkgelegenheid. 

 

Penvoerder Contour Advanced Systems B.V. 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners  

Looptijd 01.10.2019 – 30.09.2021 

Regeling DEI+ 2019: energie-innovatie 

Programmalijn Energieregelsystemen en –diensten 
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167. DEI419001 - Power to Clean Gas (HyGen e) 

 

EXPERIMENTELE ONTWIKKELING EN TESTEN VAN ELEKTROLYSER MET LOW-COST ZUIVERING 

 

Aanleiding 

Met het verwachte toenemende gebruik van wind- en zonne-energie ontstaat ook de noodzaak om 

de overschotten hernieuwbare energie op te slaan voor tijden dat de productie lager is dan de vraag. 

Waterstof is een serieuze kandidaat als oplossing voor dit energieopslagprobleem.  

Overtollige elektriciteit kan met elektrolysers omgezet worden in waterstof dat opgeslagen kan 

worden of gebruikt voor energietoepassingen in de gebouwde omgeving of in transport. Huidige 

elektrolysers zijn geoptimaliseerd voor de productie van waterstof voor industriële toepassingen; 

stabiele en continue productie bij relatief lage druk. De aanschafkosten zijn van ondergeschikt 

belang net zoals de modulatie- en opstartsnelheid. Dit maakt deze systemen ongeschikt om in het 

elektriciteitsnet overtollige elektriciteit om te zetten naar waterstof.  

Elektriciteitsoverschotten in het netwerk zijn kortstondig en beperkt per jaar. Voor een goede 

business-case is het dus van belang dat een electrolyser-systeem vooral goedkoop in de aanschaf is, 

snel kan opstarten en fluctuaties kan volgen.  

 

Doel van het project 

Huidige industriële elektrolysers zijn geoptimaliseerd voor de productie van waterstof voor 

industriële toepassingen. De kapitaalskosten zijn te hoog voor een positieve businesscase voor 

power-to-gas toepassingen. Een electrolysersysteem bestaat uit de volgende kapitaalintensieve 

onderdelen:  

o Electrolyse-stack: hierin wordt elektriciteit elektrochemisch omgezet in waterstof 

o Nazuivering: zuurstof in het waterstofgas wordt katalytisch verwijderd in een deOxo reactor. 

o Droging: voor opslag en transport wordt het waterstof door middel van het Temperature-Swing-

Adsorption proces gedroogd.  

 

De doelstelling van het Power to Clean gas-project is om een electrolyser-systeem te ontwikkelen en 

te testen dat specifiek voor de opkomende power-to-gas-markt ontwikkeld wordt met een zeer lage 

aanschafprijs. Hiervoor wordt een hogedruk elektrolyser-stack gekoppeld met een alternatieve door 

HyGear ontwikkelde zuiveringsstap. Hierdoor worden de dure nazuiverings- en drogingssystemen 

vervangen door een low-cost oplossing, terwijl de hoge kwaliteitseisen voor mobiele toepassingen 

van waterstof bereikt worden. Door gebruik van overtollige groene stroom wordt emissieloos 

waterstof geproduceerd. 

 

Korte omschrijving van de activiteiten 

HyGear ontwikkelt waterstofproductie en verbruikssystemen. Binnen HyGear, en haar 

dochteronderneming HyGear Fuel Cell Systems, is er een hoog kennisniveau van integratie van 

elektrochemische stacks voor electrolyser-systemen. HyGear heeft de contacten voor het 

vermarkten van het geproduceerde waterstof.  

 

De focus binnen het project ligt op het verkrijgen van testresultaten van de koppeling tussen een 

hoge druk elektrolyser en PSA-zuivering van het productgas. De resultaten zullen gebruikt worden 

voor het ontwerpen van een commerciële elektrolyser van ten minste 1MW. 

In de eerste stap wordt een model ontworpen van een electrolsersysteem. Met dit model wordt 

vervolgens een geoptimaliseerd systeem gericht op zo laag mogelijke productiekosten van waterstof. 

Na deze fase wordt het prototypesysteem ontwikkeld en gebouwd om vervolgens in een reële 

omgeving getest te worden. De verkregen meetresultaten van het prototype worden gebruikt om 

een ontwerp te maken van een low-cost MW-elektrolyser-systeem. 
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Resultaat 

Het resultaat van de eerste fase is het ontwerp van een innovatief electrolyser-systeem met 

nazuivering. De uitkomst van de tweede fase is een prototype 50kW electrolyser-zuiveringssysteem 

ie getest zal worden onder reële omstandigheden op de waterstoffabriek. 

Gebruikmakende van de resultaten uit deze fase wordt een ontwerp gemaakt van een 1MW 

electrolyser systeem Een daadwerkelijk bouw en demonstratie van een MW-electrolyser valt buiten 

het project. 

 

Penvoerder Hygear B.V. 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners  

Looptijd 22.02.2019 – 30.04.2020 

Regeling DEI+ 2019: flexibilisering van het elektriciteitssysteem 

Programmalijn Energieregelsystemen en –diensten 
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168. DEI419002 – Pilot van virtuele aggregatie van Cube batterijsystemen ten 

behoeve van een Virtual Power Plant (VPP) 

 

Aanleiding 

De energietransitie is goed onderweg, maar behoeft nog ondersteuning. Zo leveren zon en wind niet 

24/7 energie, en worden de pieken van de stroomvraag steeds groter. Helaas valt de piekvraag vaak 

niet samen met de piek in stroomproductie vanuit duurzame bronnen. Het alternatief hiervoor is het 

overdimensioneren van het stroomnetwerk, wat echter een kostbaar en traag proces is. De 

afgelopen jaren heeft iwell met succes haar product Cube ontwikkeld en gelanceerd, een 

batterijsysteem dat de lokale piekbelasting kan laten afnemen binnen appartementencomplexen 

(van woningcorporaties) met een lift. Momenteel kan Cube echter alleen op kleine schaal worden 

ingezet met lokaal effect en vergt het een aanzienlijke investering van de woningcorporatie. 

 

Doel van het project 

Het doel van dit project is een pilotproject op te zetten voor de ontwikkeling (en pilot test) van een 

grote virtuele batterij door meerdere (ca. 120) batterijen virtueel aan elkaar te koppelen. Hierdoor 

moet een koppeling van de Cube batterijsystemen met een zogenoemde ‘virtual power plant’ 

ontstaan, en kunnen er door iwell -naast lokale peak shaving- ook op grotere schaal pieken in 

productie/vraag worden opgevangen, en ontstaat een aanvullende business case om op grotere 

schaal energie te verhandelen op de FCR en Onbalansmarkt. De elektriciteit die verhandeld wordt, 

komt uit lokaal opgewekte duurzame bronnen, zodat het elektriciteitsnet minimaal belast wordt. 

Deze handel creëert een aantrekkelijkere businesscase, en er worden extra inkomsten gegenereerd 

vanuit de energiemarkten, die uiteindelijk als kostenbesparing bij de consument terechtkomen. 

 

Korte omschrijving van de activiteiten 

Binnen dit project wordt een pilotinstallatie (op schaal; ca. 10 batterijen) van de virtual power plant 

ontwikkeld en getest onder reële omstandigheden, waarmee wordt onderzocht of een demonstratie 

op ware grootte en in de praktijk mogelijk moet zijn. Het project zal beginnen op 1 april 2019 en 

loopt tot en met 31 maart 2020 en zal worden uitgevoerd door iwell. 

 

Resultaat 

De beoogde resultaten van dit TSE-DEI-pilotproject zijn: 

- Realiseren van een werkende pilotopstelling van de koppeling van Cube batterijsystemen via 

een virtual power plant en het testen hiervan onder reële omstandigheden, waaronder 

ontwikkeling van optimalisatie-software. 

- Meer inzicht genereren in de werkingsprincipes bij verdere opschaling van het systeem naar 

ware grootte en omstandigheden in een demonstratie. 

- Een basis voor een GO/No-GO beslissing voor de opschaling naar een demonstrator op ware 

schaal. 

 

Penvoerder iwell B.V. 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners  

Looptijd 01.04.2019 – 31.03.2020 

Regeling DEI+ 2019: flexibilisering van het elektriciteitssysteem 

Programmalijn Energieregelsystemen en –diensten 

 

Eindrapport 2020: 

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5f7/dfe/cce/5f7dfecce10d9975059

348.pdf 

 
  

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5f7/dfe/cce/5f7dfecce10d9975059348.pdf
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5f7/dfe/cce/5f7dfecce10d9975059348.pdf
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169. DEI419006 - Smart Charging Pilot op transformator niveau  (Slim met trafo) 

 

Aanleiding 

Dit DEI-project betreft een nieuw idee voor smart charging door laadpalen aan elkaar te koppelen 

binnen één lokaal laagspanningsnet. Hierdoor kan gekeken, gemeten en gestuurd worden op het 

maximum verbruik van een groep laadpalen i.p.v. één enkele aansluiting, wat als voordeel heeft dat 

smart charging effectiever is, er meer auto´s geladen kunnen worden zonder netverzwaringen én 

dat de betreffende auto´s gemiddeld veel sneller opgeladen worden. 

 

Doel van het project 

Het doel van dit DEI-project is het met praktijkdata valideren van een nieuwe smart charging 

technologie, waarbij de elektrische energievraag voor EV’s via laadpalen wordt gebundeld om het 

beschikbare aanbod in kabel- en trafocapaciteit efficiënter te kunnen gebruiken voor elektrisch laden 

en zo congesties in energienetten te voorkomen. 

 

Dit moet in potentie de oplossing kunnen vormen voor het capaciteits- en congestieprobleem van 

netbeheerders. 

 

Korte omschrijving van de activiteiten 

Een succesvolle uitvoering van deze pilot vereist experimentele ontwikkeling in de vorm van 

software ontwikkeling voor smart charging platform, data-acquisitie, -aggregatie, -verrijking en -

communicatie, alsmede het genereren van voorspellingen naar de eindgebruiker over de beschikbare 

laadcapaciteit. 

