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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.
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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 en de oorspronkelijk beoogde looptijd.
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 (dit deel) richt zich op de projecten onder programmalijn 0 t/m 2, deel 2 op de projecten onder programmalijn 3 en deel 3 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
DEI+ regeling
1.

DEI319001 – Van het gas af met Connect-NL (VAGACON)

Aanleiding
De transitie van de gebouwde omgeving en de verduurzaming van bestaande woningen zijn
belangrijke thema’s in het Klimaatakkoord. Om in 2050 een klimaatneutrale woningvoorraad te
hebben moeten jaarlijks circa 230.000 woningen worden verduurzaamd, waarvan 140.000
particuliere woningen en 90.000 huurwoningen. Om die transities in wijken te kunnen waarmaken
moeten we toe naar een planmatige en schaalbare aanpak. De inzet van digitale tools en
vernieuwende technologie is daarbij onmisbaar. Ten eerste om de noodzakelijke massa op te
bouwen die nodig is om te komen tot gedegen en betaalbare oplossingen. Ten tweede om de
overheadkosten te verlagen. Deze zijn – met name bij particuliere woningen – onevenredig hoog ten
opzichte van de kosten van de uitvoering. Het activeren van woningeigenaren kost namelijk veel
inspanning. Dat komt door de grote inspanning voor het activeren van woningeigenaren, het
adviseren en het ontwerpen van de optimale oplossing op individueel niveau, de engineering, het
berekenen van kosten en energiebesparing en de werkvoorbereiding. Digitale tools die deze
inspanning drastisch reduceren zijn een absolute noodzaak om de overheadkosten te drukken.
Het Ministerie van BZK, netbeheerder Enexis, Provincie Noord-Brabant en WoonConnect B.V. hebben
in dat kader gezamenlijk het initiatief genomen tot de ontwikkeling van het digitale platform
Connect-NL. Hiermee ontstaat inzicht in wat mensen beweegt om te investeren in hun woning en
ontstaat kennis over collectieve behoeften in buurten en wijken. Zo kan de aanpak verder worden
geoptimaliseerd en een vliegwiel op gang worden gebracht om de grootschalige transitie van de
gebouwde omgeving mogelijk te maken.
Doel van het project
Doelstelling van dit project is om de inspanning en kosten voor het digitaliseren van een woning te
verlagen en het creëren van massa door het verbinden van vraag en aanbod. Dat heeft als hoger
doel om relevante schaal beslissingen te bevorderen en particuliere huiseigenaren te bewegen op
maat gesneden verduurzamingsmaatregelen te implementeren. Dit is een belangrijke stap in het
versnellen van de energietransitie en de ambitie om alle woningen in 2050 energieneutraal te
maken.
Korte omschrijving van de activiteiten
Het project is gericht op de doorwikkeling van Connect-NL, om het digitaal platform nog meer
functionaliteiten te geven en de kostprijs van het digitaliseren van woningen verder te verlagen. In
dat kader zijn drie werkpakketten voorzien:
o
WP 1: Uitbreiding en optimalisatie woningconfigurator,
o
WP 2: Ontwikkeling van standaard woningtypologieën,
o
WP 3: Verbinding vraag en aanbod.
Resultaat
De doorontwikkeling van Connect-NL ambieert diverse resultaten. Het platform dat de tools en
middelen biedt om op een gebruiksvriendelijke manier in hoog tempo woningen te digitaliseren zal
bijdragen aan het versnellen van de energietransitie en het behalen van de beoogde CO 2-reductie.
Het
project
maakt
digitalisering
van
woningen
en
in
het
verlengde
daarvan
verduurzamingsmaatregelen betaalbaar. Na ontwikkeling voor de particuliere huizenmarkt, kunnen
de kosten hierna verder dalen door uitrol naar de huursector en landelijke uitrol. Naast
kostenbesparing biedt het platform een betrouwbaar en voor elke bewoner individueel op maat
gemaakt overzicht van de mogelijkheden ter verduurzaming van woningen en de terugverdientijd.
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Doordat de kosten omlaag gaan, is de terugverdientijd korter en wordt verduurzaming
aantrekkelijker. Het project zal uiteindelijk resulteren in een grotere hoeveelheid woningen die van
het gas afgekoppeld zijn, omdat particulieren de meerwaarde inzien van duurzaamheidsmaatregelen
en deze voor een rendabele prijs kunnen uitvoeren.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling

Woonconnect B.V.

Vereniging Eigen Huis, VNO-NCW Brabant Zeeland
02.04.2019 – 31.12.2019
DEI+ Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen
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2.

DEI319003 – Optimizing district energy networks with AI (OPEN-AI)

Aanleiding
Het beleid van de Nederlandse overheid is om op korte termijn jaarlijks 30.000 tot 50.000
bestaande woningen per jaar vrij te maken van warmteopwekking met aardgas. Een van de
mogelijkheden om dit te realiseren is met warmte- en koudenetten (DHC). De huidige
besturingstechniek voor operators van dergelijke infrastructuur is echter verouderd en niet in staat
tot complexe dynamische afstemming en optimalisatie van vraag en aanbod in een DHC-net.
Aangezien DHC-netwerken zeer CapEx-intensief zijn en onder krappe marges werken, zou
dynamische optimalisatie meer profijtelijke wijkgerichte netten creëren in de huidige honderd DHCsystemen, alsmede de maatschappelijk gewenste doorbraakkansen naar nieuwe wijknetwerken in
Nederland verbeteren.
Doel van het project
Het doel van dit project is het ontwikkelen en pilottesten van een prototype technologieplatform dat
in staat is om metingen te genereren en uit te zenden op het netwerk en de onderstations in DHCnetwerken en de operatie op basis van kunstmatige intelligentie over deze meetdata te
optimaliseren, met als doel om operators te ondersteunen warmte- en koudeverliezen tijdens
transport te minimaliseren.
Korte omschrijving van de activiteiten
Om metingen aan het netwerk en de onderstations in thermische infrastructuur mogelijk te maken
en operaties via kunstmatige intelligentie te optimaliseren, wordt een prototype platform met
algoritme-set ontwikkeld en getest in combinatie met een hardware bridge die streaming
netwerkdata uit de onderstations in een netwerk aggregeert en naar een centrale analyseserver in
een cloud stuurt. Een technische pilot-evaluatie moet leiden tot een Proof-of-Concept in een
kleinschalig DHC-netwerk in Geleen.
Resultaat
Tastbare resultaten van het project zijn:
Een rapport rondom de mogelijkheden voor DHC netwerkoptimalisatiemethoden.
Prototype AI-algoritmen voor de optimalisatie van DHC-netwerken.
Prototype hardware bridge voor het ontsluiten en aggregeren van DHC netwerkdata.
Een openbare website met relevante resultaten van het pilot project
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling

FSD Projects B.V.

Vrancken Holding B.V., Kelvin B.V., Sensorfact B.V., Duinn B.V.
02.04.2019 – 02.04.2020
DEI+ Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen
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3.

DEI319004 – Gasloos Wonen Goed Geregeld (GWGG)

Aanleiding
Nederland wil de gebouwde omgeving verduurzamen en van het aardgas afkoppelen. Hiervoor zijn
bouwkundige en installatie-aanpassingen nodig. Het Happy Balance consortium heeft een grote
vraag vanuit VvE’s van appartementencomplexen m.b.t. verduurzaming. Het Happy Balance
consortium bied een renovatieconcept voor appartementencomplexen gebaseerd op een upgrade
van de gebouwschil en het vervangen van de CV door een warmtepomp en LTV convectoren.
Daarnaast zorgt een domotica systeem voor optimalisatie van de gebouwinstallatie en faciliteert
optioneel langer thuis wonen.
Het samenspel en daarmee de aansturing van deze installaties is complexer. Huidige regelsystemen
zijn hiervoor niet ontworpen en niet geschikt met slechte energie-efficiency, discomfort,
geluidoverlast door pendelen en onbegrip en ontevredenheid van gebruikers tot gevolg.
Een probleem is bijvoorbeeld dat de systeemtemperatuur als functie van de buitentemperatuur
(stooklijn) van de warmtepomp met de hand moet worden ingesteld. Het blijkt in de praktijk lastig
om dat vooraf goed in te stellen. Daarom wordt de systeemtemperatuur doorgaans aan de veilige
kant, d.w.z. te hoog ingesteld om klachten te voorkomen omdat door te laag instellen er te weinig
vermogen is om binnentemperaturen te halen en aanwarmtijden dan te lang worden. Bij te hoge
instelling neemt echter het rendement (SCOP) substantieel af en is de kans op pendelen groot. Door
dit pendelen neemt het rendement verder af en kan de geluidoverlast vooral van de buitenunit
toenemen omdat bij pendelen de warmtepomp steeds op hoog vermogen draait en dan weer uit gaat
waardoor het geluidniveau toeneemt maar ook omdat het systeem steeds hoorbaar aangaat en weer
afslaat i.p.v. op een constant lager niveau draait. Het gevolg is dat in de praktijk de maximale
nachtstand van de warmtepomp regelmatig handmatig moet worden teruggezet door de installateur
als gevolg van klachten. Naast deze klachten ontstaan ook veel klachten omdat gebruikers vaak
nachtverlaging instellen op de kamerthermstaat zoals ze dit gewend zijn waardoor de kleinere
capaciteit van warmtepompsystemen de ingestelde dagtemperaturen niet op tijd kunnen realiseren.
Deze en andere problemen moeten adequaat worden aangepakt voordat massale uitrol mogelijk is.
Goede aansturing van deze combinatie van technologieën blijkt in de praktijk complex en vereist een
intelligent regelsysteem dat (hybride)warmtepompen, vraag-gestuurde ventilatie, zonwering en
andere systemen optimaal, zonder pendelen aan kan sturen op basis van weersvoorspelling,
aanwezigheidsdetectie en in kan spelen op dynamische energieprijzen en salderingsregelingen en is
voorzien van een begrijpelijke gebruikersinterface die feedback geeft op instellingen van de
gebruiker.
TNO beschikt over dynamische gebouw- en systeemmodellen en kennis over model based predictive
controllers (MBPC). Deze technologie kan samen met kennis van HU t.a.v. gebruikersinterfaces, ICT
infrastructuur en het renovatie LTV concept en het domotica concept van Jaga en ZTE leiden tot een
passende propositie voor VvE’s waarbij comfortverhoging, energiebesparing en indien gewenst
zorgondersteuning kan worden geboden tegen lage kosten.
Doel van het project
Doel van het project is werkend krijgen van een prototype van het MBPC regelsysteem in een
realistische situatie waarmee barrières voor grootschalige uitrol van het Happy Balance concept en
vergelijkbare concepten, zoals geluidoverlast, discomfort door onbegrip van de gebruiker, onnodige
energieverliezen en problemen zoals pendelen worden weggenomen.
De model based predictive controller (MBPC) voor woningen, wordt daarmee geschikt voor het op
grote schaal adequaat aanturen van klimaatsystemen toegepast in de transitie naar duurzaam-

Bladzijde 16 van 318

Projecten TKI Urban Energy

aardgasloos, die ten opzichte van de huidige aansturing 20% tot 30% extra energiebesparing,
comfort verhoogt en smart-grid-ready is.
Korte omschrijving van de activiteiten
1. Vertaling prototype naar pilot omgeving;
2. Samenstelling model gebaseerde voorspellende regeling;
3. Installatie & pilot tests in VvE complex met 10 tot 20 eindgebruikers.
Resultaat
•
In een pilot geteste zelfinstellende MBPC:
o
geschikt voor installaties naar duurzaam-gasloos,
o
geluidoverlast minimaliseert,
o
problemen zoals pendelen van de warmtepomp voorkomt,
o
20% tot 30% energiebesparing realiseert,
o
smart grid ready is,
o
voorzien is van een begrijpelijk gebruikersinterface waarmee de gebruiker altijd
persoonlijke voorkeuren kan instellen en feedback krijgt op instellingen.
•
Pilottest in een VvE complex met ca. 10 tot 20 eindgebruikers, en beperkt indicatief
gebruikersonderzoek
•
Masterplan voor brede uitrol
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling

TNO

Stichting Hogeschool Utrecht, Stichting Happy Balance, Seinenergie, Jaga
Konvektco B.V., DHPS B.V., ZTE Netherlands B.V., Alliander
01.08.2019 – 31.07.2020
DEI+ Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen
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4.

DEI319011 – Pilot Knooppuntenkaart: versnelling wijkgerichte aanpak
aardgasvrij (Knooppuntenkaart)

Aanleiding
In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de gebouwde omgeving wijk voor wijk van het aardgas af
gaat. Per wijk wordt bepaald wanneer en hoe dat gebeurt, samen met lokale stakeholders. Op
verschillende plekken in Nederland is met deze aanpak gestart. Tot nu toe is de intentie bij de
betrokkenen om een positieve bijdrage te leveren meestal aanwezig, maar heeft men vaak het
gevoel ‘op elkaar te moeten wachten’. Dit leidt tot teleurstelling, uitstel en soms zelfs tot afstel van
het aardgasvrij maken van wijken. Dit is een belangrijke barrière bij het realiseren van het
afgesproken tempo van 50.000 verduurzaamde woningen per jaar in 2022 en 200.000 per jaar in
2030.
Om de wijkaanpak succesvol te laten zijn, is er houvast nodig voor alle betrokken stakeholders. De
Knooppuntenkaart is een online tool die handvatten biedt voor het hele wijkproces; van ‘samen
starten’ tot ‘realisatie en nazorg’. Het schept helderheid in het proces en creëert een gezamenlijke
taal waardoor partijen gericht met elkaar in gesprek kunnen. Zo ondersteunt het gemeenten en haar
stakeholders om te komen tot gedragen uitvoerings plannen en investeringsbesluiten voor buurten
en wijken die van het aardgas afgaan.
Doel van het project
De Knooppuntenkaart is in samenwerking met zo’n 15 partijen ontwikkeld. In dit project wordt het
instrument aan de hand van twee pilotwijken (in Tilburg en in Apeldoorn) voor het eerst in de
praktijk getest. Met de feedback kan het instrument worden doorontwikkeld voor lancering in Q2
2020.
Het eerste doel is optimalisatie van het instrument door een praktijktest en de feedback gebruiken
voor doorontwikkeling. Het tweede doel is een showcase maken zodat het ook voor andere wijken
interessant wordt om de tool te gaan gebruiken. Het geoptimaliseerde instrument zal openbaar
beschikbaar gesteld worden zodat betrokkenen in elke wijkaanpak de Knooppuntenkaart in kunnen
zetten om snel antwoord te krijgen op de vragen:

-

In welke fase van het proces zitten we nu en wat gaat er in de toekomst gebeuren?
Met wie moet ik nu in gesprek voor (gezamenlijke) actie? En wie moet betrokken
worden bij een bepaalde beslissing?
Wat zijn de consequenties van een keuze? welke ervaringen zijn al opgedaan?

In het project wordt getoetst wat het effect is van dat gebruikers middels de tool overzicht hebben
van het proces en of het in hun ogen leidt tot meer grip op het project en het voorkomen van
vertraging.
Korte omschrijving van de activiteiten
De Knooppuntenkaart wordt met de primaire gebruikers (gemeentelijk projectleiders) getest in de
Tilburgse wijk Quirijnstok en de Apeldoornse wijk De Maten. Nauwgezet wordt het volgende
getoetst:

-

Hoe wordt het instrument in de dagelijkse praktijk gebruikt?
Welke functionaliteiten ontbreken en welke technische bugs treden nog op in het gebruik?
Welke kennis is nodig om het op een goede manier te gebruiken en hoe kan deze kennis het
beste overgebracht worden?
Op welke momenten biedt de Knooppuntenkaart wel/niet de beoogde versnelling?
Wat is de feedback van de gebruikers en hoe kan dit tot verbetering leiden?

Bladzijde 18 van 318

Projecten TKI Urban Energy

Gedurende de pilot wordt door interactie in de pilotwijken feedback opgehaald waarmee de
Knooppuntenkaart verbeterd wordt. Dit gebeurt in twee rondes of ‘sprints’. Na afloop van de pilot
wordt de Knooppuntenkaart gelanceerd en is het beschikbaar voor grootschalige uitrol.
Resultaat
De nu vaak optredende verlamming, het gevolg van het wachten tot de ander beweegt, wordt door
actief gebruik van de Knooppuntenkaart vermeden. Dat wordt in deze pilot getest. Daarnaast moet
het instrument zodanig verbeterd zijn dat het toepasbaar is in alle wijken; laagdrempelig en
gebruiksvriendelijk voor iedereen. Het doel is dat het gebruikt kan worden zonder specifieke
voorkennis. Als dat niet haalbaar blijkt, moet duidelijk zijn welke kennis nodig is om aan de slag te
kunnen en hoe dat het beste ingevuld kan worden (een online cursus, training of verdere
handleiding).
Na het project wordt het instrument gelanceerd en is er een gezond business model voor de
organisatie gereed. Om kennis en nieuwe inzichten van de energietransitie te kunnen blijven
verwerken zal de Knooppuntenkaart ook daarna continu worden doorontwikkeld. Ook zullen er
gedurende de komende jaren nieuwe functies bijkomen om te zorgen dat de online omgeving aan
blijft sluiten bij wat er door gebruikers gevraagd wordt.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling

Vereniging 'De BredeStroomversnelling'

Gemeente Tilburg, gemeente Apeldoorn
01.09.2019 – 31.08.2020
DEI+ Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen
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5.

DEI319012 – Financiering cooperatieve warmtenetten

Aanleiding
In de loop van 2019 gaat het Ontwikkelfonds Coöperaties van start met tenminste 10 miljoen Euro
van het ministerie van EZK en verschillende provincies. Dit fonds wordt beheerd door het Nat.
Groenfonds. Coöperatie Energie Samen doet de voorselectie van coöperatieve projecten, ook voor
warmteprojecten. Voor wind- en zonprojecten bestaan criteria voor het aanvragen van risicokapitaal
en bancaire financiering, voor warmteprojecten nog niet. Het vragen aan externen om geld in je
project te steken, is een soort ‘beauty contest’ (BC) waarbij een eerste indruk met goed
onderbouwde berekeningen cruciaal is om de potentiële financier de aanvraag in behandeling te
laten nemen. Dit vindt plaats op 2 fase-overgangen: in de overgang van de initiatiefase naar de
ontwikkelfase (BC1) en bij ‘financial close’ - de overgang van de ontwikkelfase naar de bouwfase
(BC2).
Een viertal warmtecollectieven heeft behoefte aan handvatten voor de financieringsaanvraag en
welke financiële arrangementen mogelijk zijn. Energie Samen heeft voor de beoordeling in de
voorselectie criteria nodig. De financiers hebben belang bij goed onderbouwde aanvragen voor
efficiënte beoordeling van bancaire financieringsaanvraag.
Doel van het project
Het doel van het project is om de financierbaarheid van coöperatieve warmtenetten te verbeteren
door ze handvatten te bieden waarmee ze toegang krijgen tot externe financieringsbronnen. Het
project neemt direct drempels weg bij de deelnemende coöperaties die financiering willen
aantrekken en komt ten goede aan de dienst Buurtwarmte (EnergieSamen) dat warmtecoöperaties
ondersteunt bij ontwikkeling, bouw en exploitatie van collectieve warmtenetten. Dit versnelt de
warmtetransitie in de gebouwde omgeving.
Het project spitst zich toe op 2 faseovergangen. In BC1 heeft de warmtecoöperatie veelal behoefte
aan risicodragend kapitaal om het warmteproject te ontwikkelen tot aan financial close. Het project
stelt criteria op en ontwikkelt protocollen en sjablonen om bij het Ontwikkelfonds zo soepel mogelijk
een aanvraag in behandeling te krijgen. Voor BC2 wordt een financieringstool ontwikkeld inclusief
protocollen voor het opstellen van een businesscase om warmtecoöperaties de weg naar externe
financiering te wijzen. De openbaar toegankelijke resultaten van deze demonstratie vormen samen
met een handleiding ook voor andere warmtecoöperaties houvast bij het aanvragen van externe
financiering.
Korte omschrijving van de activiteiten
We starten met het in kaart brengen van de belemmeringen voor het aanvragen en realiseren van
financiering. Vervolgens worden de financieringsvoorwaarden/eisen en de risico’s, die (vaak) aan
deze voorwaarden ten grondslag liggen, geanalyseerd. Daarop volgt een literatuurstudie naar
bestaande oplossingen in Nederland en omringende landen, zoals Duitsland en Denemarken waar
veel ervaring is met het financieren van coöperatief eigendom. Deze lessen worden meegenomen in
het ontwerpen van de financieringscriteria en de financieringstool. Dit project richt zich op twee
specifieke fase-overgangen in de projectcyclus: van initiatie naar ontwikkeling (Beauty Contest 1:
BC 1) en van ontwikkeling naar bouw (BC2).
In het vierde deel van het project worden criteria opgesteld voor het Ontwikkelfonds Coöperaties en
sjablonen en protocollen (BC1) en een financieringstool voor financiering (BC2). Beide resultaten
worden gebundeld in een openbaar toegankelijke handleiding financieren coöperatieve
warmtenetten. Een klankbordgroep met andere risicofondsen en banken en een toets aan de Wet
Financieel Toezicht draagt bij aan opschaling van het gebruik van de resultaten.
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Resultaat
Het project levert protocollen, handleiding en aanbevelingen voor twee fase-overgangen:
•
Voor BC1 beoordelingscriteria, een projectaanvraagformulier en checklist om risico’s in
ontwikkelings- en exploitatiefase af te dekken.
•
Voor BC2 een digitale financieringstool (rekentabel) voor een business case met handleiding
voor het invullen van de velden, indicatoren en risico’s.
•
Handleiding voor warmtecollectieven bij het gebruik en invullen van deze protocollen.
•
Aanbevelingen om de kaders in de Warmtewet beter geschikt te maken voor ontwikkeling van
warmtenetten door warmtecoöperaties.
Het effect dat met dit financieel arrangement en de beleidsaanbevelingen wordt beoogd is dat de
randvoorwaarden worden gecreëerd voor het ontstaan van honderden coöperatieve warmteprojecten
waarmee meer wijken in Nederland sneller aardgasvrij gemaakt worden en dat die voorzieningen
draagvlak hebben onder bewoners en duurzaam en betaalbaar zijn.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners

Looptijd
Regeling

Coöperatie Energie Samen U.A.

TNO, Stichting Duurzame Energie Merenwijk, Stichting 050 Buurtwarmte,
Coöperatie Duurzaam Heeg U.A., Coöperatie Warmtenet Oost-Wageningen
U.A., Rabobank, InvestNL
01.09.2019 – 31.08.2020
DEI+ Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen
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6.

DEI319017 – De digitale Startmotor (DigiStar)

Het platform voor verduurzaming binnen woningcorporaties.
Aanleiding
Tot 2021 wil de Nederlandse regering per jaar 30.000 tot 50.000 woningen verduurzamen.
Woningcorporaties zijn als startmotor voor deze transitie aangewezen. Ondanks verschillende
initiatieven blijft het tempo waarin deze transitie zich voltrekt achter bij deze doelstelling.
In de traditionele aanpak wordt per woningcorporatie, per project een (aanbestedings)traject
opgestart, ontwikkeld, gecalculeerd, voorbereid, uitgevoerd en geëvalueerd met en door aannemers.
Hierbij is er voor huurders veel onzekerheid over de kosten, waardoor zij dit soort trajecten
wantrouwen. Ook lopen woningcorporaties en aannemers grote financiële risico’s. Tot slot is
schaalbaarheid niet geborgd in eenmalige projecten. Hierdoor resulteert deze projectaanpak in lange
doorlooptijden met hoge proces-, engineerings-, interne en externe overheadkosten voor
verduurzaming.
Reimarkt heeft een nieuwe aanpak in de praktijk getest. Reimarkt is in staat om hiermee 360
woningen per jaar te verduurzamen tegen minder kosten. Momenteel is Reimarkt met dertig
woningcorporaties in gesprek die interesse hebben. Met de huidige aanpak is Reimarkt niet in staat
om dertig corporaties te bedienen. Om woningverduurzaming op grote schaal te kunnen faciliteren,
is een digitale oplossing essentieel.
Doel van het project
De doelstelling van dit project is om de unieke aanpak van Reimarkt op te schalen door middel van
een softwareplatform. De aanpak van Reimarkt kent de volgende kenmerken:
• Een categorisering van het woningaanbod van corporaties naar woningtype;
• Het aanbieden van enkele gestandaardiseerde productassortimenten voor huurders met
verduurzamingsmaatregelen;
• Vooraf bekende prijzen van leveranciers.
Door deze aanpak hebben woningcorporaties meer inzicht in het proces, hebben huurders meer
invloed op de verduurzaming van hun woning en kunnen alle ketenpartners de kosten verlagen.
Huurders kunnen bovendien zien welke invloed elke maatregel heeft op de huurprijs en zo worden
onaangename financiële verrassingen achteraf voorkomen. Met deze aanpak kunnen woningen
sneller worden verduurzaamd, tegen lagere kosten en met een beter resultaat. Om deze aanpak op
te schalen wordt er een softwareplatform ontwikkeld waarin alle partijen hun eigen omgeving krijgen
en het proces wordt gedigitaliseerd en geautomatiseerd. Zo moet de verduurzaming van de sociale
woningbouw worden versneld tot het gewenste niveau en de klimaatdoelstelling worden gehaald.
Korte omschrijving van de activiteiten
Binnen dit project richt IT4Web zich als softwarespecialist op het ontwikkelen, testen en aanpassen
van de benodigde softwaremodules. Reimarkt test de softwaremodules op werking en functionaliteit
en organiseert, monitort en evalueert de pilot. Reimarkt onderhoudt hiervoor ook de contacten met
de betrokken woningcorporatie en huurders. De activiteiten zijn onderverdeeld in vier
werkpakketten, gebaseerd op ontwikkelen software, testen software, testen in de praktijk (pilot) en
evaluatie en eventuele aanpassingen naar aanleiding van de evaluatie. Het project start in december
2019 en loopt één jaar door.
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Resultaat
Het beoogde resultaat van dit project is een goed werkend softwaresysteem dat in een realistische
omgeving is getest en klaar is voor een grootschalig demonstratieproject. Daarnaast zal veel kennis
worden opgedaan over de ontwikkeling van de software en hoe deze efficiënt en gebruiksvriendelijk
kan worden ingericht. De volgende leerpunten worden onderscheiden:
a. Kennis over de gebruikservaring van de softwareomgeving;
b. Inzicht in de effectiviteit van de innovatie;
c. Inzicht in behoeften van corporaties, huurders en leveranciers;
d. Aanvullingen op/aanpassingen van het concept op basis van praktijktesten.
Dit project zal veel inzicht geven in de werking van de softwaremodule in de praktijk. Met die kennis
kan het product worden uitontwikkeld, waarna er een grotere test met meer woningen in
verschillende omgevingen kan plaatsvinden. Wanneer deze demonstratie eveneens succesvol blijkt,
kan worden overgegaan tot marktintroductie.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling

REIMARKT CONCEPT B.V.

IT4WEB
01.11.2019 – 31.10.2020
DEI+ Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen
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7.

DEI319018 – Warmtepompen met D2W2-verdamper (Dunne Draad Warmte
Wisselaar) (D2W2)

Aanleiding
Dit project is een vervolg op de COP-haalbaarheidsstudie (TESN118050, Topsector Energiestudies).
Uit deze haalbaarheidsstudie is gebleken dat de toepassing van een dunne-draad-warmte-wisselaar
technologie een veel hoger rendement (ofwel COP) van een warmtepomp kan opleveren dan de
gebruikelijke platenwisselaar. Ook blijkt dat met deze technologie een warmtepomp kan worden
gebouwd die veel minder buitenlucht nodig heeft en dus veel minder lawaai produceert.
Doel van het project
Het doel van dit project is om op basis van de bevindingen uit de haalbaarheidsstudie een prototype
te ontwikkelen en te testen van:
A. Een lucht-lucht-warmtepomp met twee dunne-draad-warmtewisselaars, met een COP van 6.
B. Een lucht-water-warmtepomp met een dunne-draad-warmtewisselaar als verdamper, zodanig
dat de verdamper inpandig kan worden geplaatst, met andere woorden zonder buitenunit en
zonder veel lawaai.
Korte omschrijving van de activiteiten
De volgende activiteiten zullen worden uitgevoerd:
o
Vervaardigen van een dunne-draad-warmtewisselaar als verdamper;
o
Vervaardigen van een dunne-draad-warmtewisselaar als condensor;
o
Vloeistof injectiesysteem voor de segmenten in warmtewissellaar ontwikkelen en bouwen;
o
Compressor rendementen meten;
o
Samenstellen en testen van de warmtepomp;
o
Meten van de output-power en de performance;
o
Dunne-draad-warmtewisselaar productieproces ontwikkelen;
o
Installeren en duurtest in de praktijk;
o
Monitoren en optimaliseren.
Resultaat
De beoogde resultaten van het project zijn:
Warmtepompen op basis van een dunne-draad-warmte-wisselaar;
Het bewijs dat in de praktijk een hoge COP over langere periode haalbaar is;
Een inpandige geluid gedempte verdamper;
Een eenvoudige installatie, zonder STEK-gediplomeerd personeel.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling

Vaventis B.V.

Fiwihex B.V.
01.01.2020 – 31.12.2020
DEI+ Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen
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8.