 

Resultaat 

Het beoogde resultaat van dit project is het testen en bewijzen van de technische, economische en 

juridische voor- en nadelen van een (in de pilot gevirtualiseerde) aggregatie van 50 publieke 

laadpalen op één MS/LS-transformator in een representatieve pilotomgeving, die aan alle eisen 

voldoet om na succes in te kunnen zetten en op te schalen in de markt. 

 

Penvoerder GreenFlux Assets B.V. 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners Eco-movement B.V., Stichting ElaadNL, Stichting EVnetNL 

Looptijd 17.05.2019 – 31.12.2019 

Regeling DEI+ 2019: flexibilisering van het elektriciteitssysteem 

Programmalijn Energieregelsystemen en –diensten 

 

Eindrapport 2020: 

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5f0/372/7d6/5f03727d66b7d7012

99363.pdf 

  

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5f0/372/7d6/5f03727d66b7d701299363.pdf
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5f0/372/7d6/5f03727d66b7d701299363.pdf
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170. DEI419009 - LABELS aan Energiebronnen voor meer Flexibiliteit (LABELS-LEF) 

 

Aanleiding 

In de huidige Nederlandse energiehandelsmarkten is de keuze voor de flex asset operator beperkt 

tot de prijs per kilowattuur (kWh), tijdstip en het volume. Er komt meer flexcapacteit op de markt 

door grotere volatiliteit en aanbod van hernieuwbare energie en door de meerdere cycli die dit soort 

flex-assets intra-day kunnen doorlopen. De huidige marktplaatsen zijn intrinsiek ongeschikt om de 

congestie-effecten van dit grotere aanbod weg te werken, mede door de hoge (kosten)drempel voor 

toetreding, collaterals, margining en IT van spotmarkten. In dit DEI+ pilotproject wordt een 

transactieplatform ontwikkeld voor flex operators, waarbij mechanismen worden ontwikkeld 

waarmee kan worden vastgelegd welk label de energie heeft die in een flex asset wordt geladen en 

vervolgens weer wordt terug geleverd. 

 

Doelstelling 

Doel van dit project is het bewijzen in een representatieve praktijkproef dat: 

o Elektrische energiedata voor intra-day-situaties kan worden verrijkt met attributen rondom 

relevante energiebroninformatie per locatie. 

o Door een directe koppeling van flex-assets op intra-day transacties meer ruimte ontstaat voor 

flexibiliteit in zowel vraag als aanbod. 

 

Korte omschrijving van de activiteiten 

In het project wordt een taxonomie voor attributen in energiedata ontwikkeld, alsmede het koppelen 

van deze taxonomie op vigerende transactieprogrammatuur van aggregators en flex assets. 

Vervolgens worden pilots uitgevoerd waarin wordt gesimuleerd en gevalideerd beproefd in welke 

mate hierdoor meer flex kan worden ontsloten naar het net. 

 

Resultaat 

De beoogde resultaten van dit DEI+ project zijn: 

o Een definitie van de taxonomie voor LABELS attributen. 

o Een prototype LABELS platform en audit trail op basis van deze taxonomie. 

o Een API en SDK (inclusief Whitepaper) voor een naadloze koppeling en implementatie van de 

LABELS taxonomie in systemen van flex operators. 

o Test en validatie van het LABELS concept in simulaties van TNO en in praktijkexperimenten met 

Eneco en KPN. 

o Inzicht in meer flex in zowel vraag als aanbod. 

 

Penvoerder ETPA B.V. 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners Eneco Business B.V., Koninklijke KPN N.V., TNO 

Looptijd 01.06.2019 – 31.12.2019 

Regeling DEI+ 2019: flexibilisering van het elektriciteitssysteem 

Programmalijn Energieregelsystemen en –diensten 
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171. DEI4819001 - Testen van opslag waterstof in zoutcaverne ter flexibilisering 

duurzaam energiesysteem (Testen opslag waterstof) 

 

Aanleiding 

Door de veranderende energiemix, waarbij het aanbod in duurzame energiebronnen (wind en zon) 

steeds toe zal nemen, zal ook het belang van technologieën die de flexibiliteit van het 

energiesysteem vergroten steeds belangrijker worden, om een voortdurende balans tussen vraag-en 

aanbod van energie te behouden. 

 

Uit een door Gasunie en TenneT gezamenlijk uitgevoerde studie ‘Infrastructure Outlook 2050’ blijkt 

onder meer dat: 

o Er een grote behoefte is aan energieopslag in de vorm van gas als energiedrager om seizoenen 

te kunnen overbruggen, o.a. voor situaties als “Dunkelflaute” en “Elfstedentocht”. Dit leidt tot 

een grote behoefte om zoutcavernes in te richten voor opslag van waterstof. 

o Alleen gasopslag vanwege de veel grotere volumes een oplossing is voor seizoensgebonden 

opslag in een energiesysteem gebaseerd op zon en wind. Grootschalige en langduriger (> 24 h) 

opslag in de vorm van elektronen (batterijen) is momenteel niet economisch. 

o De behoefte aan seizoensopslag in alle scenario’s circa 35 TWh bedraagt. 

 

Doel van het project 

De ondergrondse opslag van duurzame brandstofgassen, zoals waterstof, in ondergrondse 

zoutruimtes (ook wel zoutcaverne genoemd) is één van de mogelijke oplossingen met een groot 

potentieel om meer flexibiliteit in het energiesysteem te krijgen. 

 

Het doel van dit pilotproject is om een installatie onder reële omstandigheden te testen en te 

valideren, om duurzaam (groen) geproduceerde waterstof te injecteren en uit te zenden voor opslag 

in zoutcavernes. De met dit project te verwerven kennis en inzichten zijn de noodzakelijke laatste 

stap om grootschalige waterstofopslag in ondergrondse zoutruimtes technisch te kunnen realiseren, 

met draagvlak bij alle stakeholders en op efficiënte manier. 

 

Duurzaam opgewekte elektriciteit is economisch grootschalig en langdurig op te slaan in de vorm 

van waterstofgas. Na conversie tot waterstof is deze energiedrager veel economischer grootschalig 

te transporteren en op te slaan dan elektriciteit zelf. De (groene) waterstof kan niet alleen opnieuw 

worden ingezet voor elektriciteitsopwekking in periodes van elektriciteit schaarste, maar is ook direct 

in te zetten voor mobiliteit, industriële toepassingen en warmtevraag. 

 

Korte omschrijving van de activiteiten 

De werkzaamheden binnen het project kunnen als volgt worden samengevat: 

o Het ontwikkelen en realiseren van een pilot-installatie in een kleine zoutcaverne op de locatie 

Zuidwending; 

o Het uitvoeren van veldtesten met de daarbij behorende veiligheidsbarrières, waarbij waterstof 

wordt geïnjecteerd en uitgezonden. Deze testen dienen ter validatie, monitoring en analyse van 

de beoogde innovaties onder reële omstandigheden; 

o Een generieke methodologie ontwikkelen waarmee partijen de risico’s, die gepaard gaan met 

ondergrondse waterstofopslag in zoutcavernes kunnen identificeren en kwantificeren. 

 

Injectie en uitzenden van waterstofgas waarbij gebruik wordt gemaakt van een ‘dubbel safety 

barrier system’ is tot nu toe nergens ter wereld gerealiseerd en vormt een grote technische 

uitdaging. 

 

Energystock is eigenaar van de locatie (en onderliggende cavernes) en heeft de kennis van en 

ervaring met grootschalige opslag en buffering van gas, om te kunnen voorzien in een snel 
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fluctuerende energievraag. Energystock zal de pilotinstallatie realiseren en daarmee veldtesten 

uitvoeren. 

 

TNO zal, als onafhankelijke onderzoeksorganisatie, een generieke methodologie ontwikkelen 

waarmee partijen relevante risico’s kunnen identificeren en kwantificeren. 

 

Resultaat 

Het pilotproject moet de technische integriteit, geologische dichtheid, stabiliteit en veiligheid van een 

ondergronds waterstofopslagsysteem valideren. Op basis van dit pilotproject zal Energystock samen 

met het bevoegd gezag een definitief ontwerp vaststellen voor toekomstige commerciële installaties.  

 

Het project zal daarmee grootschalige opslag van waterstof mogelijk maken. Het uiteindelijke 

resultaat is dat er binnen 4 tot 6 jaar een grootschalige ondergrondse opslag van waterstof wordt 

gerealiseerd. Per caverne ontstaat een opslagcapaciteit van circa 1 miljoen m3 geometrisch volume. 

Dit volume gevuld met waterstofgas onder hoge druk staat gelijk aan 250 à 300 GWh aan energie! 

 

In het met dit project uiteindelijk beoogde energiesysteem wordt: 

o Waterstof zonder CO2-emissie (groen) geproduceerd door middel van (overload / onbalans) 

elektriciteit gewonnen door windparken of parken met zonnepanelen; 

o Waterstof gebruikt om zonder CO2 uitstoot energie te leveren om de gebouwde omgeving te 

verwarmen, industrieën van energie te voorzien en als brandstof voor mobiliteit (auto’s, treinen 

en bussen); 

o Waterstof in grote hoeveelheden ondergronds in zoutcavernes opgeslagen en wordt op afroep 

opgeslagen (send-in) of juist beschikbaar gesteld (send-out), om variatie en onbalans in vraag 

en aanbod van energie te compenseren zodat flexibiliteit in het systeem ontstaat. 

 

Penvoerder EnergyStock B.V. 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners TNO 

Looptijd 15.08.2019 – 30.09.2020 

Regeling DEI+ 2019: flexibilisering van het elektriciteitssysteem 

Programmalijn Energieregelsystemen en –diensten 
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172. DEI4819002 - Next Generation Smart Charging (NGSC) 

 

Aanleiding 

Recoy is voornemens een nieuw product op de markt te brengen: een Next Generation Smart 

Charging (NGSC) Platform. Tijdens dit project zal een deel experimentele ontwikkeling en een pilot 

plaatsvinden. 