DEI319020 – Doe het zelf doe het duurzaam (DHZ DHD)

Aanleiding
De particulier die zijn huis climateproof en aargasvrij wil maken, of belangrijke stappen wil zetten
om daar klaar voor te zijn, kan natuurlijk een aannemer inschakelen. In een overspannen
professionele markt is dat best een uitdaging. Naast wachttijd kan hij of zij ook veel geld besparen
door een aantal maatregelen zelf uit te voeren. Voorwaarde is dat de particulier geholpen wordt om
de regie te pakken bij het zelf veilig en gezond uitvoeren van no-regret verduurzamingsmaatregelen.
Nederland heeft een groot aantal ervaren ‘doe-het-zelvers’, waarvan een deel zelfs
semiprofessioneel te noemen is. Consumenten kunnen heel veel zelf doen als het gaat om circulair
(ver)bouwen. Vanuit dit gegeven zou beleid duurzaam doe-het-zelven moeten omarmen als nieuwe
mogelijkheid om circulair en climateproof van het gas af te gaan in een krappe arbeidsmarkt.
Doe het zelf, doe het duurzaam is een initiatief van Communication Concert en de VWDHZ
(Vereniging van Winkelketens in de Doe-Het-Zelfbranche) om samen met markt en
maatschappelijke partijen consumenten aan te sporen en te faciliteren om zelf hun huis duurzaam te
(ver)bouwen richting een gasvrij eindresultaat. Uitgangspunt hierbij is het Klimaatakkoord,
Energieakkoord en de Transitieagenda circulaire bouweconomie. Het projectdoel is doe het zelvende
consumenten handelingsperspectief te bieden om de juiste duurzame doe-het-zelf oplossingen toe te
passen om zo direct te besparen en op den duur aardgasvrij en zelfs CO2-neutraal te kunnen wonen.
Dit project zet daar de DHZ-retailketens voor in samen met de stakeholders die verbonden zijn aan
dit project. Gezamenlijk willen zij op deze manier een concrete bijdrage leveren aan de
klimaatdoelstellingen in ons land.
Doel van het project
De consument kan veel zelf. Met de juiste ondersteuning qua kennis en materiaal vanuit de
aangesloten retailketens in de DHZ-branche hoeven consumenten voor bepaalde onderdelen van de
(ver)bouw geen professional meer in te huren en kunnen grote slagen behaald worden in het
climateproof maken van woningen. De investering voor consumenten zal lager zijn dan wanneer zij
de werkzaamheden geheel uitbesteden. Dit heeft een drempelverlagende werking. Daarnaast
hoeven zij geen rekening meer te houden met de op dit moment aanwezige krapte op de
professionele markt (lange wachttijden), maar kunnen direct zelf aan de slag. Doordat meer mensen
op korte termijn van het aardgas af kunnen gaan of in ieder geval hun huis ingrijpend isoleren
(aardgasvrij ready), wordt een bijdrage geleverd aan de doelstellingen van het nationale
klimaatprogramma. Dit initiatief is hierdoor niet alleen commercieel interessant voor betrokken
partijen, maar ook maatschappelijk relevant.
Het doel van het project is om de doe-het-zelver in staat te stellen veel van de werkzaamheden die
samenhangen met isoleren, vervangen van warmteafgifte- en ventilatiesystemen en aansluiten van
nieuwe apparatuur zelf veilig en gezond uit te voeren.
Dat willen we bereiken door consumenten bewust te maken van de noodzaak en mogelijkheden om
hun woning te verduurzamen en hen vervolgens handelingsperspectief bieden om de duurzame doehet-zelf oplossingen (no-regret maatregelen) toe te passen om zo climateproof en op den duur
aardgasvrij te kunnen wonen. Dit geeft verlichting op de arbeidsmarkt, maar maakt bovendien de
terugverdientijden veel korter. Het project beoogt dat de er bij de bestaande woningvoorraad per
woning minimaal 1 à 2 stappen worden gemaakt in het verbeteren van het energielabel. Doordat
hierdoor meer mensen op korte termijn van het aardgas af kunnen gaan of in ieder geval hun huis
ingrijpend isoleren (aardgasvrij ready), wordt een bijdrage geleverd aan de doelstellingen van het
nationale klimaatprogramma.
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Korte omschrijving van de activiteiten
De aangesloten ketens gaan na de pilotfase gebruik maken van de gezamenlijk ontwikkelde
instrumenten en materialen. Daarom zijn in de pilotfase de volgende activiteiten nodig:
Kosten delen;
Begrijpelijk maken van de benodigde maatregelen;
Checklists en stappenplannen met alternatieve routes;
Adviezen automatiseren en personeel/consumenten trainen:
Training en instructiemodule;
Geautomatiseerd persoonlijk advies;
Consumenten verleiden (mediatoop inrichten);
Monitoring en dataverzameling inclusief verbetermaatregelen.
Resultaat
Na afloop van de pilot zijn alle noodzakelijke bouwstenen getest, in samenhang met elkaar. De
‘klantreis’ van de DHZ-er is volledig doorlopen in reële omstandigheden. Zo wordt er niets over het
hoofd gezien en is de aanpak gereed voor een grootschalige implementatie binnen de gehele DHZbranche:
•
Ondersteund door de stakeholders die verbonden zijn aan dit project, zoals fabrikanten,
leveranciers, VEH, VvE Belang, leveranciers, makelaars, woningcorporaties, energie- en
waterbedrijven, installateurs, aannemers en klusbedrijven, krijgt de consument uniforme en
gevalideerde informatie over de no-regret verduurzamingsmaatregelen.
•
De consument komt in praktisch elke bouwmarkt van Nederland de klusgerichte aanpak voor de
verduurzaming van zijn of haar huis tegen en kan een start maken met het climateproof maken
de woning; en van daaruit steeds verder werken met minimale inzet van professionals.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners

Looptijd
Regeling

Communication Concert B.V.

Vereniging van Winkelketens in de Doe-het-zelf-Branche, Bauhaus Nederland
C.V., DGN Retail B.V., Hornbach Bouwmarkt (Nederland) B.V., Intergamma
B.V., Praxis Doe-het-zelf Center B.V., Van Kempen Onderzoek en Advies,
Fortierra B.V., Tradecast Content B.V., Multimate, Karwei
01.10.2019 – 01.09.2020
DEI+ Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen
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9.

DEI319021 – Ontwikkeling Warmteopslag middels Warmtelus t.b.v.
Warmteschutting (WWW)

Aanleiding
Nederland telt ongeveer 7,7 miljoen huizen welke in 2050 geen aardgas meer zullen mogen
gebruiken. Hier zullen jaarlijks meer dan 60.000 nieuwbouwwoningen bij gerealiseerd worden. Dat
betekent dat tot 2050 bijna 10 miljoen huizen van alternatieve manieren om te verwarmen moeten
worden voorzien. Deze forse verschuiving vraagt een enorme gezamenlijke inspanning waarbij
diverse technische oplossingen zullen verschijnen die al dan niet gecombineerd toegepast zullen
gaan worden.
Optisolar is patenthouder van de zogeheten thermodule. Met de thermodule kan, als ze zijn
opgesteld in een array, geluidloos thermische energie uit de lucht onttrokken worden. Deze warmte
kan worden afgegeven op de benodigde plekken. Zodoende kan het andere thermische bronnen
ondersteunen of geheel vervangen. Optimaal gezien wordt de thermodule toegepast in combinatie
met een warmtepomp.
Doel van het project
De hoofddoelstelling van het project is een bijdrage te leveren aan het terugdringen van het
aardgasgebruik voor het verwarmen van woningen en tapwater in Nederland. De innovatie hiertoe
betreft een eenvoudig te installeren funderingspaal met warmtelus voor warmteopslag in de grond
voor gebruik op korte termijn, aansluitbaar aan o.a. de thermoduleschutting, om zodoende de
schutting effectiever toepasbaar te maken. Het doel is om de gemiddelde COP-waarde zo’n 30%
hoger te krijgen. Hierbij is de eenvoud van installatie belangrijk: het zal door één/twee man gedaan
kunnen worden zonder zware gereedschappen, ook op plekken die lastig te bereiken zijn. Hoewel de
funderingspaal in dit project wordt ontwikkeld als toevoeging op de schutting, zal het op zichzelf
staand kunnen functioneren en worden gekoppeld met andere warmtebronnen, zoals een PVTsysteem.
Korte omschrijving van de activiteiten
In dit project wordt de boorpaal met warmtelus ontwikkeld en getest onder reële omstandigheden,
en zodoende te bewijzen dat er een COP-waarde verhoging van een warmtepomp van 30%
plaatsvindt. Het project zal beginnen op 1 november 2019 en loopt tot en met 31 oktober. Het wordt
uitgevoerd door Shaun Murdoch Techniek, VITbouw BV, Optisolar, MTPP en Open4yourbusiness.
Resultaat
Het beoogde resultaat van dit project is:
1. Het ontwikkelen van een pilot-versie van de funderingspaal met warmtelus voor tijdelijke
thermische energieopslag in een representatieve omgeving.
2. Pilotresultaten met betrekking tot het technische werkingsprincipe op pilotschaal in relevante
praktijkomstandigheden, waarbij metingen worden gedaan en bevindingen worden vastgelegd.
3. Een rapport rondom de functionele en technische specificaties van de installatie, en een
geëvalueerd businessmodel t.b.v. verdere ontwikkeling en opschaling.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling

Shaun Murdoch Techniek

VITbouw Installatietechniek B.V., OptiSolar PVT B.V., MTPP,
Open4YourBusiness
01.11.2019 – 31.10.2020
DEI+ Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen
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10.

DEI319022 – Innov. hoog lucht-water rend. warmtepomp voor gebouwde
omgeving (IHRLWW)

Aanleiding
Nederland telt ca. 9 miljoen gebouwen waarvan ongeveer 8 miljoen woningen. Van deze 8 miljoen
woningen maakt ongeveer 7,5 miljoen gebruik van aardgas voor de verwarming van de woning,
warm water en koken. Omdat aardgasverbruik significant bijdraagt aan de uitstoot van CO 2,
gemiddeld 25 miljard kilo CO2 per jaar in Nederland, is het essentieel dat huishoudens snel naar
alternatieve bronnen (kunnen) overstappen. Naast de genoemde klimaatproblematiek, dragen ook
de nodige problemen rondom de aardgaswinning in Groningen bij aan de noodzaak van het
afkoppelen van aardgas.
Door de vele voordelen van aardgas, zoals de bestaande infrastructuur, het gemak van het bereiken
van hoge temperaturen en de beperkte ruimte die nodig is voor een gasketel, is de energietransitie
naar een aardgasloze omgeving lastig. Ondanks dat er inmiddels veel verschillende duurzame
oplossingen zijn voor bestaande- en/of nieuwbouw, voldoen deze oplossingen nog niet aan de
gestelde eisen en zijn deze oplossingen nog niet in staat dezelfde capaciteiten te leveren als
aardgas. Zo worden er bijvoorbeeld voor de gasloze warmtevoorziening van individuele woningen
veelal warmtepompen met bodemlussen of lucht-water warmtepompen toegepast. Deze systemen
zijn vanwege de benodigde ruimte voor bodemlussen of de buitenunits echter niet (of slechts
beperkt) geschikt voor binnenstedelijke gebieden en gestapelde woningbouw, hetgeen het
merendeel van de woningbouw in Nederland betreft. Innovatieve oplossingen zijn dan ook nodig om
deze problemen te overkomen en de transitie naar een gasloze warmtevoorziening mogelijk te
maken.
Een oplossing is om de benodigde warmte direct uit de buitenlucht te winnen op het moment dat
deze nodig is voor de woningen, net als bij lucht-water warmtepompen voor individuele woningen.
De standaard beschikbare lucht-water warmtepompen zijn hiervoor echter niet geschikt, doordat
deze primair ontworpen zijn als koelmachines voor kantoren en de verwarmingsfunctie slechts van
bijkomend belang is. ETP heeft speciaal voor kleinschalige warmtenetten een revolutionaire luchtwater warmtepomp (LWWP) ontworpen en ontwikkeld die tegemoet komt aan de bovengenoemde
bezwaren:
•
Hoge temperatuur: Een maximale watertemperatuur van 700C kan worden behaald en voldoet
hiermee dus aan de benodigde temperatuurseis voor de opwarming van woningen.
•
Hoog rendement/efficiëntie: Een gemiddelde jaarrond COP (coëfficiënt of performance) van een
combinatie van 3 modules in een gasloze toepassing van 4,0 tot 4,1 bij een temperatuurtraject
van 65-350C.
•
Geen geluidsoverlast en lange levensduur: Inpandige opstelling van de compressordelen in een
geluidsgeïsoleerde technische ruimte met alleen de verdampers op het dak en een ontwerp
levensduur van 25 jaar, doordat componenten niet meer direct in contact staan met de
buitenlucht.
Doel van het project
Het doel van dit project is het aantonen en in de praktijk testen van de Lucht-Water Warmtepomp
welke met een grote efficiëntie / hoog rendement (COP 4,0-4,1) hoog temperatuur warmte (65-70
graden) (en koude) kan leveren aan woningbouw. Hiervoor zal een pilottest en bijhorende studie
worden opgezet en uitgevoerd. Het resultaat van dit project is dan een geoptimaliseerde PMC
(Product Markt Combinatie) bestaande uit een lucht-water warmtepomp (hierna: LWWP), die is
gevalideerd middels een pilot studie.
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Korte omschrijving van de activiteiten
In dit project zullen ETP en Eneco nauw samenwerken om de pilotopstelling te produceren en deze
pilot uit te voeren. ETP, voorloper in de ontwikkeling van innovatieve warmtepomp technieken, zal
hiervoor de ontwikkelde techniek leveren voor de pilot, waarbij Eneco in samenwerking met ETP de
techniek zal testen in een pilot en de techniek gezamenlijk verder zal optimaliseren. Om dit te
bewerkstelligen is een werkplan opgesteld waarbij ETP het ontwerp van de installatie zal ontwikkelen
en Eneco betrokken zal zijn, mede door de ruime ervaring van Eneco hierbij, bij het opstellen van
het programma van eisen waaraan de installatie dient te voldoen. Vervolgens zal ETP starten met de
detailengineering na het uitvoeren van een validatie door Eneco en zullen de modules worden getest
in een proefopstelling op een productielocatie van ETP. ETP zal hierbij verantwoordelijk zijn voor de
plaatsing van de modules, waarbij Eneco samen met ETP de benodigde metingen zal uitvoeren. Na
een gezamenlijke analyse van de meetgegevens zal optimalisatie van de techniek worden uitgevoerd
door ETP. Het testen van de LWWP op deze productielocatie is echter nog niet voldoende om de
werkzaamheid in voldoende mate aan te tonen. Een pilot op grotere schaal, en dus een pand, is
nodig om dit aan te kunnen tonen. Binnen dit project zullen dan ook LWWP modules in een
woningcomplex worden geplaatst door ETP als onderdeel van deze pilotstudie. Eneco zal in
samenwerking met ETP de pilot in dit woningcomplex uitvoeren, waarbij Eneco de meetgegevens zal
analyseren en ETP de benodigde optimalisatiestappen zal uitvoeren. Bij een succesvolle pilot zal de
techniek geïmplementeerd worden in het pand en zal de techniek, na de benodigde additionele
stappen (zoals marketing en demonstratie), vercommercialiseerd worden.
Resultaat
Deze innovatieve techniek, die de transitie naar een gasloze warmtevoorziening mogelijk maakt, zal
voor zowel bestaande bouw als nieuwbouw beschikbaar zijn en kent dus een groot potentieel. De
levering van de hoge temperatuur, het hoge rendement en lange levensduur zullen ervoor zorgen
dat deze LWWP de voorkeur zal hebben boven alle andere actuele warmtepompen en al snel een
groot marktaandeel zal verkrijgen als benodigde verduurzamingstechniek in zowel bestaande bouw
als ook nieuwbouw voor de levering van warmte. Deze techniek zal het mogelijk maken om de
doelen van het klimaatakkoord, dat Nederland in juni 2019 heeft gepresenteerd, te realiseren
waarbij wordt uit gegaan van 50.000 woningen per jaar die van het gas af worden gehaald in 2021.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling

Energie Totaal Projecten B.V. (ETP)

ENECO Warmtenetten B.V.
01.11.2019 – 01.11.2020
DEI+ Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen
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11.