 

Recoy zal in dit project samenwerken met Breytner, Alliander en Last Mile Solutions. De 

samenwerkingspartijen zijn gekozen op hun kwaliteiten, ervaring en kennis. Naast de 

samenwerkingspartners heeft Recoy een deel van het project uitbesteed. 

 

Met het beoogde product wil Recoy de energieflexibiliteit van elektrische voertuigen optimaal 

benutten door: 

1. De mismatch tussen zonne-energie en de vraag naar zonne-energie te verkleinen; 

2. De productie van zon PV systemen per systeem met machine learning technologie in real-time 

te voorspellen en daarmee zelf-consumptie van PV stroom te vergroten; 

3. Voertuigen op te laden bij lage onbalansprijzen en opladen te onderbreken of te voorkomen bij 

hoge onbalansprijzen, waardoor de voertuigen actief bijdragen aan stabilisatie van het 

landelijke elektriciteitsnet. 

 

Recoy verwacht hiermee de jaarlijkse elektriciteitskosten voor fleetowners te kunnen verlagen en de 

inkomsten van PV-systemen te verhogen, waardoor de terugverdientijd op een investering in de 

combinatie van EVs en PV-systeem wordt verlaagd. 

 

Doel van het project 

Het doel van het project is om het platform te ontwikkelen tot een pilot en deze vervolgens in de 

praktijk te testen. Het resultaat is een pilot en een rapportage van de resultaten. 

 

Korte omschrijving van de activiteiten 

De planning van het project is opgesplitst in vijf werkpakketten. De eerste drie werkpakketten zijn 

gericht op de ontwikkeling van het platform en de integratie in de praktijk. Het werk zal bestaan uit 

het programmeren en verbinden van de micro services waarop het platform is gebaseerd. Daarnaast 

zal het platform aangesloten moeten worden op de praktijksituatie. Werkpakket vier en vijf zijn 

gericht op de pilot en de evaluatie. 

 

De CO2-reductie die kan worden gerealiseerd met het NGSC-platform van Recoy is gebaseerd op vier 

elementen die verder in het document zullen worden toegelicht. Samen met Enpuls is een uitvoerige 

berekening verricht op basis van een aantal aannames. Deze zal in een aparte bijlage worden 

bijgevoegd. 

 

Recoy ontwikkelt een platform dat uniek en technologisch vernieuwend is. Het platform maakt 

gebruik van nieuwe technieken en methodes die nog niet eerder op de markt zijn getoond. 

Daarnaast maakt het platform gebruik van bestaande elementen die worden gecombineerd waardoor 

een uniek en nieuw product ontstaat. De technologische vernieuwing wordt in het document 

uitvoerig toegelicht. 

 

Resultaat 

Het resultaat van het project is een pilot met uitvoerige rapportage. De pilot zal getest worden bij 

een fleetowner en zal waardevolle informatie opleveren die meegenomen kan worden in het 

vervolgtraject van de ontwikkeling. Het rapport zal inzicht geven in punten van verbetering en 

relevantie van zaken voor de gebruiker. 
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Penvoerder Recoy B.V. 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners BREYTNER B.V., Threeforce B.V., Alliander 

Looptijd 01.11.2019 – 21.05.2021 

Regeling DEI+ 2019: flexibilisering van het elektriciteitssysteem 

Programmalijn Energieregelsystemen en –diensten 
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173. DEI4819003 - Onafhankelijk secundair regel reservevermogen (aFRR) aan te 

bieden uit een pool van elektrische auto’s (JEDaFRR) 

 

Aanleiding 

Elektrische auto’s zijn één van de meest veelbelovende apparaten om flexibiliteit te leveren aan het 

net. E-auto’s kunnen als flexvermogen aangeboden worden op de regel- en reservemarkt om een 

directere bijdrage te leveren aan netbalancering. Dit maakt de financiële case voor slim laden 

aantrekkelijker en impact voor de energietransitie groter. 

 

Tot op heden is toegang tot deze regelmarkt enkel mogelijk door middel van een directe afspraak 

met de energieleverancier en programmaverantwoordelijke (PV) partij van de klant en bijbehorende 

meter. Dit betekent in de praktijk dat slim laden-dienstverleners afspraken moeten maken met 

energieleveranciers of klanten moeten laten switchen naar zijn partners. Mede door deze 

complexiteit ligt een groot onbenut potentieel in de vorm van accu’s in elektrische of hybride auto’s. 

Nederland kent veel energieleveranciers en de meeste PV partijen zijn niet actief op regel- en 

reservemarkten en hebben te weinig capaciteit hiervoor. Aangezien de meeste ontwikkelingen op het 

gebied van e-auto flexvermogen energieleverancier afhankelijk zijn, is er momenteel slechts een 

flexdekking van circa 1- 2% van het huidige e-wagenpark. 

 

Doel van het project 

Het doel van dit pilot project is om de mogelijkheid te ontwikkelen om e-auto flexvermogen 

energieleverancier onafhankelijk aan te kunnen bieden op de regel- en reservemarkt. Dit is in lijn 

met de E-directive van de EU, die voorschrijft dat alle afnemers toegang moeten hebben tot de 

elektriciteitsmarkten on hun flexibiliteit te verhandelen. In nauwe samenwerking met TenneT zal 

men daarom in dit project aantonen, onderzoeken en bepalen hoe een onafhankelijke aggregator rol 

in het algemeen en specifiek een onafhankelijke aggregator van EV’s vorm zou moeten krijgen om 

mee te kunnen bieden op de bestaande landelijke flexmarkt.  

 

Hiervoor zal men met TenneT moeten onderzoeken, ontwikkelen en bepalen hoe men met een pool 

aan e-auto’s aan de eisen van de aFRR markt kan voldoen om dit flexvermogen te kunnen 

aanbieden. Men beoogt met dit project (mede) de standaard te bepalen voor de algemene 

onafhankelijke aggregator rol en specifiek voor het direct aanbieden van e-auto assets op de aFRR 

markt. Hiermee zal een potentieel veel hogere dekkingsgraad (10-20%) mogelijk worden van het 

potentieel beschikbare regel- en reservevermogen van e- auto’s. Tevens draagt een dergelijke 

ontwikkeling bij aan de trend dat men voor het laden van de elektrische auto niet meer gebonden is 

aan één energieleverancier en locatie terwijl men middels de slim laden app van Jedlix wel het 

flexvermogen van de auto blijft aanbieden voor balanshandhaving. 

 

Korte omschrijving van de activiteiten 

Jedlix ontwikkelt de biedregels, gridcodes. bied- stuur en forecastingalgoritmes, en 

communicatiesignalen om het flexvermogen van e-auto’s te kunnen aanbieden op aFRR markt. Deze 

moeten aansluiten bij de systematiek, berichtenverkeer en elektriciteitscodes van TenneT. TenneT is 

van belang voor de afstemming over de baseline (=wat er geladen zou zijn zonder sturing van 

Jedlix) en settlement (=afrekening tussen marktpartijen o.b.v. de baseline, realisatie en prijzen) 

inzake de afrekening van de vraagsturing. Wanneer het model is ontwikkeld, zal Jedlix deze op pilot-

schaal testen bij 100-200 e-auto rijders. Verder ontwikkelt Jedlix verschillende gamificatie-

elementen om gebruikers te activeren. Afspraken over de baseline, systematiek, het 

berichtenverkeer en elektriciteitscodes zullen resulteren in een openbare standaard voor de 

onafhankelijke aggregator rol. 
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Resultaat 

De beoogde resultaten van het pilotproject zijn; 

o Met TenneT (mede) bepalen op basis van onderzoek en ontwikkeling wat de technische eisen 

aan een huishouden met een EV kunnen/moeten zijn om toegang te krijgen tot de aFRR-markt, 

zoals de EU voorschrijft. 

o Met TenneT (mede) bepalen op basis van onderzoek en ontwikkeling onder welke voorwaarden 

een onafhankelijk aanbieder van aggregatiediensten op huishoudelijk niveau mag opereren op 

de aFRR markt. 

o Aantonen dat Jedlix een onafhankelijke aggregator-rol voor EV’s op zich kan nemen om zo 

energieleverancier onafhankelijk flexvermogen te kunnen aanbieden. 

o Aantonen dat het mogelijk is om energieleverancier onafhankelijk middels een pool 

flexvermogen op de aFRR-markt regelvermogen aan te bieden. 

o Leren hoe e-rijders het best gemotiveerd kunnen worden om enerzijds hun auto aan te bieden 

als flexvermogen en anderzijds gedrag te vertonen waardoor het energiesysteem optimaal kan 

profiteren van het aangeboden flexvermogen. Denk hierbij naast financiële prikkels ook aan 

niet-financiële prikkels voor de gebruikers. 

 

De opgedane kennis uit de pilot zal ingezet worden om deze Jedlix dienst verder te ontwikkelen en 

op te schalen in diverse Europese landen en op diverse regel- en reserve markten. Lange termijn 

resultaat is om de huidige dekkingsgraad (1-2%) van e-rijders die hun voertuig aanbieden als 

flexvermogen te verhogen naar 10-20% van het gehele e-wagenpark in Nederland. 

 

 

 

Penvoerder Jedlix B.V. 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners  

Looptijd 01.10.2019 – 30.09.2020 

Regeling DEI+ 2019: flexibilisering van het elektriciteitssysteem 

Programmalijn Energieregelsystemen en –diensten 
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174. DEI4819005 - Bipolaire LOodzuurbatterijen voor Flexibiliteit (BLOF) 

 

Aanleiding 

Centurion Battery ontwikkelt nieuwe generaties loodzuurbatterijen, die thermisch significant 

stabieler en goedkoper zijn dan lithiumtechniek en een steeds grotere bandbreedte in het 

vasthouden van lading krijgen. In dit project wordt een nieuw type “bipolaire“ loodzuurbatterij 

ontwikkeld, dat sneller kan laden/ontladen en bovendien sneller kan switchen dan traditioneel 

loodzuur, waarmee de karakteristieken opschuiven richting lithium technologie. 