DEI319025 – Aardgasloos levensloop bestendig en Vitaal Douchen (Vitaal
Douche)

Aanleiding
Het regeerakkoord geeft aan dat voor 2021 30.000 tot 50.000 bestaande woningen per jaar
aardgasloos of aardgasloos-ready gemaakt moeten worden. Voor koken zijn oplossingen beschikbaar
om op dergelijke schaal van het gas af te gaan. Verwarming en met name warmtapwater vormen de
grootste uitdaging. Aansluiting van bestaande woningen op warmtenetten is een mogelijke
oplossing, die echter veel voorbereidingstijd vergt. Warmtepompen zijn in bestaande woningen vaak
lastig in te passen en vereisen naast woningisolatie en een laagtemperatuur afgiftesysteem ook een
groot warmwater voorraadvat voor warmtapwater. Er is vraag naar praktische oplossingen die snel
beschikbaar komen en waarmee snel van start kan worden gegaan. In 2018 werd een kwart van de
koopwoningen bewoond door minimaal 1 bewoner in de leeftijd vanaf 65 jaar. Dit betreft 1,1 miljoen
woningen die komende jaren levensloopbestendig dienen te worden gemaakt door onder andere
baden te vervangen door veilige comfort douches met een lage instap. Dit is ook een ideaal moment
om deze woningen wat betreft warmtapwater aardgasloos te maken.
Doel van het project
Het doel van het project is om twee prototype badkamer renovatiepakketten te ontwikkelen en in
particuliere woningen te plaatsen voor het aardgasloos of aardgasloos-ready maken van deze
woningen. Hiertoe wordt de in het TKI project Multifunctionele Energie Efficiënte Douchecabine
(MEED) en lijn 0 RenoDouche ontwikkelde gesloten RenoDouche cabine verder verbeterd en geschikt
gemaakt voor de particuliere (senioren) renovatiemarkt. Doelstelling van de te ontwikkelen
VitaalDouche is om met de hoogrendement douchewarmtewisselaar 75% van de warmte uit het
douchewater terug te winnen in een zo open mogelijke uitvoering. De VitaalDouche zal met
Molenaar Badkamers – specialist in comfort sanitair om mensen langer thuis te laten wonen - verder
worden ontwikkeld tot twee doucheconcepten: een douchecabine met lage instap, glazen
(schuif)wanden en open bovenzijde en een inloopdouche. Deze twee doucheconcepten zullen in twee
woningen onder onder reëele omstandigheden op energiebesparing en comfort worden getest. Doel
is om binnen vijf jaar na afloop van het project 10.000 particuliere woningen wat betreft
warmtapwater aardgasloos te maken
Korte omschrijving van de activiteiten
o
WP1: opstellen van Programma van Eisen voor twee prototypes van doucheconcepten, op basis
van bewezen componenten van MEED, RenoDouche en Molenaar Badkamers.
o
WP2: ontwerp en assemblage van een tweetal prototype doucheconcepten door Beter Bad,
Hametech en Molenaar Badkamers. De te ontwikkelen prototypes omvatten niet alleen de
douchecabine maar ook de verwijdering van het bestaande bad en de installatie van de
VitaalDouche.
o
WP3: TNO laboratorium test van het warmteverlies van de (half) open prototypes en de
warmteoverdracht van compactere warmtewisselaars die een lagere inbouwhoogte mogelijk
maken.
o
WP4: badkamer renovaties door Molenaar Badkamers, plaatsing van de prototypes en energieen comfortmonitoring door TNO.
Resultaat
Het resultaat van het project zijn twee in particuliere woningen beproefde douche concepten om
woningen wat betreft warmtapwater aardgasloos(-ready) te maken. Focus ligt op de ontwikkeling
van een comfortabele douche omgeving die (half) open is met minimale investerings- en
energiekosten, een korte renovatietijd, verbetering van het binnenmilieu door compartimentering en
terugkoppeling van de besparing en eventuele noodzakelijk onderhoud naar de gebruiker.
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TNO

Beter Bad Produktie B.V., Hametech B.V., Molenaar Montage B.V.
01.01.2020 – 31.12.2020
DEI+ Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen

Bladzijde 31 van 318

Projecten TKI Urban Energy

12.

DEI319027 – b.Home: sneller, beter en goedkoper renoveren van woningen
door digitale ondersteuning van werkprocessen in de hele keten (b.Home)

Aanleiding
BAM renoveert woningen tot aardgasloos en Nul-Op-De-Meter (NOM) op industriële wijze, zoveel
mogelijk geprefabriceerd in de fabriek. Uit intern onderzoek blijkt dat de betrokken werknemers en
co-makers tijdens renovatieprojecten 70% van hun tijd kwijt zijn met administratieve
werkzaamheden en communicatie. Hierbij wordt vaak meermaals dezelfde informatie op
verschillende momenten door verschillende mensen geproduceerd. Naast het feit dat dit efficiënter
kan, vergroot het de kans op faalkosten vanwege de handmatige handelingen van mensen.
Daarnaast gebruiken werknemers verschillende soorten van ‘informatiedragers’ om data in te maken
en op te slaan, zoals Revit, Sharepoint, Solibri etc. Doordat partijen met wie wordt samengewerkt
geen gebruik maken van dezelfde software, moet de informatie worden omgezet in een vorm die
door de andere partij wel te lezen is. Bovendien bestaat er geen duidelijke “workflow” waarin
proactief wordt aangegeven wie wanneer welke informatie moet delen met anderen.
Tot slot worden bewoners te weinig geïnformeerd over de werkzaamheden en krijgen zij vooraf
beperkt inzicht in het eindresultaat.
Kortom, met een stijgende vraag naar renovatie van woningen naar aardgasloos en de krapte op de
arbeidsmarkt is het van cruciaal belang dat de huidige bouwprocessen efficiënter en effectiever
worden georganiseerd om de klimaatdoelstellingen te kunnen behalen!
Doel van het project
Doel van project is de ontwikkeling en test van een prototype van een platform t.b.v. de
automatisering en digitalisering van renovatieprojecten om bestaande woningen aardgasloos te
kunnen maken. Door een slimmer systeem en proces te introduceren waarbij de administratieve
werkzaamheden van mensen op de bouwplaats kunnen worden gereduceerd tot een minimum, zal
men sneller, goedkoper en beter woningen naar aardgasvrij kunnen renoveren.
Korte omschrijving van de activiteiten
De eerste activiteiten binnen het project zijn gericht op het ontwikkelen van de renovatiemodule op
het b.Home-platform t.b.v. het automatiseren en digitaliseren van renovatieprojecten. Daarna zal de
oplossing langdurig getest worden in de praktijk in een renovatieproject. Het project wordt
uitgevoerd door BAM Bouw en Vastgoed Nederland BV (penvoerder), BAM Wonen BV,
Installatiebedrijf Slagboom Vlaardingen BV, SW Vastgoedverbetering, Werkendamse Verwarmings
Industrie BV, VentilatieService BV en Knol Installatie Techniek BV. BAM Bouw en Vastgoed
Nederland is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het platform, BAM Wonen voor het
toepassen van de oplossing in hun renovatieproces en de co-makers voor het opstellen van
specificaties m.b.t. hun interne processen en mede-test van de renovatiemodule. De module zal
getest worden in een renovatieproject in Alblasserdam.
Resultaat
De beoogde resultaten van dit project zijn:
•
Prototype van een oplossing waarmee renovatieprojecten om woningen te renoveren tot
aardgasloos of Nul-op-de-Meter, gedigitaliseerd en geautomatiseerd kunnen worden.
•
Validatie van het nieuwe platform met verificatie van de verwachte prestaties t.a.v. het sneller,
beter en goedkoper verlopen van een renovatieproject in een praktijktest.
•
Identificatie van aanvullende verbeteringen in het platform en inzicht in bijbehorende kosten.

Bladzijde 32 van 318

Projecten TKI Urban Energy

Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners

Looptijd
Regeling

BAM Bouw en Vastgoed Nederland B.V.

BAM Wonen Bouwen Op Maat, Installatiebedrijf Slagboom Vlaardingen, SW de
specialist in vastgoedverbetering, Werkendamse Verwarmings Industrie B.V.,
VentilatieService B.V., Knol Installatie Techniek B.V.
14.08.2019 – 30.06.2020
DEI+ Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen
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13.

DEI319029 – Integratie emissieloze katalytische verbrander en warmtemotor
(Pilot TDSP + Zemission)

Aanleiding
Vanwege het reduceren en uiteindelijk stopzetten van de gaswinning in Groningen en het moeten
behalen van klimaatdoelstellingen, geldt in Nederland momenteel het doel dat huishoudens ‘van het
gas af’ moeten. Als alternatief voor de welbekende aardgasgestookte cv-ketel wordt vooral de
elektrische warmtepomp genoemd. Los nog van de noodzakelijke netverzwaring die op wijkniveau
zal moeten plaatsvinden is het een onontkoombare voorwaarde dat het huis passend geïsoleerd
wordt en dat veelal ook een nieuw laag temperatuur verwarmingssysteem geïnstalleerd wordt. Bij
miljoenen (oudere) huizen is dit erg lastig: het isolatie niveau is volstrekt onvoldoende en het lage
temperatuur verwarmingssysteem ontbreekt. Dit geldt ook voor een pand in bezit van Horev
Vastgoed B.V. De kosten die gepaard gaan bij het ‘warmtepomp-proof’ maken van het pand oftewel
voor isoleren, warmtepomp plaatsen en laag temperatuur verwarmingssysteem installeren, liggen
tussen de €150.000 en €200.000. Voor dit soort huizen zijn dus betere betaalbare alternatieven
nodig om verduurzaming en gasloos verwarmen mogelijk te maken.
Doel van het project
Thermo Dynamic Solution Provider (TDSP) is gespecialiseerd in thermodynamica. Een van de
basisproducten is een 1 kW elektrische vrije zuiger Stirling motor. Het Zweedse bedrijf Zemission is
een
belangrijk
adviseur
van
TDSP.
Zemission
is
gespecialiseerd
in
katalytische
verbrandingsprocessen. De voordelen van deze technologie zijn zeer lage emissies alsmede
brandstof neutraliteit binnen bepaalde gasvormige brandstoffen, zoals bio-, waterstof-, houtgas
en/of mengsels hiervan.
In dit project wil TDSP de technologie van Zemission combineren met haar eigen technologie. Dit
zou tot een gastype onafhankelijke micro warmte kracht unit moeten leiden. Het eerste prototype
zal een elektrisch vermogen van 1.0 kW hebben en een thermisch vermogen van 6.0 kW. Horev
onderzoekt de integratie van dergelijke technologie voor o.a. kantoorpanden, villa’s en
rijksmonumenten.
Deze ontwikkeling draagt direct bij aan de doelstellingen van de regeling. Het betreft namelijk een
toekomstbestendige oplossing die huizen van duurzame warmte en elektriciteit kan voorzien. De
warmtemotor samen met de katalytische branders kan elke bestaande en toekomstige gasbrandstof
van fossiele dan wel duurzame bron accepteren.
Korte omschrijving van de activiteiten
TDSP en Zemission zullen onderzoeken wat het meest effectieve ontwerp is van enerzijds de
katalytische brander en anderzijds de “heat acceptors” van de warmtemotor. Daarbij zal specifiek
aandacht besteed worden aan hoe een optimale wisseling van radiatie- en convectiewarmte mogelijk
gemaakt kan worden. Een eerste prototype zal in een kleine 2D opstelling getest worden waarna een
volledig CAD design gemaakt wordt en een CFD exercitie (stromingssimulatie) uitgevoerd zal worden
om tot een finaal prototypeontwerp te komen. TDSP zal aan de hand van het finale CAD de heat
acceptors aanpassen en een totale functionele unit ontwerpen. Parallel zullen TDSP en Zemission
hun besturingssoftware op elkaar afstemmen.
Het prototype zal getest worden in verschillende pilotopstellingen in zowel Zweden als Nederland. In
Zweden zal de nadruk liggen op de vrijgave van de brander, in Nederland van de geïntegreerde unit.
Uiteraard zal hier gewerkt worden met de gangbare meetapparatuur (bv. temperatuur- en
lambdasensoren). Tevens voert Horev een technologische studie uit naar de praktische integratie
van deze innovatie met andere duurzame maatregelen.
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Resultaat
Het resultaat van het project is een gastype neutrale micro warmte kracht centrale. Dit eerste
prototype zal een elektrisch vermogen van 1.0 kW hebben en een thermisch vermogen van 6.0 kW,
wat later tot 24.0 kW opgevoerd zal worden. Op woning niveau betekent dit dat voor veel lagere
kosten dan andere alternatieven oudere woningen van duurzame warmte, tapwater en elektriciteit
kan voorzien.
Het meest krachtige van de oplossing is de brandstofflexibiliteit. Het kan dus zowel fossiel gas, biogroen gas, waterstof of mengsels hiervan als brandstof gebruiken. De zelfregulerende software in
combinatie met het katalytische verbrandingsproces maakt een organische overgang van de ene
naar de andere brandstof mogelijk. Op wijkniveau betekent het dat gebruik gemaakt kan worden
van de bestaande gas-infrastructuur. Wat betekent dat de netbeheerder geen investeringen hoeft te
doen in netverzwaring en dat de bewoner verschoond blijft van wijken die qua infrastructuur op de
schop genomen worden. Horev levert inzichten wat betreft integratie op pandniveau en met andere
duurzame maatregelen.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
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Thermo Dynamic Solution Provider B.V.

HOREV Vastgoed B.V.
01.09.2019 – 30.05.2020
DEI+ Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen
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TSE Urban Energy regeling 2018
14.

TEUE018001 – Composiet ophangconstructie prefab-NOM-gevels (COP)

Het ontwikkelen van een constructieve Composiet ophangconstructie voor het ophangen van de
prefab-NOM-gevelelementen. De composiet kantplank combineert de constructieve functie
(ophangconstructie) met de isolerende functie (losse kantplank) en voorziet in een ruimte voor het
trekken van UTP kabels.
Aanleiding

•
•
•

Het verhogen van het tempo van aardgasvrij maken van bestaande seriematige woningen.
Het vergroten van de aantallen van aardgasvrij maken van bestaande seriematige woningen.
Het verlagen van de kostprijs van aardgasvrij maken van seriematige woningen.