 

Doel van het project 

De doelstellingen van dit project zijn: 

o Ontwikkeling van prototypen bipolaire loodzuurtechnologie voor flexibiliteitstoepassingen. 

o Ontwikkeling van pilotbatterijen in tien opstellingen van 10 kWh voor thuisgebruik. 

o Beproeving van het systeem in de praktijk bij een aantal woonhuizen. 

 

Korte omschrijving van de activiteiten 

In dit pilotproject worden door Centurion Battery innovatieve bipolaire batterijen ontwikkeld. Het 

functioneren van deze batterijen zal vervolgens getest worden in huizen achter de meter. 

 

Resultaat 

De beoogde resultaten van dit pilotproject zijn: 

1. Het realiseren van een prototype bipolaire loodzuurbatterij voor flexibiliteit. 

2. Pilotresultaten over de werking van het batterijsysteem voor netflexibilisering als thuisbatterij, 

in 10 maal een 10 kWh flexsysteem, waarmee inzicht kan worden gecreëerd in de 

werkingsprincipes van de bipolaire batterijen in praktijkrelevante omstandigheden. 

3. Een rapport rondom de functionele en technische specificaties van de batterij en een 

geëvalueerd businessmodel t.b.v. verdere ontwikkeling en opschaling. 

 

Penvoerder Centurion Exploitatie B.V. 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners  

Looptijd 01.01.2020 – 31.12.2020 

Regeling DEI+ 2019: flexibilisering van het elektriciteitssysteem 

Programmalijn Energieregelsystemen en –diensten 
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175. DEI4819007 - Flex E-homes 

 

Aanleiding 

Eén 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 

boilercapaciteit voor warm tapwater voor in de badkamer en keuken. Deze worden zoveel mogelijk 

voorzien van eigen opgewekte duurzame stroom door een PV-systeem. Een belangrijk technisch 

knelpunt van de transitie naar all-electric huishoudens met zonnepanelen zit in de consequenties 

hiervan voor de (on)balans op het elektriciteitsnet (zowel landelijk als lokaal), alsook de balans voor 

het individuele huishouden. Daarnaast is een e-home systeem erg kostbaar waardoor deze tot op 

heden alleen rendabel toegankelijk is voor het bovenste segment van de woningen. 

 

Doel van het project 

In dit project onderzoeken en ontwikkelen The FCTR E en Peeeks een flex-module als toevoeging op 

het bestaande e-home concept van The FCTR E. De slimme flex-module beoogt een bijdrage te 

leveren aan het tegengaan van de negatieve systeemeffecten van de energietransitie en heeft als 

doel om de verschillende e-home apparaten en technieken optimaal te benutten en te combineren 

om een volledig e-home voor een steeds grotere groep woningen financieel rendabel te maken. 

 

Met het beoogde pilotproject willen Peeeks en THE FCTR E de elektriciteitskosten van 

warmtepompen voor huishoudens in een e-home optimaliseren door in een representatieve 

omgeving onderzoek en ontwikkeling werkzaamheden uit te voeren ten behoeve van het beperken 

van de aansluitkosten, het verhogen van de zelfconsumptie van de geproduceerde zonne-energie, 

het inzetten van warmtepompen op de flexmarkten en het verbeteren van de efficiency van het 

systeem terwijl het comfort voor de bewoners wordt gegarandeerd. 

 

Korte omschrijving van de activiteiten 

In een pilot van 50 flex e-homes zal men bij installatie een additionele technische monitorings- en 

sturingsset-up installeren waardoor het mogelijk wordt om het e-home beter te monitoren en te 

gaan sturen op diverse parameters. 

 

Resultaat 

Het project zal belangrijke kennis en data opleveren voor een e-home omtrent de zelfconsumptie 

van een huishouden, het flexvermogen van een warmtepomp, de efficiëntie van de warmtepomp en 

het peak shaving vermogen voor het voorkomen van verzwaring van de elektriciteitsaansluiting, dit 

alles gecombineerd met het comfort van de bewoners.  

 

Door in deze pilot ook daadwerkelijk te gaan sturen zal er belangrijke technische kennis opgedaan 

worden over hoe de verschillende factoren elkaar beïnvloeden. Deze kennis zal tevens ingezet 

worden om te bepalen hoe bewoners gestimuleerd kunnen worden om de beste resultaten te 

behalen. Bewoners zullen daarom zo veel mogelijk worden betrokken bij dit pilot project om te 

garanderen dat de flex-module niet ten koste gaat van de wensen van bewoners van e-homes. 

 

Penvoerder Peeeks B.V. 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners The FCTR E B.V. 

Looptijd 01.04.2020 – 31.03.2021 

Regeling DEI+ 2019: flexibilisering van het elektriciteitssysteem 

Programmalijn Energieregelsystemen en –diensten 
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176. DEI4819008 - Ontwikkeling van blauwdrukken voor het maximaliseren van 

flexibiliteit in oudere woonwijken (Blauflex) 

 

Aanleiding 

De projectpartners willen de energietransitie op het beschreven niveau van het energienet 

versnellen door zelf (Mijndomein) via energiecoöperaties grootschalig op wijkniveau te investeren in 

de benodigde assets voor duurzame opwekking, zodat de autonomie van de wijk kan worden 

vergroot. De hoge investering is echter niet de enige bottleneck voor consumenten/huishoudens; 

ook op technologisch vlak zijn er nog een aantal ontwikkelingen nodig voor het vergroten van de 

flexibiliteit in de haarvaten van het net (op 25 A-niveau) ontbreken nog enkele voor Nederland 

geschikte flexassets en besturingssystemen. 

 

Doel van het project 

Doel van project Blauflex is de ontwikkeling van gevalideerde blauwdrukken voor het maximaliseren 

van flexibiliteit in oudere woonwijken. Subdoelstellingen hierbij zijn: 

6. Ontwikkeling van een op zowel vermogens- als energiemarkten gericht prototype home-storage 

device dat geschikt is voor binnenshuis toepassing. 

7. Ontwikkeling van een prototype V2G-oplaadpunt met geïntegreerde energieopslag in combinatie 

met nieuw te ontwikkelen applicatie voor dynamische State-of Charge voorspelling 

gecombineerde inzet voor flexibiliteit versus ritten. 

8. Ontwikkeling van meet- en regeltechniek voor energieasset-aansturing t.b.v. de maximalisatie 

van flexibiliteit in deze prototypen in woonwijken. 

9. Validatie van deze ontwikkelingen in een pilotexperiment in maximaal 20 huishoudens. 

 

Resultaat 

De beoogde resultaten van dit pilotproject zijn: 

5) Blauwdruk: “Het maximaliseren van flexibiliteit in oudere woonwijken.” 

6) Een binnenshuis thuisopslagproduct dat geschikt is voor de eisen van de Nederlandse markt. 

7) Een V2G wallbox met geïntegreerde energieopslag en SoC bepaling. 

8) TKI-rapport met testresultaten van de nieuwe prototypen assets en regeltechniek in 20 pilot 

woningen, waarbij de blauwdruk voor de jaren ’30 woning is gevalideerd voor opschaling op 

wijkniveau. 

 

Penvoerder Mijndomein Energie B.V. 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners iWell B.V., Venema-Willemsen Arnhem Beheer B.V., ICT Automatisering 

Nederland, E.D.Mij B.V. 

Looptijd 01.12.2019 – 30.11.2020 

Regeling DEI+ 2019: flexibilisering van het elektriciteitssysteem 

Programmalijn Energieregelsystemen en –diensten 
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177. DEI4819009 - Living Lab: Sturing en verbinding van energie flexibele 

gebouwen en auto’s (Living Lab) 

 

Aanleiding 

Door toename van duurzame energie opwekking wordt het steeds moeilijker om het elektriciteitsnet 

in balans te houden tegen acceptabele kosten. Anderzijds wordt het elektriciteitsgebruik van 

gebouwen steeds moeilijker om te voorspellen, doordat gebouwen steeds meer zelf als duurzame 

energiebron fungeren en de vraag minder voorspelbaar wordt, bijvoorbeeld t.g.v. de uitrol van 

laadpleinen voor elektrische voertuigen.  

 

Om balans in het netwerk te waarborgen én om te voorkomen dat het netwerk overbelast raakt, 

wordt het steeds belangrijker om op gebouwniveau het energiegebruik te voorspellen, en af te 

stemmen op de beschikbare (duurzame) energie. Om dit goed te kunnen doen, is er meer informatie 

nodig uit gebouwen en moet er kunnen worden gestuurd; dit moet in balans zijn met de vraag van 

gebruikers, die comfortabele en gezond gebouwen verlangen.  

 

Doel van het project 

In dit pilotproject beoogt het consortium een platform met dienst in de utiliteitsector dat vraag en 

aanbod van energie verbindt en waarbij de data van gebouwen wordt benut voor het optimaliseren 

van gebouwen. Optimaliseren betekent hier: minder CO2-uitstoot, direct inzicht, minder verbruik en 

betere balans voor het netwerk (wat leidt tot lagere kosten). Het platform meet de energieprestaties 

van gebouwen en wisselt de door een gebouw opgewekte energie efficiënt uit tussen gebouwen 

onderling en met een laadplein voor elektrische voertuigen, i.c.m. gegarandeerd comfort voor 

gebruikers van de gebouwen.  

 

Doel van het platform en dienst is: 

• Zo laag mogelijke CO2-uitstoot door zoveel mogelijk duurzame energie op te wekken en de 

opgewekte energie zoveel mogelijk zelf te gebruiken en overtollige energie uit te wisselen met 

andere gebouwen; 

• Aantoonbaar maken van energiegebruik, -uitwisseling en CO2-uitstoot van gebouwen en 

laadvoorzieningen; 

• Minimaliseren energiegebruik en vermijden van pieken;  

• Minimaliseren kosten voor gebouweigenaren bij optimaal comfort voor gebruikers; 

• Voldoen aan voorwaarde van `well behaving area’: de aangeboden overtollige energie mag het 

elektriciteitsnet niet  overbelasten. 