Doel van het project

•
•
•
•
•

Verduurzaming van de energievoorziening in Nederland. De technische oplossing zal bijdragen
aan het behalen van beleidsdoelstellingen op gebied van energie (Energietransitie 2020-2050).
Vergroten afzetmarkt door integrale kostprijs verlaging.
Versnellen van NOM renovatie projecten.
Economische impact voor het Nederlandse bedrijfsleven: omzet, exportpotentieel,
werkgelegenheid. De vergroting van de afzet heeft een positieve invloed op de economie.
Verlagen grondstof gebruik, huidige methodiek vereist een materiaal intensieve ondersteuning.

Korte omschrijving van de activiteiten

•

•
•

Fase 1: ontwikkelen
BAM Wonen: omschrijven van functionele eisen, uitwerken interface met de gevelelementen,
ontwerpen basis vorm.
Compofloor: functionele eisen vertalen in ontwerp, basis vorm geschikt maken voor fabricage
proces composiet en het aanleveren van een prototype.
Fase 2: Prototyping
BAM Wonen: testen prototype in het veld inclusief belasting met gevelelementen.
Compofloor: omschrijven constructieve eigenschappen en toepassingsvereisten.
Fase 3: Implementeren
BAM Wonen: product implementeren in de standaard NOM Renovatie BIM bibliotheek en
standaard processen.

Resultaat
Het op de markt brengen van een constructieve composiet ophangconstructie voor het opvangen
van de gevelelementen. De composiet kantplank combineert de constructieve functie
(ophangconstructie) met de isolerende functie (losse kantplank) en voorziet in een ruimte voor het
trekken van UTP kabels.

1.
2.
3.

Het komen tot een werkbaar prototype van de constructieve composiet kantplank
Het constructief testen van een prototype constructieve composiet kantplank.
Het invoeren van de constructieve composiet kantplank in het standaard NOM product van BAM
Wonen.
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Compofloor B.V.

BAM Wonen Renovatie Concepten
11.07.2018 – 31.12.2018
Urban Energy tender 2018
Korte termijn innovaties aardgasloze wijken, woningen en gebouwen
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15.

TEUE018002 – DeBron Warm water, verwarming en koeling zonder gas
(DeBron)

Aanleiding
Om bestaande woonwijken en individuele woningen aardgasvrij of – ready te maken, is het nodig
om met betaalbare alternatieven voor de gasgestookte CV ketel te komen, aangezien het grootste
deel van de energievraag van een huishouden bestaat uit ruimteverwarming en warm tapwater. Het
verduurzamen van ruimteverwarming en warm tapwater is geen geringe opgave. Lang niet alle
wijken/plaatsen zijn geschikt voor een warmtenet. All-electric oplossingen vragen in de eerste plaats
een forse beperking van de warmtevraag (isolatie) en hebben nog geen mogelijkheid voor
langdurige energieopslag. Water-water warmtepompen vergen een diepe boring (vaak minimaal 120
m), hetgeen niet overal mogelijk is. De lange termijn effecten van deze diepe boringen op het
drinkwater zijn onbekend. Tevens zijn er steeds meer problemen met het afvoeren van overtollig
hemelwater.
Aan de ene kant is men op zoek naar renovatiepakketten die standaardisatie, grootschaliger
productie en kostenverlaging mogelijk maken. Aan de andere kant blijkt dat iedere woning
maatwerk vereist, vooral binnenin de woning, waar vaak ruimtegebrek is. Daarom dient een
schaalbaar systeem dat weinig ruimtebeslag in de woning geeft, snel geïnstalleerd kan worden en
geen diepe grondboringen vereist, ontwikkeld te worden.
Doel van het project
Project DeBron ontwikkelt een schaalbare oplossing voor de warmtevraag (ruimteverwarming, warm
tapwater en koeling) van bestaande gebouwen. Het doel van het project is aan te tonen dat concept
DeBron:

•
•
•
•
•
•
•

Financieel haalbaar is (maandlasten niet hoger dan de huidige),
Geïnstalleerd kan worden bij gebouwen met een RC van minimaal 2.5 (geen nieuwe woningschil
nodig),
Grotendeels buiten de woning geplaatst kan worden en overlast binnen tot een minimum
beperkt,
Buiten een zeer klein ruimtebeslag heeft, door installatie in een verticale ronde buis van 0.5 m,
Uit te voeren is met een maximale schachtlengte van 20 m diep,
Langdurige opslag en bronbalans mogelijk maakt,
De mogelijkheid biedt om hemelwater effectief af te voeren.

Dit project past eerdere ontwikkelingen op het vlak van zonnepanelen, buffervaten en
warmtepompen toe. De innovatie zit in het totale systeem, de aansturing via een smart control unit
(SCU), goedkope PVT panelen en een innovatieve warmtewisselaar die in de grond geplaatst kan
worden (warmtezuil).
De productie van de warmtezuilen en SCUs kan in Nederland opgezet worden, te starten 1 jaar na
afloop van het project. De productie kan snel opgeschaald worden, afhankelijk van afname door o.a.
woningcorporaties en beschikbare investering in de productiefaciliteit.
Korte omschrijving van de activiteiten
Het systeem wordt ontworpen en gedimensioneerd, hiertoe worden alle afzonderlijke componenten
geoptimaliseerd waar nodig, en wordt tevens gelet op de fabricage van de componenten. Het
systeem als geheel wordt gedimensioneerd op basis van warmteprofielen voor specifieke gebouwen
en gebruikers. Hier dragen alle partners aan bij met hun specifieke kennis van PVT systemen, de
warmtezuil, warmtepompen, buffervaten, en installaties in de woning. Op basis van de
dimensionering worden drie proefopstellingen gebouwd. Daarnaast worden sensoren aangebracht
om de werking van het systeem goed te meten en de gebruikers ondervraagd naar hun
comfortbeleving. De businesscase voor productie wordt uitgewerkt door de fabricagestappen en
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benodigde investeringen en materialen in kaart te brengen. Ook wordt het effect op het grondwater
en de mogelijkheid voor afvoer van hemelwater via de zuil in kaart gebracht, met inbreng van het
Waterschap.
Resultaat
Het hoofdresultaat is de oplevering van drie proefopstellingen, plus de uitwerking van de opschaling
van de productie en installatie. Specifieke resultaten zijn:
Systeemtekeningen voor de proefopstellingen;
Uitgewerkte warmteflow berekeningen die begrip en optimalisatie mogelijk maken;
3 prototypes geïnstalleerd in 3 verschillende type gebouwen;
Resultaten van temperatuurmetingen in de warmtezuil en omringende grond en relatie van die
temperaturen met het energiegebruik van de warmtepomp;
Rapportage comfortbeleving gebruikers en binnenklimaat;
Uitgewerkte businesscase voor vermarkting, eventueel via ESCo;
Uitgewerkt investeringsplan voor productie warmtezuilen;
Rapportage met resultaten studie effect op hemelwaterafvoer en op grondwater;
Kaart met geschikte locaties voor toepassing van DeBron.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
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Solevo B.V.

Sommers Installatietechniek, TU/e, Geo Holland B.V., Luxwolt Industrie
Matching, Renergize Consultancy, DV Technics B.V., TNO
01.01.2019 – 31.12.2019
Urban Energy tender 2018
Korte termijn innovaties aardgasloze wijken, woningen en gebouwen

Bladzijde 39 van 318

Projecten TKI Urban Energy

16.

TEUE018003 – Hybrid Solar Power (HYSOP)

Aanleiding
The Dutch government aims to convert 30,000-50,000 existing homes to make them gas-free. Most
important is to shift hot water and heating to a gas-free system. The Solarus system, winner of the
Accenture innovation Award in 2016, is one of the prime candidates to make this happen. The
Solarus system pursues gas-free water heating and electricity production using a unique approach of
solar concentration. Current hybrid systems are still on the expensive side to be acceptable for
urban housing. The Solarus system is the only concentrated hybrid PV and thermal system on the
market that combines 7 times concentration for both solar thermal and PV. In this project, we aim to
reduce the costs of the Solarus system by 30%, by clever system adjustments that improve the
performance and will make a fully automated production possible.
Doel van het project
The purpose of HYSOP is to make a fully automated production possible by adapting the Solarus
hybrid system by replacing conventional cells with back contact solar cells. These back contact cells
are important because they make possible the introduction of a flat plate heat exchanger. The
combination of flat plate collector and back contact cell technology enables fully automated
fabrication leading to reduction of the production costs. The production of such a hybrid system is a
major distinctive feature for local manufacturing that enables a positive business case for solar hot
tap water production and solar heating in the Netherlands.
HYSOP fulfils the TKI Urban Energy goals:

•
•
•
•
•

Exchange of gas as primary heating source by concentrated solar thermal collection in
combination with solar photovoltaic electricity production;
Realize a Prototype hybrid system in one year based on back contact cell and module technology
with a high TRL level;
Propose automated production process of the novel hybrid system by combining flat plate heat
exchanger and back contact solar cells;
Become a spearpoint demonstrator for gas free heating and hot tap water that is acceptable to
the end-customer. Water heating by hybrid systems is essential in the transition to gas-free
housing but end-users still not be convinced that there will be no loss in quality and convenience;
Adaptation of gas free systems has to be well orchestrated in the Netherlands by creating support
among the stakeholders. The hybrid system is an interesting actor to contribute to the national
‘warmtetransitieplannen’. Applying the hybrid system on apartment complexes or in private
homes will help to realize gas free hot water supply. Associated partner ‘Over Morgen’ will help
us adapt the hybrid system for gas-free next generation urban residential areas.

Korte omschrijving van de activiteiten
Primarily, the design of the hybrid system will bring together back contact solar cell and module
technology (TNO) with the hybrid PowerCollector (Solarus). In combination with a novel developed
flat plate heat exchange system the back contact solar cells will be directly mounted on the heat
exchanger, and that is impossible with standard solar cells. Also, the back contact solar cell array
can be built with diodes directly in the array on the heat exchanger, also currently impossible. The
integration of simple diodes per cell is important to reduce power losses due to partial shading and
inhomogeneous illumination, that is naturally occurring in a low concentrator setup without solar
tracking. The back contact solar cell array and diodes will be manufactured as a prefab allowing fast
mounting on the flat plate heat exchanger surface. The direct mounted cells and diodes and flat
plate heat exchanger will be much easier to produce than the current design. Therefore, the
PowerCollector can be much easier scaled up for mass production. In the design process, we will
discuss with our partner Over Morgen what design changes will lead to wider acceptance for
residential use. The new design will be tested with accelerated life time testing of the materials in
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combination with proven material concepts. Finally, a prototype will be tested in a real-life
environment.
Resultaat
The main results will be a Solarus power collector solar thermal and solar photovoltaic hybrid system
comprising back contact cell and module technology mounted to the systems flat plate heat
exchanger.
Specific results will be:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Integration of a newly developed flat plate heat exchange system inside the collector chamber;
Back contact solar cell array directly mounted onto the heat exchanger;
Solar cell diodes for series connection integrated into the solar cell array making the system much
more tolerant for shading losses, increasing energy yield;
Diodes will be ultra- thin and small ready for automated placing;
Overall design change leading to integration of high TRL level flat plate heat exchange and back
contact solar cell array into existing Solarus hybrid housing;
Reducing parts and easy manufacturing by automatized processes for mass production;
Striving towards a cost reduction of 30% for water heating compared to standard gas free heating
and hot tap water systems;
Improved acceptance by residential end-users by design changes based on discussions between
the partners;
Outdoor test of hybrid prototype performance at a dedicated test site.

Penvoerder
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TNO

Solarus Sunpower B.V., Manders Automation B.V., Over Morgen
01.01.2019 – 31.12.2019
Urban Energy tender 2018
Korte termijn innovaties aardgasloze wijken, woningen en gebouwen
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17.

TEUE018004 – Groendak Gasvrij (GG)

Aanleiding
Groene daken zijn in opkomst door verschillende voordelen zoals schonere lucht, minder
wateroverlast, meer biodiversiteit en een langere levensduur van het dak. Een voordeel blijft vaak
onderbelicht: groene daken verlagen de energievraag van een gebouw aanzienlijk doordat er in de
zomer minder koeling en in de winter minder verwarming nodig is. Onderzoek laat zien dat groene
daken in de winter de warmtestroom door het dak naar buiten verlagen met 10 tot 30% en in de
zomer de warmtestroom door het dak naar binnen verlagen met 70 tot 90%.
De energiebehoefte wordt hier niet alleen mee verminderd, maar ook beter gebalanceerd. Hierdoor
hoeft in de aardgasvrije toekomst minder (grijze) stroom gebruikt te worden voor verwarming en
koeling. Tevens sluit een groendak zonnepanelen niet uit, de twee versterken elkaar zelfs. Een 5jarig onderzoek in Berlijn laat zien dat zonnepanelen in combinatie met een groen dak jaarlijks 6%
meer rendement opleveren. Dit maakt groene daken een geschikte kandidaat om te helpen de
gebouwde omgeving klaar te stomen voor een aardgasvrije toekomst.
Doel van het project
Gasvrij Groendak richt zich op het bijdragen aan energieneutrale gebouwen in Nederland, door de
eerste stap richting groene daken laagdrempeliger te maken. Hiervoor ontwikkelt het consortium
een adviestool voor relevante stakeholders (zoals corporaties, gemeenten, VVE’s). Deze bepaalt de
geschiktheid voor en impact van groene daken. Hiermee wordt de bijdrage van groene daken aan
het aardgasvrij maken van gebouwen, wijken en steden meetbaar.
Binnen het project is het van belang om de energiebesparing van groene daken in de praktijk beter
te bepalen, mede doordat de energiebesparing sterk varieert tussen de verschillende typen groene
daken. Daarnaast hangt de geschiktheid van een dak af van verschillende eigenschappen van het
gebouw zoals bouwjaar, type dakbedekking en belastbaarheid vs. belasting. Om dit voor elk dak
apart te analyseren is tijdsintensief. In de adviestool is een scan voorzien die verschillende
databronnen analyseert om de geschiktheid van het dak te bepalen. Hierdoor wordt op grootschalig
(wijk)niveau inzichtelijk of daken geschikt zijn.
Korte omschrijving van de activiteiten
De consortium partners zijn hoofdverantwoordelijk voor de volgende zaken:

-

Sobolt: Ontwikkelen van de adviestooling en projectmanagement.
TU/e: Onderzoek naar het effect van groene daken op de energievraag van de gebouwde
omgeving.
Havensteder: Faciliteren testdaken en input vanuit de vraagzijde.
Sempergreen: Als marktpartij breed betrokken om domeinkennis in te brengen.

Resultaat
De voornaamste resultaten van het project zijn naar verwachting:

4.

5.