 

Korte omschrijving van de activiteiten 

De eerste activiteiten binnen het project zijn gericht op de ontwikkeling van een platform voor het 

meten van energieprestaties van gebouwen, en voor het uitwisselen van energie tussen gebouwen 

onderling en met een laadplein. Onderdeel hiervan zijn o.a. het forecastmodel, een dashboard op het 

monitoringplatform, koppeling met een energiehandelsplatform en de koppeling met een laadplein. 

 

Het nieuwe platform en dienst zal worden getest in een pilot in 8 gebouwen op de BAM-campus in 

Bunnik incl. een laadplein met 45 laadpunten (22 kW laders). Deze 8 gebouwen beslaan bij elkaar 

17.000 m². Hiermee wordt de Bunnik-campus een `living laboratory’ voor experimenten in het 

inzetten van gebouwen als flexibiliteitsbron en energiehandel. 

 

Het project wordt uitgevoerd door verscheidene onderdelen van BAM Bouw en Vastgoed en BAM 

Infra. Tevens zullen Enpuls BV en Stedin Netbeheer BV input leveren aan dit project voor de toetsing 

van de oplossing op `well behaving load’ en waardebepaling van deze oplossing. 
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Resultaat 

De beoogde resultaten van dit project zijn: 

• Prototype van een platform met dienst waarmee energieprestaties van gebouwen gemeten 

kunnen worden, en de energie efficiënt ingezet en uitgewisseld kan worden tussen gebouwen 

onderling en met een laadplein, in combinatie met een gegarandeerd comfort voor de 

gebruikers van de gebouwen en een minimale CO2-footprint, zónder het energienet over te 

belasten; 

• Validatie van het nieuwe platform met verificatie van de verwachte prestaties in een pilot. 

Hierbij wordt gemeten de bijdrage aan de lokale energiebalans (wat verwacht men te 

verbruiken en wat verbruikt men daadwerkelijk) en het vergroten van gebruik van duurzame 

energie (de CO2-footprint);  

• Netheidsindicatoren van een `well behaving area’; 

• Identificatie van aanvullende verbeteringen in de oplossing en inzicht in bijbehorende kosten. 

 

Penvoerder BAM Techniek B.V. 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners BAM Services Nederland B.V., BAM Bouw en Techniek B.V., BAM 

Accommodatie Asset Management, BAM Infra Leidingen & Industrie 

Looptijd 01.12.2019 – 30.11.2020 

Regeling DEI+ 2019: flexibilisering van het elektriciteitssysteem 

Programmalijn Energieregelsystemen en –diensten 
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178. DEI4819010 - Vlakplaattractiebatterijen voor aFRR (aFRR-BAT) 

 

Aanleiding 

Optimaal gebruik van de beschikbare stroom uit duurzame energiebronnen is essentieel voor de 

energietransitie. Echter, de huidige infrastructuur is nog niet berekend op de steeds grotere pieken 

en op discrepanties tussen vraag en aanbod. Zodra er te veel stroom wordt opgewekt in verhouding 

tot de vraag ontstaat congestie en worden groene opwek assets afgeschakeld. Tijdelijke opslag van 

duurzame energie en balanshandhaving zijn daarbij van essentieel belang om zoveel mogelijk 

hernieuwbare energie op het grid te kunnen blijven invoeren onder verdere groei van duurzaam 

opgewekte energie. 

 

Doel van het project 

Er zal ontwikkeld worden aan een loodzuur vlakplaattractiebatterij, een aanzienlijke verbetering ten 

opzichte van de huidige loodzuurbatterijen, die op robuustheid is ontwikkeld voor toepassing op de 

Nederlandse Systeemdiensten en Energiemarkten. De batterij heeft daarmee een in dit project aan 

te tonen potentie om een goedkoper, schaalbaarder, veiliger en milieuvriendelijker oplossing te 

bieden dan met lithiumtechnieken. 

 

Grotere accupakketten zijn aantoonbaar geschikt voor kortstondige opslag en latere gecontroleerde 

distributie. Echter, de huidige stand van technologie behoeft verbetering om op grote schaal met 

peakshaving op het net en de afgeleide afstemming hiervan via het real-time handhaven van de 

Nederlandse vermogensbalans, met Systeemdiensten als Frequency Containment Reserve (FCR) en 

automatische Frequency Containment Reserve (aFRR) en onbalans sturen via de Energiehandel. In 

dit project wordt een oplossing gezocht voor de nog te beperkt haalbare businesscase voor actieve 

energie(reserve)markten, en de toename van curtailment (afschakelen) van wind en zon, wat vooral 

zal opspelen als aandeel hernieuwbaar op het NL-grid >20% wordt. 

 

Korte omschrijving van de activiteiten 

De beoogde activiteiten in dit project zijn: 

1. Ontwikkelingen en bouw van een 1 MW pilot vlakplaattractiebatterijen. 

2. Ontwikkeling van aggregatorplatform met portfolio stacking module voor systeemdiensten en 

energiemarkten. 

3. Beproeving van het gehele systeem op een zonnepark, leidend tot meer netflexibiliteit door: 

a. Systeemdiensten en biedingsstrategie (inclusief de TenneT aFRR-pilot in 2020). 

b. Voorkomen van afschakeling van duurzame opwek. 

c. Leveren van duurzame baseload achter de netaansluiting. 

 

Resultaat 

De beoogde resultaten van dit pilotproject zijn: 

1. Het realiseren van een prototypeserie van een nieuwe loodzuur vlakplaattractiebatterij. 

2. Pilotresultaten over de werking van het 1 MW batterijsysteem en aggregatorsoftware voor 

duurzame energiecoöperaties. 

3. Een rapport rondom de functionele en technische specificaties van de batterijen en een 

geëvalueerd businessmodel t.b.v. verdere ontwikkeling en opschaling. 
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Penvoerder ICT Netherlands 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners Centurion Exploitatie B.V., Time Shift B.V., Dexter Energy Services B.V., 

GREENER. power solutions B.V., Escozon Coöperatie U.A., Energie Coöperatie 

Endona U.A. 

Looptijd 01.11.2019 – 31.10.2020 

Regeling DEI+ 2019: flexibilisering van het elektriciteitssysteem 

Programmalijn Energieregelsystemen en –diensten 
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179. DEI4819013 - Groene waterstof in een flexibel elektriciteitssysteem (H-Flex) 

 

Aanleiding 

In Nieuwegein is in 2018-2019 een PV park gerealiseerd van 9,3 MWp. Rondom dit park wordt een 

lokaal Power-to-X systeem ontwikkeld. Als de zonnepanelen een overschot aan elektriciteit 

produceren, kan een deel van deze elektriciteit (Power) worden omgezet in andere producten (to X): 

• Met een elektrolyser kan waterstof worden geproduceerd met duurzame mobiliteit als eerste 

toepassing, met name gericht op zwaar vervoer. 

• Daarnaast kan een ander deel van de elektriciteit worden omgezet in warm water van 40-60°C 

met behulp van een grote warmtepomp, die warmte onttrekt aan het oppervlaktewater van het 

Lekkanaal of Merwedekanaal. Deze warmte kan als warm (grond)water in de ondergrond 

worden opgeslagen in een zogenaamde hoge temperatuur warmteopslag (HTO) en in de winter 

worden geleverd aan woningen in de nabijgelegen wijk Rijnhuizen. 

 

Nu het PV park gerealiseerd is, is de volgende stap naar het Power-to-X systeem het ontwikkelen en 

realiseren van de conversie en opslag van duurzame elektriciteit naar waterstof: H-Flex. 

 

Doel van het project 

Doel van dit project is de volgende stap te realiseren in het Power-to-X systeem, en daarmee bij te 

dragen aan flexibilisering van het elektriciteitssysteem door: 

• het omzetten van duurzame energie uit een zonnepark in groene waterstof; 

• onderzoek uit te voeren naar integratie en werking van een elektrolyser in een flexibel 

elektriciteitssysteem; 

• technieken te ontwikkelen om de efficiency van de elektrolyser te verhogen en/of zoveel 

mogelijk lokale groene stroom te benutten. 

 

Door innovatieve koppeling van technologieën (systeemintegratie) wordt de potentie van groene 

waterstofproductie in een flexibel elektriciteitssysteem vergroot. 

 

Korte omschrijving van de activiteiten 

• Ontwikkeling en bouw een 2 MW elektrolyser inclusief compressie en hoge druk opslag; 

• Data verzameling over het functioneren van de elektrolyser en de productie van groene 

waterstof in de praktijk; 

• Ontwikkeling van een warmte-uitkoppelingssysteem om surplus warmte van te elektrolyser 

terug te winnen en bijvoorbeeld in te zetten voor de verwarming van een woonwijk; 

• Integratie van de elektrolyser met batterijopslag voor meer flexibiliteit in de aansturing van de 

elektrolyser en daarmee een groter aandeel lokale groene stroom; 

• Ontwikkeling van een gelijkstroomsysteem om materiaalkosten te beperken en efficiëntie van 

het systeem te vergroten; 

• Onderzoek naar en simulatietesten van de meest optimale regelstrategie voor de elektrolyser; 

• Studie naar de bestuurlijke aspecten rondom het uitwisselen van data tussen verschillende 

stakeholders in het energiesysteem. 

 

Resultaat 

Het pilotonderzoek moet resulteren in nieuwe technische oplossingen om de efficiency en flexibiliteit 

van het systeem te vergroten door: 

• Warmte-uitkoppeling: hergebruik van warmte die door de elektrolyser wordt geproduceerd; 

• Ontwikkeling van een extra energieopslagsysteem om het net te ontlasten en de elektrolyser zo 

veel mogelijk op lokale stroom te laten werken; 

• Slimme aansturing en integratie met het Power-to-X model; 
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Aan het eind van het project is een flexibel elektriciteitssyteem gerealiseerd, waarin elektriciteit 

opgewekt door zonnepanelen wordt omgezet in- en opgeslagen als groene waterstof. Het systeem 

bestaat uit een 2 MW elektrolyser installatie, inclusief compressie en opslag van waterstof. Doordat 

het systeem wordt aangesloten op een zonnepark aangevuld met groene netstroom, betreft het 

groene waterstof. Aan het eind van het project wordt hiermee jaarlijks 250 ton groene waterstof 

geproduceerd. 

 

• Bijdrage aan flexibilisering: 430 (bij alleen zon)-15.220 MWh (met 3 windturbines) extra 

gebruik duurzame energie door flexibiliteit elektrolyser. 

• Potentiele CO2 besparing: 3,5-6 Mton CO2 besparing per jaar. 

 

Penvoerder Hysolar B.V. 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners KWR Water B.V. 

Looptijd 01.03.2020 – 28.02.2024 

Regeling DEI+ 2019: flexibilisering van het elektriciteitssysteem 

Programmalijn Energieregelsystemen en –diensten 
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180. 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 Datacenter Rotterdam B.V. 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners WcoolIT B.V. 

Looptijd 01.05.2018 – 30.04.2020 

Regeling DEI 2018 

Programmalijn Energieregelsystemen en –diensten 
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181. 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 Windopslag 3.0 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners S4 Energy Nederland B.V., J.A. Pronk Holding B.V., P.N. Pronk Holding B.V., 

Fa. R. Broersen 

Looptijd 01.01.2018 – 31.12.2019 

Regeling DEI 2017 

Programmalijn Energieregelsystemen en –diensten 
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182. 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 11-

15% 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 Eneco 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners  

Looptijd  

Regeling DEI 2017 

Programmalijn Energieregelsystemen en –diensten 
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183. 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 Asperitas 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners JuMatech B.V., DCE Operations B.V. 

Looptijd 24.10.2017 – 31.12.2018 

Regeling DEI 2017 

Programmalijn Energieregelsystemen en –diensten 

 

Eindrapport 2019: 

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5e4/50d/7bb/5e450d7bba6cb7857

53176.pdf 

 

 

  

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5e4/50d/7bb/5e450d7bba6cb785753176.pdf
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5e4/50d/7bb/5e450d7bba6cb785753176.pdf
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184. 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 Double Impact Consulting B.V. 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners Priva B.V., ArtEnergy B.V. 

Looptijd 01.05.2017 – 01.11.2020 

Regeling DEI 2017 

Programmalijn Energieregelsystemen en –diensten 
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185. 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 Akkerbouwbedrijf A.P.C. van Peperstraten 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners Omnivent Techniek B.V. 

Looptijd 01.09.2017 – 01.09.2018 

Regeling DEI 2017 

Programmalijn Energieregelsystemen en –diensten 
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186. 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: 

2. de Ecovat hardware  (WP 2.1, WP 3.1 en WP 4.1), 

3. de Ecovat software  (WP 2.2, WP 3.2 en WP 4.2), 

4. 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 Ecovat Werk B.V. 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners DDE, DNV GL Netherlands B.V. 

Looptijd 01.05.2017 – 30.06.2019 

Regeling DEI 2017 

Programmalijn Energieregelsystemen en –diensten 
  



Projecten TKI Urban Energy 

 Bladzijde 305 van 338 

187. 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 spin-

off 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. 
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Resultaat 

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 energiemanagement- en 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  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners VolkerWessels iCity 

Looptijd 01.08.2016 – 31.12.2017 

Regeling DEI 2016 

Programmalijn Energieregelsystemen en –diensten 

 

Eindrapport 2018: 

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5c8/4fb/809/5c84fb80918ba23362

4120.pdf 

 

 

  

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5c8/4fb/809/5c84fb80918ba233624120.pdf
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5c8/4fb/809/5c84fb80918ba233624120.pdf
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188. DEI1160017 - Energiebesparing en stimulering van duurzame energie-

opwekking 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 wind- 

en 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 CO2 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 m3 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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Penvoerder Uniper Benelux B.V. 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners --- 

Looptijd 26.04.2016 – 30.06.2017 

Regeling DEI 2016 

Programmalijn Energieregelsystemen en –diensten 

 

Eindrapport 2018: 

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5d5/673/e09/5d5673e0950cc8382

63522.pdf 

  

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5d5/673/e09/5d5673e0950cc838263522.pdf
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5d5/673/e09/5d5673e0950cc838263522.pdf
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189. 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 Quby B.V. 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners --- 

Looptijd 01.07.2016 – 30.06.2018 

Regeling DEI 2016 

Programmalijn Energieregelsystemen en –diensten 

 

Eindrapport 2018: 

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5d7/f7f/b73/5d7f7fb73a14247886

7750.pdf 

 

Eindrapport 2018 valdation wastechecker: 

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5d7/f7f/e69/5d7f7fe69b1fb720739

929.pdf 

 

Eindrapport 2018 factsheet wastechecker: 

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5d7/f80/415/5d7f80415de270960

36367.pdf 

 

  

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5d7/f7f/b73/5d7f7fb73a142478867750.pdf
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5d7/f7f/b73/5d7f7fb73a142478867750.pdf
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5d7/f7f/e69/5d7f7fe69b1fb720739929.pdf
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5d7/f7f/e69/5d7f7fe69b1fb720739929.pdf
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5d7/f80/415/5d7f80415de27096036367.pdf
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5d7/f80/415/5d7f80415de27096036367.pdf
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190. 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. 



Projecten TKI Urban Energy 

 Bladzijde 311 van 338 

 

Penvoerder Eagle Energy B.V. 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners Samsom Installaties B.V., Stichting Voila, Educatis, Vakantiepark en 

Conferentiecentrum De Betteld 

Looptijd 01.01.2016 – 01.03.2018 

Regeling DEI 2015 

Programmalijn Energieregelsystemen en -diensten 
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191. DEI2150019 - Energie 6.0 (E6.0) 

 

Aanleiding 

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.  

 

Doel van het project   

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.  

 

Korte omschrijving van de activiteiten  

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. 

 

Resultaat 

Het project resulteert in een eerste demonstratie van de Energie 6.0 VPP dienst bij een koel- en 

vrieshuis. 

 

Penvoerder I-Real Solutions B.V. 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners Priogen Holding B.V., Van Acht Koel- en Vriesopslag B.V. 

Looptijd 01.11.2015 – 31.12.2016 

Regeling DEI 2015 

Programmalijn Energieregelsystemen en -diensten  

 

Eindrapport 2018: 

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5d7/f56/60b/5d7f5660b8bd13632

24416.pdf 
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192. 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 via het net terug 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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Penvoerder Texel Development 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners Alliander, Woningstichting Domijn, Woningstichting De Woonplaats 

Looptijd 01.03.2016 – 31.08.2017 

Regeling DEI 2015 

Programmalijn Energieregelsystemen en –diensten 

 

Publicatie Energeia 2017: 

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5ab/506/4f8/5ab5064f86abb7141

31941.pdf 

 

Publicatie NRC 2017: 

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5ab/506/2bb/5ab5062bbda5f4225

65662.pdf 

 

Publicatie Lyv 2017: 

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5ab/506/10c/5ab50610c592e4942

82389.pdf 

 

Flyer Lyv 2017: 

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5ab/505/a54/5ab505a54fffa16603

8655.pdf 
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193. 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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Penvoerder Rovar Beheer B.V. 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners ATEPS Nederland B.V., Jules Energy B.V., Agro Energieadvies 

Looptijd 01.01.2016 – 31.12.2018 

Regeling DEI 2015 

Programmalijn Energieregelsystemen en –diensten 

 

Eindrapport 2016: 

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5c0/4fc/09d/5c04fc09d3cde67258

3952.pdf 
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194. 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. 

 

Penvoerder Local Energy Networksystems & Services 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners Woonstichting St. Joseph, Stichting Pré Wonen 

Looptijd 01.12.2015 – 31.12.2016 

Regeling DEI 2014 

Programmalijn Energieregelsystemen en –diensten 

 

Eindrapport 2018: 

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5cc/c59/23d/5ccc5923d8b8c1758

26859.pdf 
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HER regeling 

 

195. TEHE118035 - Energielandschap De Grift (EdG) 

 

Aanleiding 

De aansluitcapaciteit van het bestaande elektriciteitsnet zit (voorlopig) vol. Nieuwe aansluitingen 

voor duurzame energiesystemen als zon en wind zijn voorlopig niet meer mogelijk. Daarnaast kan 

het net de fluctuatie van het aanbod duurzaam opgewekte energie niet aan. Dit belemmert de 

energietransitie en het realiseren van de klimaatdoelstellingen in de richting van 2030 en 2050. We 

willen de energietransitie op duurzame, esthetische en sociale manier versnellen en de opbrengsten 

in de lokale gemeenschap houden. 

 

Doelstelling 

Het onderzoeken, ontwikkelen en implementeren van een slimme manier om zon en wind op één 

kabel te verknopen en te combineren met opslag en data (forecasting en energiemarkten). We willen 

de bestaande infrastructuur beter benutten. Het aanbod beter laten aansluiten bij de vraag. Per 

saldo meer duurzame energie produceren en de businesscase verbeteren. We willen congestie 

voorkomen op het net en voorkomen dat we de piekbelasting van de aansluiting overschrijden. We 

willen de kostprijs per kWh verlagen en een nieuwe categorie SDE voorstellen. We gaan op zoek 

naar een blauwdruk voor een energielandschap om het concept verder uit te rollen. 

 

Korte omschrijving 

In vier werkpakketten gaan we op een experimentele manier een nieuw geïntegreerd 

energiesysteem ontwikkelen en realiseren. We beginnen met het aanleggen van de basis om de 

verschillende systemen (wind, zon, opslag) met elkaar te integreren. Hierop breiden we het slim 

meet en regelsysteem van zon, wind uit met opslag zodat zij met elkaar kunnen communiceren. Met 

het toevoegen van een module om de stroomverkoop van de opslag te optimaliseren kunnen we een 

meervoudige businesscase ontwikkelen op systeemniveau. In het vierde werkpakket tonen we aan 

dat het energielandschap werkt en doet wat het moet doen. We ontwikkelen een technische, 

juridische, organisatorische en financiële blauwdruk van het concept en stellen deze beschikbaar aan 

de markt en de maatschappij. 