Meer zekerheid over de bijdrage van groene daken in relatie tot de inzet om ‘aardgasvrij’ te
worden. Door onderzoek naar de impact van groene daken op de energievraag van gebouwen
wordt de (mogelijke) bijdrage aan de transitie inzichtelijker. TU/e publiceert de
onderzoeksresultaten.
Innovatieve adviestooling die het mogelijk maakt om de groendak potentie in relatie tot de
aardgasvrije vraag te beantwoorden. Deze tooling is onder andere inzetbaar voor corporaties en
bij de aanstaande wijkaanpak aardgasvrij van gemeenten.
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6.

Een significante bijdrage aan de groei van de groene dakenmarkt. Sempergreen is een van de
bijdragers omdat zij marktgroei willen faciliteren. Het consortium verwacht door marktintroductie
van de adviestool jaarlijks tot 5% extra groei te realiseren. Na 5 jaar tijd wordt hiermee een extra
marktgroei van € 11.200.000 gerealiseerd. Tevens zijn deze extra groene daken (naar de huidige
inschatting) goed voor een jaarlijkse energiebesparing van 15.3 TJ .

Penvoerder
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Sobolt B.V.

TU/e, Sempervirens, Havensteder
10.12.2018 – 29.11.2019
Urban Energy tender 2018
Korte termijn innovaties aardgasloze wijken, woningen en gebouwen
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18.

TEUE018005 – Project DuurzaamGasloos (DuurzaamGasloos)

Doel van het project
Doel van dit project is door middel van een minimale bouwkundige en installatie technische ingreep
een bestaande woning in een doorlooptijd van maximaal 1 week en met een investeringsbudget van
€ 25.000,- gasloos te maken en te voorzien van een pakket aan isolatiemaatregelen.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

Van Wijnen Harderwijk B.V.

Viridi Production B.V., Woningstichting De Goede Woning
02.01.2019 – 31.12.2019
Urban Energy tender 2018
Korte termijn innovaties aardgasloze wijken, woningen en gebouwen
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19.

TEUE018007 – Full Electric - gestandaardiseerde en geoptimaliseerde
totaalpakketten voor verschillende woningtypen …. (Full Electric)

Full Electric - gestandaardiseerde en geoptimaliseerde totaalpakketten voor
woningtypen om tijdens bewoning een woning individueel aardgasvrij te maken.

verschillende

Aanleiding
De gemeente Eindhoven heeft de ambitie om uiterlijk in 2050 CO 2-neutraal te zijn. De Eindhovense
corporaties, waaronder Sint Trudo, hebben daarvoor prestatieafspraken gemaakt. Sint Trudo wil
haar woningen individueel gasloos maken in bewoonde toestand. De ambitie is om daarbij de woning
te transformeren naar ‘energiecentrales’ die zoveel mogelijk zelf voorzien in hun eigen
energiebehoefte.
Vaak wordt in de huidige concepten uitgegaan van aanpak van een heel woonblok. Omdat er
meerdere bewoners (soms eigenaren) in een woonblok zijn en het niet voor iedereen betaalbaar of
wenselijk is, zal dit vaak niet lukken. Het zou makkelijker zijn om een individuele woning te
verduurzamen en gasloos te maken bij leegstand omdat er dan geen overlast is voor de bewoners
en veel kosten bespaard kunnen worden in informeren, overtuigen van bewoners en in extra
maatregelen tijdens de uitvoering.
Om kennis op te doen over het gasloos maken van individuele woningen in bewoonde toestand
voeren we in dit project een pilot uit. In eerste instantie kleinschalig, en na afloop van het
gesubsidieerde project, vervolgens in aantallen (sterk) groeiend.
Doel van het project
Doel is het ontwikkelen van aanpakken, producten en diensten om de investering naar aardgasvrij
op korte termijn sneller te laten verlopen, aantrekkelijker en goedkoper maken:

•
•
•
•
•
•

Het snel in kaart brengen van de 0-situatie van de woning en bewonerssituatie.
Meer inzicht in de beweegredenen van bewoners en de ervaringen in het gebruik (naast de te
verzamelen data over gebruik, prestaties en kosten).
Digitaal archief waarin alle benodigde vastgoedinformatie direct beschikbaar is.
Vijf energieconcepten voor het gasloos maken en verduurzamen van tussenwoningen,
hoekwoningen en etagewoningen. Deze moeten op afstand worden gemonitord. Doel is voor elke
type woning een beproefd concept aan te kunnen bieden om gasloos en duurzaam te zijn.
Het ontwikkelen van een dak in één dag om woningen individueel gasloos te maken.
Kennis over het gasloos maken van woningen in bewoonde staat. We hebben geleerd wat we
moeten doen om bewoners enthousiast te maken en wat we moeten laten waardoor bewoners
worden teleurgesteld.

In dit project worden vijf woningen gasloos gemaakt. Binnen het samenwerkingsverband gaat het op
termijn om ruim 15.000 woningen.
Korte omschrijving van de activiteiten
Sint Trudo is een woningcorporatie te Eindhoven. Sint Trudo wil dit project in de Sintenbuurt te
Eindhoven uitvoeren waarin vijf energieconcepten op haalbaarheid (technisch en financieel),
kwaliteit en comfort voor de bewoner over een langere periode worden getoetst en gevolgd.
Van Asperdt Onderhoud en Beheer is gespecialiseerd in verbouw, renovatie en onderhoud en voert
de garantie en nazorg uit voor Stam + De Koning. Van Asperdt is aannemer en verbouwt de
woningen tot gasloze woningen inclusief de hiervoor benodigde bouwkundige aanpassingen.
Daarnaast ontwikkelt Van Asperdt een innovatief dak voor gasloze woningen (duurzaam dak in één
dag).
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Dubotechniek Comfortsystemen engineert, installeert, onderhoudt en exploiteert duurzame
installaties. Dubo ontwerpt, ontwikkelt, installeert en monitort op afstand de duurzame
energieconcepten om tot gasloze woningen te komen.
De Loods maakt al 37 jaar onderhoud- en renovatieplannen voor woningen, appartementen en
maatschappelijke gebouwen in bewoonde toestand. Daarnaast is de Loods al decennia specialist op
het gebied van duurzaam (ver)bouwen. De Loods is technisch en esthetisch adviseur en verzorgt de
bewonersbegeleiding en coaching.
Resultaat

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vijf bewoonde woningen zijn gasloos gemaakt en voorzien zoveel mogelijk in hun eigen
energiebehoefte.
Gasloos maken van de woningen heeft plaatsgevonden zonder grote overlast voor bewoners.
Technische monitoring en interviews met bewoners geven waardevolle informatie voor
systeemoptimalisatie.
Kennis, goede inventarisatieprogramma's, een analyseprogramma en een bruikbare app voor het
begeleiden van bewoners.
Operationele applicatie om alle voor verduurzaming relevante vastgoedinformatie te kunnen
verstrekken.
Uitvoeringsplan en begroting voor gasloos maken van individuele woningen uitgewerkt naar
verschillende woningtypen en uitvoeringsvarianten en informatie over energieverbruik en
ervaring van bewoners.
Het vervangen van het bestaande dak in één dag door een nieuw dak geschikt voor aanpakken
van een individuele woning.
Vijf volledig uitgewerkte concepten die voor toekomstig te verduurzamen woningen onmiddellijk
kunnen worden toegepast.
De kosten van de ingreep staan in verhouding tot de daling van energielasten en er is inzicht in de
kosten van het gasloos maken van verschillende type woningen inclusief de mogelijkheden om de
kostprijs te verlagen bij opschaling.

Penvoerder
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Stam + De Koning Bouw B.V.

Dubotechniek Comfortsystemen B.V., Stichting Sint Trudo, De Loods
architecten en adviseurs B.V.
02.01.2019 – 31.12.2019
Urban Energy tender 2018
Korte termijn innovaties aardgasloze wijken, woningen en gebouwen
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20.

TEUE018009 – GreenWater (GW)

De GreenWater wordt een antwoord voor gemeenten, corporaties en particulieren die hun bestaande
woning willen aansluiten op een warmtenet. Complicerende factoren, die het nu lastig maken om
bestaande gebouwen aan te sluiten, zoals verschil in CV-systemen, variaties in isolatiewaarden van
woningen en uiteenlopende wensen op het gebied van comfort, worden met de GreenWater
opgelost. Het systeem GreenWater wordt modulair, flexibel en eenvoudig te installeren en vervangt
de cv-ketel. Het kan zelfs op de plaats van de huidige cv-installatie worden bevestigd. Als de aanleg
van een warmtenet bij bestande woningen het antwoord is in de energietransitie, dan draagt dit
Nederlandse product er aan bij om hier snel en doelgericht mee van start te gaan.
Aanleiding
De directe aanleiding van dit project is de doelstelling van het kabinet zoals omschreven in de
Nationale Energieagenda. Momenteel is er een energietransitie gaande en wordt op veel plaatsen
aardgas vervangen door duurzame warmteopties zoals warmtenetten.
Deze warmtenetten worden verwarmd door restwarmte afkomstig uit bijvoorbeeld de industrie of
alternatieve duurzame warmtebronnen. Het is tot nu toe niet goed mogelijk om de aansluiting op
warmtenetten, zoals die nu worden aangelegd in nieuwbouwwijken, toe te passen in bestaande
bouw. Deze systemen gaan namelijk uit van een eenduidige uitgangssituatie, -standaarden en maatvoering. Deze eenduidigheid ontbreekt in bestaande bouw.
Het consortium van KZ en EES Holland heeft de ambitie om een antwoord te formuleren op de
actuele vraag die er nu ligt: hoe kunnen bestaande woningen aangesloten worden op warmtenetten?
Doel van het project
Het doel is om een duurzame afleverset (GreenWater) te ontwikkelen waarmee bestaande gebouwen
veilig kunnen worden aangesloten op een warmtenet (zowel laagtemperatuur
LT,
middentemperatuur MT als hogetemperatuur HT). De GreenWater krijgt een dubbele hydraulische
waterscheiding (primair en secundair) waardoor het watersysteem in de woning wordt losgekoppeld
van het primaire warmtenet.
Met de GreenWater kunnen bestaande woningen op een veilige en degelijke manier van
ruimteverwarming en warm tapwater worden voorzien. Tot nu toe is het aansluiten van bestaande
woningen op een nieuw warmtenet gecompliceerd; sommige huizen hebben geen cv en/of
meterkast, zijn verschillend geïsoleerd en huiseigenaren willen niet aan comfort inleveren.
Het consortium wil een compleet pakket (warmtenet en afleversets) aanbieden aan gemeenten,
corporaties en particulieren. Bewoners kunnen zelf besluiten wanneer ze op een warmtenet willen
worden aangesloten, ook zijn grootschalige verbouwingen niet aan de orde.
Tijdens dit project wordt informatie over het gebruik van de GreenWater in de praktijk gewonnen.
Hiermee versterkt de Nederlandse kennispositie over dit onderwerp. En kan deze kennis worden
gebruikt in de energietransitie.
Korte omschrijving van de activiteiten
De activiteiten zijn het bouwen van een prototype GreenWater, een robuuste en mechanisch
werkende afleverset, die geschikt is om een bestaand gebouw te verwarmen met duurzame warmte
afkomstig van een warmtenet (LT/MT/HT) en van warm tapwater te voorzien.
Het prototype wordt in Zwolle gebouwd, in een testopstelling geplaatst en via iteratieve
experimenten verfijnd. Daarna worden 20 prototypes in verschillende woningen in een bestaande
woonwijk geplaatst en wordt informatie verzameld uit deze testlocaties. De prototypes vervallen na
afloop van het project.
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De taak van KZ is het ontwikkelen en bouwen van een prototype GreenWater. EES Holland bevestigt
dit in verschillende woningen, koppelt het aan een warmtenet en test het systeem in de praktijk. De
GreenWater werkt op het principe dat een warmtenet zijn warmte afstaat bij de gevel van een
woning via een warmtewisselaar aan een huissysteem. Deze transporteert de warmte via een zeer
goed geïsoleerd buizensysteem naar de GreenWater waar de warmte wordt doorgegeven aan het cvsysteem of warmwaterbereiding. Op deze manier wordt een maximum aan (aansluit-) flexibiliteit
gecreëerd.
Resultaat
Het resultaat wordt een ’’plug and play’’ warmtesysteem (GreenWater) dat modulair is en daardoor
toepasbaar voor verschillende bestaande gebouwen.
De GreenWater wordt voor ieder gebouw aangelegd tot de buitenmuur of meterkast. Het systeem
kan ook worden aangelegd op de meest geschikte plaats in of aan een gebouw. Voorbeelden:

-

-

Via een buizenstelsel langs de gevel waardoor het lijkt op een hemelwaterafvoer. In dit geval is de
warmwaterleiding verwerkt in een kunststof omhulsel met een levensduur van tenminste vijftig
jaar.
Via dakgoten direct naar de zolderruimten (in veel gebouwen de kortste weg naar het
leidingensysteem).

Het is niet altijd nodig een primair en secundair deel te gebruiken. Per gebouw of wijk is de meest
praktische locatie voor het systeem te bepalen, welke dat zijn wordt tijdens dit project bepaald. Ook
worden een plan van aanpak, een rekenmethodiek en een transmissieberekening voor bestaande
bouw gemaakt. Er wordt antwoord gegeven op de volgende vragen:

-

Wat zijn specifieke aansluitvoorwaarden voor bestaande bouw?
Welke richtlijnen (montage) inpandig moeten er worden gehanteerd?
Hoe ziet het communicatieplan eruit dat moet worden opgesteld?
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K.Z. Meet- en Regelapparatuur B.V.

Energy Engineering Solutions (EES)
12.09.2018 – 11.09.2019
Urban Energy tender 2018
Korte termijn innovaties aardgasloze wijken, woningen en gebouwen

Bladzijde 48 van 318

Projecten TKI Urban Energy

21.

TEUE018010 – Gasloos renoveren met bewoners aan de knoppen (BadK)

Aanleiding
De ambitie van een CO2 neutrale woningvoorraad in 2050 is een grote en complexe opgave voor
iedereen. Om dat te realiseren hebben we op dit moment een renovatie opgave van 1.000 woningen
per dag. De barrières voor een vlotte opschaling naar een energie gasloze en neutrale
woningvoorraad zijn complex en veel omvattend waaronder:

-

-

Er is geen aanbod in een serie van 1 van een no-regret en gasloze hoge temperatuur
warmtevoorziening, zonder bouwfysische aanpassingen voor lage temperatuurverwaming,
uitgezonderd een collectief warmtenet dat langdurige en complexe besluitvorming kent met vele
stakeholders.
Beperkte faseerbaarheid van de traditionele technische renovatie oplossingen, en daarmee
beperkte mogelijkheden tot financiële fasering
Het ontbreken van een betrouwbaar ‘merk’ dat - met een portfolio aan renovatie-oplossingen
met prestatiegarantie – een propositie aanbiedt die vertrouwen geeft aan de consumenten,
financiers en marktpartijen.