 

Resultaat 

We ontwikkelen het ontbrekende puzzelstukje om de energietransitie een boost te geven. We 

combineren voor het eerst bestaande technieken in een innovatief energiesysteem op deze 

schaalgrote. We bieden hiermee een innovatieve en schaalbare oplossing voor het 

capaciteitsprobleem van de netbeheerder en voorkomen maatschappelijke kosten voor het 

verzwaren van het net. We kunnen met het systeem de kostprijs per kWh verlagen en de opbrengst 

per kWh verhogen. Hierdoor zijn op nationaal niveau minder uitgaven aan SDE+ subsidie nodig voor 

toekomstige duurzame energieprojecten. Derhalve adviseren we over een nieuwe, goedkopere SDE+ 

categorie waarin zon en wind zijn gecombineerd. 

 

Penvoerder Stichting Wiek-II 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners Energy Exchange Enablers BV, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Senfal 

Energie Nederland B.V., Windpark Nijmegen-Betuwe B.V. 

Looptijd 01.07.2019 – 30.06.2022 

Regeling HER 

Programmalijn Energieregelsystemen en –diensten 
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196. TEHE118015 - REgenerative Utility of Saved Energy (RE-USE) 

 

Aanleiding 

Het combineren van opslag, zonnestroom en demand side management kan uitkomst bieden voor 

het aantrekkelijker maken van de business case van energiesystemen en de behoefte naar 

flexibilisering van de energievraag. De groei in oplossingen die zich tussen het home- en grid-

storage segment begeven blijft echter sterk achter (i.e. opslagsystemen tussen 20kW en 200kW). 

Dit komt mede door de relatief hoge investeringskosten en inefficiëntie van zonnestroom opslag 

systemen in dit middensegment en beperkt de toename van hernieuwbare energie in de industrie. 

Naast deze ontwikkelingen zorgt de transitie naar 100% elektrische voertuigen voor meer 2nd life 

lithium-ion batterijen die in omloop zullen komen met slechts een capaciteitsverlies van 20% tot 

30%. Er zijn amper nog oplossingen om deze batterijen een tweede leven te geven en recyclen is 

voor lithium-ion batterijen niet rendabel. 

 

Doelstelling 

Door het flexibel inzetten van energieopslag wordt het mogelijk om lokaal meer hernieuwbare 

energie in het net toe te passen. In dit project willen de projectpartners de barrières wegnemen om 

dit in het middensegment (20 tot 200kW) versneld mogelijk te maken. De doelstelling van dit 

project is het ontwikkelen en in een praktijkproef toetsen van het RE-USE systeem dat het voor de 

eindgebruiker toegankelijk maakt om lokaal opgewekte energie op te slaan en te kunnen delen. Het 

RE-USE systeem bestaat uit a) een modulair batterij systeem dat flexibele toepassing van 2nd life 

batterij cellen mogelijk maakt (verder: Energieopslagsysteem), en b) een energiemanagement 

systeem wat het delen van deze energieopslag in een Virtual Power Plant mogelijk maakt (verder: 

VPP Platform). 

 

Korte omschrijving 

- Soluzon onderzoekt het business model, de business case voor toepassing van het RE-USE 

systeem en is betrokken bij opzet en configuratie van het simulatiemodel van de Virtual Power 

Plant. 

- KAGO ontwikkelt de elektronica en embedded software voor een slim meet- en regelsysteem 

waarmee real-time geschakeld kan worden tussen individuele batterij modules. 

- Van Opdorp stelt de systeemeisen op, ontwerpt het modulaire systeem, de 

systeemarchitectuur, en ontwikkelt en test de robuustheid en veiligheid van het systeem. 

- Energie Planeet ontwikkelt het Virtual Power Plant Platform waarvoor slimme logica en 

algoritmen ontwikkeld worden voor de autonome aansturing van een gedistribueerd RE-USE 

systeem. 

- De vakgroep Energy and Resources (UU) onderzoekt de voorspelbaarheid van de performance 

van energiesystemen, de optimale balancering tussen de energievraag en -aanbod en 

ontwikkelt een simulatiemodel waarmee de financiële en technische performance van een VPP 

voorspeld kan worden. 

- De vakgroep Control Systems (TU/e) onderzoekt de State of Health- en de degradatie van 

batterijcellen, en ontwikkelt algoritmen waarmee de batterij modules slim geladen en ontladen 

kunnen worden. 

Resultaat 

- Fundamentele kennis over de State of Health en degradatie van batterijmodules; 

- Fundamentele kennis over distributed grid toepassing (VPP) en business model; 

- Prototype energieopslagsysteem; 

- Prototype Virtual Power Plant Platform; 

- Financieel en technisch performance simulatiemodel VPP; 

- Gevalideerd RE-USE systeem; 

- Inzichten in de technische, juridische, sociale en economische uitdagingen voor de grootschalige 

uitrol van het RE-USE systeem; 

- Disseminatie en kennisdeling tijdens een eindevent. 
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Penvoerder Soluzon B.V. 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners Energieplaneet B.V., Kago Electronics BV, Rob van Opdorp Industrial-Designs, 

TU/e, Universiteit Utrecht 

Looptijd 01.11.2018 – 31.12.2020 

Regeling HER 

Programmalijn Energieregelsystemen en –diensten 
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197. TEHE117040 – De Waterbatterij: Gebruik van een gebouw als batterij voor zon-

PV 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 CO2 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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Penvoerder Matojo B.V. 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners Senfal Energie Nederland B.V., Advanced Electromagnetics B.V., TNO 

Looptijd 01.01.2018 – 31.12.2020 

Regeling HER 

Programmalijn Energieregelsystemen en –diensten 
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198. 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. 

 

  



Projecten TKI Urban Energy 

 Bladzijde 324 van 338 

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. 

 

Penvoerder Horti Vastgoed B.V. 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners Jules Energy BV, Ateps Nederland BV 

Looptijd 19.09.2016 – 31.05.2017 

Regeling HER 

Programmalijn Energieregelsystemen en –diensten 

 

Eindrapport 2017: 

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5c4/f03/56c/5c4f0356c5ddf76053

4887.pdf 

 

 

 

 

  

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5c4/f03/56c/5c4f0356c5ddf760534887.pdf
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5c4/f03/56c/5c4f0356c5ddf760534887.pdf


Projecten TKI Urban Energy 

 Bladzijde 325 van 338 

199. TEHE116372 - Cooperative sustainable business models for storage (COOP-

STORE) 

 

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. 

 

Penvoerder Scholt Energy Services B.V. 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners Soltronergy, ECN, Coöperatieve Vereniging WeertEnergie 

Looptijd 01.04.2017 – 30.09.2019 

Regeling HER 

Programmalijn Energieregelsystemen en –diensten 
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Topsector Energiestudies: Energieregelsystemen en -diensten 

 

1. TESN118028 - E-Laden in ’t EnergieParadijs (E-Par) 

 

https://projecten.topsectorenergie.nl/projecten/e-laden-in-t-energieparadijs-00031849 

 

2. TESN118029 - VeniVidiFlexi: Haalbaarheid besparing en flexibiliteit van verwarmen bij 

afwezigheid (VeniVidiFlexi) 

 

https://projecten.topsectorenergie.nl/projecten/venividiflexi-haalbaarheid-besparing-en-

flexibiliteit-van-verwarmen-bij-afwezigheid-00031850 

 

3. TESN118076 - Studie naar Prijstransparantie voor Elektrisch Laden (SPEL) 

 

https://projecten.topsectorenergie.nl/projecten/studie-naar-prijstransparantie-voor-elektrisch-

laden-00031883 

 

4. TESN118133 - Haalbaarheidsstudie Efficiënte lokale opslag van lokaal opgewekte groene 

energie (De Peelbatterij) 

 

https://projecten.topsectorenergie.nl/projecten/haalbaarheidsstudie-efficiente-lokale-opslag-

van-lokaal-opgewekte-groene-energie-00031916 

 

5. TESN118023 - Energy Device Manager (EDM) 

 

https://projecten.topsectorenergie.nl/projecten/energy-device-manager-00031847 
 

6. TESN118117 - Haalbaarheid Mobile Flexibility Service (HMFS) 

 

https://projecten.topsectorenergie.nl/projecten/haalbaarheid-mobile-flexibility-service-

00031905 
 

7. TESN118122 - Membraan productie technologie voor batterijen (MPTB) 

 

https://projecten.topsectorenergie.nl/projecten/membraan-productie-technologie-voor-

batterijen-00031909 
 

 

  

https://projecten.topsectorenergie.nl/projecten/e-laden-in-t-energieparadijs-00031849
https://projecten.topsectorenergie.nl/projecten/venividiflexi-haalbaarheid-besparing-en-flexibiliteit-van-verwarmen-bij-afwezigheid-00031850
https://projecten.topsectorenergie.nl/projecten/venividiflexi-haalbaarheid-besparing-en-flexibiliteit-van-verwarmen-bij-afwezigheid-00031850
https://projecten.topsectorenergie.nl/projecten/studie-naar-prijstransparantie-voor-elektrisch-laden-00031883
https://projecten.topsectorenergie.nl/projecten/studie-naar-prijstransparantie-voor-elektrisch-laden-00031883
https://projecten.topsectorenergie.nl/projecten/haalbaarheidsstudie-efficiente-lokale-opslag-van-lokaal-opgewekte-groene-energie-00031916
https://projecten.topsectorenergie.nl/projecten/haalbaarheidsstudie-efficiente-lokale-opslag-van-lokaal-opgewekte-groene-energie-00031916
https://projecten.topsectorenergie.nl/projecten/energy-device-manager-00031847
https://projecten.topsectorenergie.nl/projecten/haalbaarheid-mobile-flexibility-service-00031905
https://projecten.topsectorenergie.nl/projecten/haalbaarheid-mobile-flexibility-service-00031905
https://projecten.topsectorenergie.nl/projecten/membraan-productie-technologie-voor-batterijen-00031909
https://projecten.topsectorenergie.nl/projecten/membraan-productie-technologie-voor-batterijen-00031909
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Overige thema’s 