Alliantie+ is door de gemeente Eindhoven gevraagd om het vergroten van de bewustwording over
verduurzaming van het woningbezit met de bewoners van Gerardusplein en Bloemenbuurt Zuid op
te pakken in een buurtenchallenge. Deze bewustwording die in deze aanpak met de gemeente is
ingezet, wordt omgezet in drie demonstratiewoningen, waarin zowel het voorbereidingsproces als de
realisatie en monitoring van de nieuwe formules worden gedemonstreerd en geoptimaliseerd.
Doel van het project
Doel van het project ‘Gasloos renoveren met bewoners aan de knoppen‘ is bijdragen aan het tot
stand komen van een wijk- en bewonersgericht programma om a) (techniek) enkele nieuwe
kosteneffectieve oplossingen te introduceren en te demonstreren in enkele proefwoningen en b)
(sociaal) een bewoners/wijkgerichte ondersteuning en beslissingsproces op te zetten voor en met de
bewoners. Hiermee beogen we om vertrouwen en draagvlak in de wijk te creëren dat bewoners
daadwerkelijk met vertrouwen de regie kunnen voeren over hun woningrenovatie. Deze combinatie
van een vraaggestuurde technische én sociale aanpak draagt bij om versneld in 2021 30.000 –
50.000 bestaande particuliere woningen per jaar aardgasloos of voorbereid op aardgasloos te maken
(impact op Nederland).
Korte omschrijving van de activiteiten
Het project kent de volgende werkzaamheden:

-

-

Het demonstreren van een all-electric techniek op hoge temperatuur zonder noodzakelijke
bouwfysische renovatie (Techniek-aspect) en deze als component-oplossing toevoegen aan het
portfolio aanbod van Alliantie+;
Ontwikkeling en verbetering van bewoners- en wijkgerichte procesondersteuning waardoor de
bewoners in staat worden gesteld zelf de regie van de renovatie op zich kunnen nemen (Sociaal
aspect).

Resultaat

1.
2.
3.

4.

De HT-warmtepomp formule ‘Homemade WP’ toegevoegd aan het portfolio aanbod van
Alliantie+ als no-regret maatregelen om de aansluiting op het gasnet te kunnen laten vervallen.
Drie demonstratiewoningen, in de drie genoemde niveaus (basis aardgasloos, aardgasloos + PV,
aardgasloos comfort)
Monitoring van de prestaties van de drie proefwoningen, zowel op het gebied van
energiegebruik,
comfort
en
binnenluchtkwaliteit,
robuustheid/storingsgevoeligheid,
bewonerservaring.
Optimalisatie van het Alliantie+ renovatieproces en kwaliteitsbeheersing gericht op maximale
regie door de bewoner en minimale procesondersteuning door Alliantie+
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5.

Een draaiboek van het proces voor deze wijkaanpak, inclusief de voorwaarden voor het ontwerp
voor een ICT-architectuur voor een digitaal bewonersplatform voor co-creatie,
uitvoeringsbewaking en monitoring van prestaties na renovatie, getoetst door bewoners.

De projectactiviteiten zijn hierop afgestemd, corresponderend met werkpakketten:

1.
2.
3.
4.

Procesontwikkeling Techniek en Concepten;
Procesontwikkeling Sociaal;
Realisatie drie prototypes formule ’Homemade WP’;
Wijkpropositie.

Penvoerder
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E-mail
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Huygen Installatie Adviseurs B.V.

Alliantie+ B.V, Bouwhulp Groep B.V., Duroplan B.V.
01.01.2019 – 31.12.2019
Urban Energy tender 2018
Korte termijn innovaties aardgasloze wijken, woningen en gebouwen
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22.

TEUE018011 – Toolbox voor Optimalisatie van MaatscHappelijke kosten voor
de transitie naar Aardgasloze WijKen (TOMAHAWK)

Aanleiding
De transitie naar aardgasloze wijken is op gang gekomen. In dat kader zijn inmiddels veel
renovatieconcepten om woningen en kleinbedrijf van het aardgas af te krijgen, waarbij gebruik
wordt gemaakt van een verscheidenheid aan technieken, zoals all-electric oplossingen, hoge- en
lage temperatuur warmtenetten, groen gas en pelletketels. Bij het op wijkniveau toepassen van deze
concepten wordt veelal voorbijgegaan aan de impact die deze concepten hebben op de ondergrondse
energie-infrastructuur.
Het gevolg hiervan is dat er suboptimale keuzes worden gemaakt in bovengrondse en ondergrondse
investeringen, waardoor zowel eindgebruiker als maatschappij met onnodige kosten opgezadeld
worden. In het TKI Systeemintegratieproject BIES bijvoorbeeld, werd voor de wijk Buiksloterham
vastgesteld dat een alternatief renovatieconcept totaal ruim 15% lagere kosten zou hebben. Een
integrale transparante aanpak, waarbij de samenhang van de bovengrondse investeringen en de
ondergrondse investeringen worden beschouwd, ontbreekt tot dusver.
Doel van het project
Het project heeft als doel de kosten van de transitie naar een aardgasloze wijk te reduceren met
20%, door alle betrokken stakeholders in een vroeg stadium al te informeren over de totale kosten
van de bovengrondse èn ondergrondse transformatie. TOMAHAWK resulteert in een analyse- en
beslissingstool waarmee een (combinatie van) renovatieoplossingen en infrastructuurinvesteringen
gevonden wordt voor het realiseren van een aardgasloze wijk, welke leidt tot de meest optimale
situatie. Optimaal wil zeggen, de som van de directe (energierekening) en indirecte
(maatschappelijke) kosten voor de eindgebruiker zijn zo laag mogelijk, alle stakeholders hebben een
positieve business case (investeringsbeslissing) en de oplossing heeft een positieve bijdrage aan het
Klimaatakkoord en Parijs.
Korte omschrijving van de activiteiten
TOMAHAWK borduurt voort op twee reeds bestaande tools: PICO, een op GIS-gebaseerd
informatiesysteem van Geodan, en NoRegret, een woning renovatieconcept rekentool ontwikkeld
door EnergyGO.
PICO zal fungeren als gebruikersinterface. PICO wordt uitgebreid om van een wijk aanvullende
karakteristieken te verzamelen van het bovengrondse vastgoed en ondergrondse energieinfrastructuur. Daarnaast zullen ook de resultaten uit de TOMAHAWK rekenkern in PICO worden
getoond. Hiervoor worden binnen PICO aanpassingen gemaakt om de visualisaties van de resultaten
te kunnen tonen.
Voor de bovengrondse renovatieconcepten zal de TOMAHAWK rekenkern gebruik maken van
NoRegret. Voor de ondergrondse renovatieconcepten en kostenberekeningen zal worden
voortgeborduurd op eerdere ervaringen, zoals in het TKI-systeemintegratieproject BIES alsmede
met de kennis van en contacten met netbeheerders en warmtebedrijven.
In samenwerking met de Provincie Utrecht en Economic Board Utrecht zal TOMAHAWK worden
gedemonstreerd door voor een aantal vooruitstrevende wijken in de provincie Utrecht inzichtelijk te
maken wat de mogelijkheden zijn om deze wijken aardgasloos te maken. Deze resultaten zullen
gepresenteerd worden aan betrokken en geïnteresseerde stakeholders.
Verder is er ook kennisverspreiding via publicaties, kennissessies, een eindworkshop en website.
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Resultaat
Het project levert een minimum viable product (MVP - prototype) analyse en beslissingstool
waarmee een (combinatie van) renovatie oplossingen en infrastructuurinvesteringen gevonden wordt
voor het realiseren van een aardgasloze wijk. Hiermee kan de meest optimale situatie bepaald
worden, waarbij het optimum is gedefinieerd als de som van directe (energierekening) en indirecte
(maatschappelijke) kosten voor de eindgebruiker.
Dit product zal binnen zes maanden na het einde van het project als software-as-a-service aan de
markt worden aangeboden, waarbij beoogd wordt een freemium-premium prijsmodel te hanteren.
Verder levert het project ook een aantal API’s op met bijbehorende documentatie, waarmee na het
project voor andere partijen de mogelijkheid ontstaat om ook (reken)tools van derden te koppelen
aan TOMAHAWK.
De MVP zal worden getoetst aan drie case studies, waarvan de resultaten worden gecommuniceerd
met betrokkenen en geïnteresseerde stakeholders.
Penvoerder
Contactpersoon
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EnergyGO B.V.

Geodan Software Development & Technology B.V., Stichting Economic Board
Utrecht, Provincie Utrecht
01.01.2019 – 31.12.2019
Urban Energy tender 2018
Korte termijn innovaties aardgasloze wijken, woningen en gebouwen
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23.

TEUE018012 - Ventura

Aanleiding
Het regeerakkoord stelt dat tot 2021 30.000 tot 50.000 bestaande woningen per jaar aardgasloos
gemaakt moeten worden of in ieder geval zodanig worden ingericht en/of energie-efficiënt worden
gemaakt dat ze op korte termijn aardgasloos gemaakt kunnen worden. Dit vraagt om ‘intelligente’
energiebesparing en optimale inzet van duurzame energie die niet leidt tot verlies aan comfort in
woon- en werkomgeving.
Een belangrijk obstakel voor het aardgasloos maken van bestaande woningen is dat de warmtevraag
te groot is om dit met lage temperatuurswarmte aan te vullen. Het isoleren van woningen kan dit
probleem deels oplossen, maar één van de grootste bronnen van warmteverlies blijft overeind: 50%
van het warmteverlies binnen een gebouw treedt op als gevolg van ventilatie. Ventilatie,
warmtevraag en comfort (binnenklimaat) grijpen direct op elkaar in en vormen daarmee een
belangrijk balanceringsvraagstuk wanneer er energie dient te worden bespaard zonder aan comfort
afbreuk te doen. Gezien het grote warmteverlies vormt ventilatie een belangrijke bron van mogelijke
energiebesparing die aardgasloze wijken dichterbij brengt.
Doel van het project
Doel van dit project is een all-in-one unit te ontwikkelen die decentrale ventilatie, verwarming en
koeling combineert met WTW, zelflerende algoritmiek en sensoren en welke geschikt is voor
ondersteuning van twee ruimtes en gevoed kan worden met een lage aanvoertemperatuur uit een
warmtepomp of warmtenet. Bovendien wordt gezocht naar een vormfactor die door ruimtebesparing
breder geschikt is voor de retrofitmarkt. Doelmarkt is die van Nederlandse stapelwoningen, zoals
studio’s en kleine appartementen.
Door deze functionaliteiten te combineren en intelligent op elkaar af te stemmen zal het
aardgasverbruik dalen of zal een gasaansluiting zelfs helemaal overbodig worden, wanneer het
systeem wordt gevoed met lage temperatuur warmte vanuit een hybride warmtepomp of
warmtenet. Het ondersteunen van zowel HT- als LT-infrastructuur is een belangrijk innovatief doel
van het voorliggende project. Hierdoor wordt het product toepasbaar als duurzame eindoplossing,
maar kan deze ook als tussenoplossing gebruikt worden als voorbereiding op het moment dat LTinfrastructuur in de toekomst beschikbaar komt voor de woning.
Activiteiten en taakverdeling
Het project wordt uitgevoerd als samenwerking tussen Honeywell Customized Comfort Products en
ClimaRad. Honeywell ontwikkelt binnen het project vooral de embedded technologie zoals software
(besturing, cloud, algoritmiek) en elektronica en sensoriek voor de klimaatsturing. ClimaRad
ontwikkelt de hardware modules van de all-in-one unit, waarin de deelsystemen van o.a. Honeywell
worden geïntegreerd. Na het realiseren van een kleine serie prototypes wordt het systeem getest op
twee veldlocaties die na het project via hun installateur ook als launching customer zullen dienen.
Resultaat
Het beoogde resultaat van het project is een in de praktijk getest prototype van een all-in-one
decentrale ventilatie-, verwarm- en koelinstallatie voor in stapelwoningen, die gevoed kan worden
met lage temperatuur water en welke door warmteterugwinning en slimme klimaatbeheersing het
warmteverlies aan ventilatie reduceert tot < 5%. Per stapelwoning verwacht men gemiddeld 500 m 3
gas te besparen op jaarbasis. Binnen 5 jaar na afronding van het project verwacht men 75.000 units
te hebben verkocht.
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24.

TEUE018013 – Compartimenteren woningen met binnen isolatie op maat
(Compartimenteren)

Aanleiding
Het doel is het aardgasloos en CO2-neutraal maken van rijen jaren ‘50-‘60 sociale huurwoningen met
behulp van thermisch compartimenteren. Hierbij wordt voor keuken-woonkamer en “de rest van de
woning” met verschillende isolatiewaarden, ventilatiesystemen en duurzame warmteproductie en afgifte gewerkt naar aardgasloos. Enkele voorbeelden: buitenmuren met dunne hoogwaardige
binnenisolatie in kamer-keuken en alleen spouwmuurisolatie in de overige ruimtes, vliering wordt
buiten de thermische schil geplaatst, isolatie van de verdiepingsvloer. Uitgangspunten:

•
•
•
•
•
•
•

Deze sociale huurwoningen uit de bouwperiode ’45 t/m ’64 vormen 7% van de totale
woningvoorraad (272.000).
Huidige aanpakken naar aardgasloos leveren geen sluitende businesscase.
De woningen zijn klein.
De vaak oudere een- en tweepersoonshuishoudens willen huidig woninggebruik zoveel mogelijk
voortzetten.
Geen kosten maken voor vervanging gebouwonderdelen die nog goed zijn.
Veel van deze woningen staan komende jaren ingepland voor grootonderhoud.
Compartimenteren is geschikt als vervolg op eerdere renovaties naar bijv. label B.

Doel van het project
Het doel is te komen tot oplossingen voor een contingentaanpak voor het naar aardgasloos
renoveren van deze woningen met een sluitende businesscase voor corporaties, bedrijven en
huurders en die eind 2019 geschikt is voor grootschalige uitrol.
Activiteiten
In het project worden 2 prototypes met ieder 2 varianten gerealiseerd, de geautomatiseerde
prefabricage van het binnenisolatiemateriaal ontwikkeld en de proposities beschreven voor de
opschaling. In de prototypes worden 2 soorten hoogwaardige binnenisolatie, (Bluedec aerogeldoek
en SLEN), en 2 duurzame warmte opwekkings en –afgiftesystemen toegepast. Een laag (LT)- en een
hoogtemperatuursysteem (HT). Het HT-systeem combineert een CO2 systeem, inclusief PCM
buffervat, met bestaande radiatoren. Het LT-systeem heeft in de woonkamer speciale- en in de
andere ruimtes de bestaande radiatoren, aangevuld met infraroodpanelen in bad- en slaapkamer.
De verschillende prototypes worden technisch, financieel en op bewonerszaken geëvalueerd en
geoptimaliseerd. Voor particulieren wordt tot slot een no regret aanpak uitgewerkt. De prefabricage
van de dunne binnenisolatie op maat heeft als doel het aanleveren van een exact passend pakket
per woning dat eenvoudig en door twee medewerkers in een dag is aan te brengen. Dit is t.b.v. een
structurele daling van de kosten voor en het aanbrengen van het materiaal en de reductie van de
overlast voor de bewoners tijdens de werkzaamheden.
Resultaat
Het project heeft als resultaat een onderbouwd en getest integraal concept, met een sluitende
businesscase, voor het met behulp van thermisch compartimenten grootschalig renoveren van
sociale huurwoningen uit de ’45 t/m ’64 naar aardgasloos en CO2-neutraal.
Woningcorporatie Domijn stelt 4 woningen in Enschede beschikbaar voor de prototypes. De andere
partners zijn Bluedec, aannemersbedrijf Oude Wolbers Borne, Kamperman Adviseurs in
Installatietechniek, NK Bouwbegeleiding, Schulte Energie en Techniek, Stichting Pioneering en het
lectoraat Sustainable Building Technology & Material van Saxion Hogescholen (penvoeder).
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Hogeschool Saxion

Woningstichting Domijn, Bluedec B.V., Bouwonderneming Oude Wolbers Borne
B.V., Kamperman Adviseurs in Installatietechniek B.V., Technisch
Installatiebedrijf Schulte Denekamp B.V., Stichting Pioneering, NK
Bouwbegeleiding B.V.
10.12.2018 – 09.12.2019
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25.