 

Institutionele en sociale innovaties 

 

TKI EnerGO regelingen 2012 t/m 2014 

 

200. 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 Stichting Bredase Energie Services (BRES) 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners Stichting Milieu en Leefklimaat de Kroeten (SMLK), WAIFER, Coöperatie 

RElocal, Gemeente Breda, Avans Hogeschool, Centrum vaar 

Energievraagstukken (UvA), Sustainomy, Dhuet Duurzaam Ontwikkelen 

Looptijd 01.05.2013 – 30.09.2016 

Regeling TKI EnerGO 2012 t/m 2014 

Programmalijn Institutionele en sociale innovaties 

 

Eindrapport 2017: 

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a0/c15/d0c/5a0c15d0cf88a92304

7610.pdf 

 

  

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a0/c15/d0c/5a0c15d0cf88a923047610.pdf
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a0/c15/d0c/5a0c15d0cf88a923047610.pdf


Projecten TKI Urban Energy 

 Bladzijde 329 van 338 

201. 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 Dutch Green Building Council (DGBC) 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB), Utrecht Sustainability 

Institute 

Looptijd 01.11.2012 – 31.12.2015 

Regeling TKI EnerGO 2012 t/m 2014 

Programmalijn Institutionele en sociale innovaties 

 

Eindrapport 2016: 

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5c4/f02/09c/5c4f0209ce56759309

3302.pdf 

 

  

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5c4/f02/09c/5c4f0209ce567593093302.pdf
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5c4/f02/09c/5c4f0209ce567593093302.pdf
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202. 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 WAIFER 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs (RVKO) / De Kleine Prins, 

RElocal, Gemeente Rotterdam, TNO, Persoonlijke Ruimte, Balance, Wocozon 

Looptijd 01.11.2012 – 30.04.2015 

Regeling TKI EnerGO 2012 t/m 2014 

Programmalijn 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 

 

 

  

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a0/c17/25f/5a0c1725f0751770291541.pdf
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a0/c17/25f/5a0c1725f0751770291541.pdf
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a0/c17/52e/5a0c1752ee74a722667198.pdf
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a0/c17/52e/5a0c1752ee74a722667198.pdf
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203. 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. 
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Partners Gemeente Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam Smart City, 

Alliander N.V., TU Delft, TNO, Vereniging Energie, Milieu & Water, Vereniging 
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Looptijd 01.01.2013 – 31.12.2017 

Regeling TKI EnerGO 2012 t/m 2014 

Programmalijn Institutionele en sociale innovaties 

 

Eindrapport 2019: 

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5d5/678/06c/5d567806ca2f19840

65933.pdf 

  

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5d5/678/06c/5d567806ca2f1984065933.pdf
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Glastuinbouw 

 

DEI+ regeling 

 

204. DEI119012 - CO2-reductie in de glastuinbouw door intelligente algoritmen 

(tomAIto) 

 

Aanleiding 

De glastuinbouwsector wil haar CO2-uitstoot op grote schaal reduceren. Momenteel wordt het 

binnenklimaat van de kas gereguleerd door glastuinders met behulp van climate control computers, 

grotendeels op basis van intuïtie en observatie van het gewas. Ondanks de uitgebreide expertise en 

kennis van de tuinders, leidt dit tot suboptimale operatie, zeker op het gebied van het 

energieverbruik. 

 

Eén van de strategieën om het energieverbruik en de CO2-uitstoot van kassen terug te brengen, is 

het slim afregelen van het binnenklimaat van de kas met Artificial Intelligence (AI). 

 

Doel van het project 

Optimal Labs B.V. (Optimal), Duijvestijn Tomaten B.V. (Duijvestijn) en Ridder Growing Solutions 

(Ridder) willen in dit pilotproject intelligente data-gedreven algoritmen ontwikkelen en testen voor 

het regulieren van het binnenklimaat in de kas. Hiermee wil het consortium het energieverbruik en 

de CO2-uitstoot met 25% verminderen terwijl de optimale groeicondities worden gerespecteerd. 

 

De innovatieve AI-aanpak combineert historische data uit de kas met de waardevolle (vaak impliciet 

aanwezige) kennis van telers, en stelt de sector in staat om over te stappen van reactieve naar 

proactieve controle van het kasklimaat. 

 

Korte omschrijving van de activiteiten 

Een eerste proof-of-concept test in 2018 was succesvol: met een set aan historische data en 

bestaande algoritmes bleek het tomAIto prototype in staat het kasklimaat aan te sturen. In dit 

pilotproject ontwikkelt Optimal o.b.v. een veel uitgebreidere dataset data-gebaseerde algoritmen, 

waarna deze worden geïntegreerd met de bestaande kasklimaatcomputer van Ridder. Er worden live 

tests uitgevoerd in een tomatenkas van Duijvestijn om het tomAIto systeem te testen op 

functionaliteit en resultaten. 

 

Resultaat 

tomAIto levert schaalbare, gestandaardiseerde software voor optimale klimaatbeheersing in de 

glastuinbouw. Bij een gemiddelde hightech kas met een totale CO2-uitstoot van 425 ton CO2/ha/jaar 

maakt het tomAIto systeem een besparing mogelijk van 106 ton CO2/ha/jaar. 

 

Na afloop van het project is de software klaar voor marktintroductie. Dit maakt een wereldwijde 

uitrol mogelijk in zowel nieuwe als bestaande kassen en biedt de volgende voordelen op het gebied 

van CO2-reductie: 

• Verminderde CO2-uitstoot door energiebesparing. 

• Verminderde CO2-uitstoot door overbodig ventileren. 

• Grotere markt voor de utilisatie van CO2 uit de industrie. 
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205. 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 Bode Project- en Ingenieursbureau 

Contactpersoon  

Telefoonnummer   

E-mail  

Partners Ter Laak Beheer B.V. 

Looptijd 01.01.2016 – 31.12.2017 

Regeling HER 
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Eindrapport 2018: 

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5d5/674/9c1/5d56749c163c50117

85446.pdf 
  

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5d5/674/9c1/5d56749c163c5011785446.pdf
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Warmteversnelling 

 

TKI toeslag regeling 

 

206. TKITOE130703 - Innovatieve aspecten binnen de Warmteversnelling 

 

Het Innovatiecluster Warmteversnelling heeft in de periode van 9 juli ’17 t/m 9 februari ’18 gewerkt 

aan twee doelen rondom NOM‐renovaties met warmtenetten. 

 

NOM Warmte‐renovaties zijn projecten waarbij een nieuwe combinatie wordt gemaakt van vier 

zaken: 

1. verduurzaming van het huishoudelijk energiegebruik (met zonnepanelen op de woning), 

2. een forse warmtevraagvermindering door verbeterde isolatie/ventilatie, 

3. een aansluiting van de woning op een warmtenet, én 

4. de toevoeging van een nieuwe non‐fossiele warmtebron aan het betreffende warmtenet (of de 

inzet van bestaande non‐fossiele restcapaciteit). 

 

Uitgangspunt daarbij is dat de totale woonlasten voor de bewoner niet toenemen én dat er een 

comfortverbetering plaatsvindt. 

 

Het eerste doel waaraan het afgelopen half jaar is gewerkt, betreft het starten en uitbouwen van een 

samenwerking (Innovatiecluster) om concrete projecten m.b.t. NOM Warmte‐renovaties van de 

grond te krijgen. Een ‘mand’ met concrete projecten (die samen ca 2.000 woningen bestrijken) is 

immers van groot belang om het Rijk te bewegen om essentiële regelgeving aan te passen om deze 

projecten mogelijk te maken. Het tweede doel betrof het scherp krijgen van de innovaties die 

kunnen bijdragen aan het succesvol(ler) maken van NOM Warmte‐renovaties. Daarbij gaat het zowel 

om het verbeteren van de businesscase, het verhogen van comfort (binnenklimaat) voor de 

bewoners maar ook om het verhogen van draagvlak voor de renovaties en het versnellen van het 

besluitvormingsproces. 

 

Het resultaat van de samenwerking zoals die tot nog toe heeft plaatsgevonden is, ten eerste, dat er 

7 NOM Warmte‐projecten zijn gedefinieerd die in principe uitvoerbaar zijn als de essentiële 

regelgeving door het Rijk wordt aangepast. Ten tweede is er een inventarisatie tot stand gekomen 

van innovaties die ertoe gaan kunnen leiden dat NOM Warmte‐projecten sneller een grotere vlucht 

kunnen nemen. 

 

Eindrapport 2018: 

https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5c4/1ad/223/5c41ad223cb0c7660

60240.pdf 
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Topsector Energiestudies: Overige thema’s 

 

Gebouwbeheer 

1. TESN118057 – Floorcast 

 

https://projecten.topsectorenergie.nl/projecten/floorcast-00031874 

 

(Micro) WKK 

2. TESN118123 - Flexibilisering & gridstabilisatie met een RCG (GRID-STABILIZING-RCG) 

 

https://projecten.topsectorenergie.nl/projecten/flexibilisering-gridstabilisatie-met-een-rcg-

00031910 

 

3. TESN118100 - Haalbaarheidstudie Thermagy Micro-CHP (TIP) 

 

https://projecten.topsectorenergie.nl/projecten/haalbaarheidstudie-thermagy-micro-chp-

00031896 

 

 

Waterstof 

4. TESN118016 - Waterstofversneller Haalbaarheidsstudie naar demonstratie van de 

zuurstofsynergie tussen elektrolys  ….. (Waterstofversneller) 

 

https://projecten.topsectorenergie.nl/projecten/waterstofversneller-00031839 
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