TEUE018014 – Toolbox voor particuliere woningrenovatie (TPW)

Aanleiding
In Nederland werken overheid en bedrijfsleven samen aan het verduurzamen van de bestaande
woningmarkt. Daarbij worden wel al successen geboekt, maar de verbeteringen bij particuliere
woningen zijn nog te traag en fragmentarisch. Herkenbaar is bijvoorbeeld de situatie dat een
particuliere woningeigenaar die bereid is zijn huis te verduurzamen de weg kwijtraakt in
tegenstrijdige informatie van verschillende aanbieders. Zelf heeft deze woningeigenaar te weinig
kennis, waardoor hij vastloopt. De belemmeringen zijn bekend, maar er is een gebrek aan goed
werkende aanpakken waarmee ze kunnen worden weggenomen.
De afgelopen jaren is onder andere door Energiepaleis veel ervaring in de praktijk opgedaan met
nieuwe wijzen van begeleiden van particuliere woningeigenaren. Dit heeft geleid tot de eerste
contouren van een pragmatische, klantgerichte methode voor het op grote schaal aardgasvrij maken
van particuliere woningen. In dit project wordt met nader onderzoek deze aanpak doorontwikkeld.
Doel van het project
Doel is een doorbraak te bereiken in de weerbarstige praktijk van particuliere woningrenovaties. Een
eenvoudige, innovatieve methode voor de verduurzaming van woningrenovaties waarin de eigenaarbewoner centraal staat, wordt doorontwikkeld en getest. Belemmeringen worden herkend en
weggenomen en samen met lokale aanbieders gaan bewoners aan de slag om direct of in stappen de
woning aardgasvrij te maken.
De aanpak is gebaseerd op heldere maatregelenpakketten (bouwkundig en installaties) die passend
zijn voor de combinatie van gebruiker, woning en energie-infrastructuur. Voor de versnelling van de
uitrol worden duurzaamheidsregisseurs ingezet. Dit zijn onafhankelijke adviseurs met passende
vaardigheden die individuele woningeigenaren ondersteunen bij het maken en laten uitvoeren van
de plannen. De duurzaamheidsregisseur is niet alleen vertrouwenspersoon van de particulier, maar
ook kennisleverancier voor lokale uitvoerders.
De methode sluit goed aan bij natuurlijke verbetermomenten en verlaagt daarmee
investeringskosten.
Korte omschrijving van de activiteiten

1.
2.
3.
4.

Doorontwikkelen van methode en toolbox met innovatieve pakkettengenerator en
ondersteunende instrumenten. Projectleider Energiepaleis.
Testen van onderdelen uit de toolbox bestemd voor de opleiding van duurzaamheidsregisseurs.
Gericht op opschaling en versnelling. Projectleider Hogeschool Utrecht.
Opzetten en uitvoeren van praktijktesten met de toolbox bij concrete particuliere duurzame
woningverbeteringen naar aardgasloos. Projectleider Energie-U.
Aansluiten bij en gebruik maken van bestaande kennisontwikkeltrajecten in Nederland en
daarbuiten. Verkrijgen van nieuwe kennis uit de pilotprojecten en uitvoeren van analyses, onder
andere bestemd voor bouw- en installatiesector. Projectleider ECN, part of TNO.

Resultaat
Het resultaat bestaat uit een innovatieve methode voor het wegnemen van belemmeringen uit de
gehele keten van woningrenovaties. De aanpak sluit aan bij natuurlijke verbouwingsmomenten
waardoor voorkomen wordt dat kansen gemist worden voor het op tijd realiseren van aardgasloze
wijken. Duurzame woningverbetering wordt goedkoper en eenvoudiger. Deelresultaten zijn:

1.

De pakkettengenerator bestemd voor particuliere woningeigenaren en lokale aanbieders. Met de
pakkettengenerator worden specifieke maatregelenpakketten voorgesteld die in één keer of in
stappen worden doorgevoerd. Voor- en nadelen komen daarmee helder in beeld, zowel financieel
als op gebied van comfort. Belemmeringen worden weggenomen.
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2.

Beschikbaarheid van onderwijsmateriaal bestemd voor opleidingen van duurzaamheidsregisseurs.
Van belang voor een versnelde lokale marktontwikkeling.
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Energiepaleis

Stichting Hogeschool Utrecht, TNO, Stichting Natuur en Milieufederatie Utrecht,
Energie-U, Essense Service Design B.V., Wendel, Sustainomy, J.A. de Jonge
Beheer B.V.
01.01.2019 – 31.12.2019
Urban Energy tender 2018
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26.

TEUE018016 – Collectieve Aanpak Versnelling Aardgasvrije VvE’s (CAVAV)

Aanleiding
Woonwijken bestaan uit een mix van complexen in gezamenlijk eigendom - corporaties en VvE’s –
en grondgebonden woningen. In 2015 heeft Nederland bijna 144 duizend Verenigingen van
Eigenaren (VvE’s). Samen beheren zij bijna 1,2 miljoen huur- en koopwoningen. Bij VvE’s is sprake
van een collectief besluitvormingsproces. Eigenaren – leden van een VvE - moeten het eens worden
over investeringen. Het belang van het collectief is daarbij niet altijd in lijn met dat van individuele
eigenaren. Ook hebben eigenaren verschillende drijfveren en bevinden zij zich in verschillende fasen
van het bewustwordingsproces.
Het collectieve besluitvormingsproces (VvE klantreis) is lang en complex waardoor de verduurzaming
van VvE’s traag gaat. Er worden nu weinig verduurzamingsinitiatieven genomen richting VvE’s.
Commerciële partijen vinden VvE’s een lastige doelgroep. Het collectieve besluitvormingsproces
wordt door deze partijen beschouwd als complex, traag en arbeidsintensief. Partijen hebben
behoefte aan een instrument waarmee zij het collectieve besluitvormingsproces binnen VvE’s
soepeler en sneller kunnen laten verlopen, om opschaling mogelijk te maken en te komen tot een
interessante business case.
Doel van het project
Doel van het project is het ontwikkelen van een toolkit “Aardgasvrije VvE’s”. Doelgroep van de
toolkit zijn intermediairs die VvE’s willen stimuleren en faciliteren in het collectieve
besluitvormingsproces naar verduurzaming van hun VvE (VvE klantreis). De toolkit is zelfstandig te
gebruiken en ondersteunt de intermediairs met tools tijdens elke stap van de VvE klantreis.
De toolkit zorgt ervoor dat het begeleidingsproces van VvE’s efficiënter en effectiever kan worden
uitgevoerd en er daardoor een versnelling ontstaat in de verduurzaming van VvE’s. De toolkit wordt
ingezet bij in ieder geval 2 VvE’s in de wijk Lariks in de gemeente Assen. Dit project bouwt voort op
eerder onderzoek door TNO en een aantal VvE-beheerders. Het project benut inzichten uit de
gedragswetenschappen. Het project is gericht op ingrijpende renovaties van VvE’s naar Nul op de
Meter. Voorgaande projecten richtten zich op het nemen van “slechts” één of twee maatregelen door
VvE’s.
VvE’s vormen een belangrijke speler in de transitie naar aardgasvrije wijken. Intermediairs kunnen
middels de toolkit VvE’s stimuleren en faciliteren om mee te doen; dit leidt tot het kostenefficiënt
aardgasvrij maken van de wijk.
Korte omschrijving van de activiteiten
Er wordt gestart met een beknopte desk research. Hierbij wordt er gekeken naar een aantal thema’s
(zoals eigenaren en drijfveren, financiën, techniek en participatieproces) die een rol spelen in het
collectieve besluitvormingsproces van VvE’s. Middels interviews wordt nader inzicht verkregen in
drijfveren en barrières van eigenaren en het collectieve besluitvormingsproces. Ook worden
interviews gehouden met intermediairs (gemeenten, adviesbureaus, bouwbedrijven en VvE
beheerders) om (nader) inzicht te krijgen in hun ervaringen en de behoefte aan ondersteuning die
deze intermediairs hebben voor het begeleiden van het collectieve besluitvormingsproces. De toolkit
wordt ontwikkeld in een aantal iteraties; tussentijdse versies worden ingezet bij in ieder geval 2
VvE’s in de wijk Lariks in de gemeente Assen. De resultaten van het project zijn interessant voor de
intermediairs in heel Nederland. Gedurende het project worden de (tussen) resultaten daarom via
diverse activiteiten onder de aandacht gebracht bij de doelgroep. TNO werkt onder meer aan het
ontwikkelen van de toolkit, de gemeente Assen verbindt en faciliteert, Segon en Renolution werken
aan inzet van de toolkit in de praktijk.
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Resultaat
Resultaat van het project is een praktische online toolkit “Aardgasvrije VvE’s”. De doelgroep van de
toolkit zijn intermediairs die VvE’s willen stimuleren en faciliteren in het collectieve
besluitvormingsproces (VvE klantreis) naar het ingrijpend verduurzamen (Nul op de Meter) van hun
VvE. De toolkit ondersteunt de intermediairs met tools tijdens elke stap van de VvE klantreis. De
toolkit is getoetst en aangescherpt op basis van ervaringen in de praktijk in de wijk Lariks in Assen.
Om kennisoverdracht buiten het project te borgen wordt er actief gewerkt aan het creëren van
bekendheid voor de toolkit. De projectpartners zetten daarbij actief hun netwerk in, waaronder de
deelnemers aan de landelijke werkgroep “Financiering verduurzaming VvE-en”, de provincie
Drenthe, de VNG Innovatieve aanpakken en Vereniging de Brede Stroomversnelling waar zowel
Assen als Renolution actief lid van zijn.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

TNO

Segon B.V., Renolution B.V., Gemeente Assen
01.01.2019 – 31.12.2019
Urban Energy tender 2018
Korte termijn innovaties aardgasloze wijken, woningen en gebouwen
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27.

TEUE018017 – Lage temperatuur feed-in zonnewarmtenetten (DeZONNET)

Aanleiding

•

•
•

Veel bestaande woonwijken hebben te weinig duurzame (rest)warmtebronnen in de omgeving,
en weinig ruimte voor duurzame opwekking. Daarnaast zijn ambitieuze isolatiemaatregelen voor
veel woningtypen niet praktisch of niet financieel haalbaar. Een aardgasvrije warmtevoorziening
voor dit type wijken is dus niet eenvoudig.
Uit onderzoek voor de wijk Ramplaankwartier in Haarlem (www.spaargas.nu) is gebleken dat voor
dit type wijk energetisch verreweg de beste oplossing bestaat uit een feed-in lage temperatuur
warmtenet met WKO, individuele warmtepompen en PVT op eigen dak.
Door het koppelen van individuele PVT aan een WKO net wordt een hogere temperatuur in het
warmtenet behaald, waardoor de warmtepomp ook voor bestaande woningen relatief efficiënt is.
Daarnaast zorgen de PVT panelen voor regeneratie van de WKO, wat noodzakelijk is in een wijk
met overwegend woningbouw. Het concept biedt een inclusieve wijkoplossing, omdat niet alle
woningen in een wijk over een geschikt dak hoeven te beschikken om toch duurzame wijkwarmte
te kunnen gebruiken. Dit concept is voor (bestaande) woonwijken met vergelijkbare kenmerken
(naar schatting tussen 1-3 miljoen woningen) ook zeer kansrijk.

Doel van het project

•

•

•

Dit project heeft als doel het ontwikkelen van een integraal energie-ontwerp - zowel technisch als
maatschappelijk - dat individuele PVT systemen op gebouwen en woningen koppelt aan een lage
temperatuur WKO net. Door het realiseren van feed-in warmte van individuele PVT worden zeer
efficiënte en duurzame lage temperatuur warmtenetten in de bestaande woonwijken mogelijk.
Op dit moment zijn bijna alle onderdelen die voor dit systeem nodig zijn beschikbaar (PVT,
warmtepomp, WKO en lage temperatuur netten). Wel ontbreken enkele schakels (bijvoorbeeld
de juiste aflever- en regelset) evenals de technische specificaties voor thermisch en hydraulisch
ontwerp. Daarnaast zijn er zowel technische als maatschappelijke integrale ontwerpvraagstukken,
zoals de mogelijke oplossingen voor het piekvermogen (technisch) en de verschillende
marktmodellen en afspraken die met stakeholders, inclusief bewoners, mogelijk zijn
(maatschappelijk).
Het project heeft als doel dat aan het eind van het project het concept dusdanig is uitgewerkt,
zowel technisch als maatschappelijk, dat het kan worden gerealiseerd in een wijk.

Korte omschrijving van de activiteiten
De activiteiten van het project zijn onderverdeeld in 6 werkpakketten: 3 werkpakketten met focus
op het technisch ontwerp, 2 werkpakketten met focus op de maatschappelijke integratie en 1
werkpakket waarin dit alles wordt toegepast op de pilot case studies.
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De samenhang tussen de werkpakketten is weergegeven in onderstaande figuur:

Figuur 1: schematische weergave van de samenhang tussen de werkpakketten
Resultaat
De eindproducten van het project zijn:

•

•

•

•

Technisch eindproduct:
o Uitgewerkte technische specificaties van alle onderdelen van het ‘DeZONNET’ (het
decentrale feed-in zonnewarmtenet) (WP1 en 2).
o Technische integratie: een ontwerphandleiding voor het toepassen van een dergelijk
concept op een wijk, met aandacht voor vraag en aanbod profielen en mogelijke
oplossingen voor het leveren van piekvermogen (WP1 en 2).
o een demonstratie van de PVT/WP/afleverset en regeling in een of enkele woningen (WP3).
Maatschappelijk eindproduct:
o Stakeholder analyse inclusief bewoners participatiemodellen (WP4).
o Integrale en exploitatievorm-neutrale businesscase model voor een DeZONNET systeem
(5.1).
o Overzicht van mogelijke marktmodellen en exploitatievormen voor een DeZONNET systeem
(5.2).
Toepassing: Uitgebreide casus voor het Ramplaankwartier Haarlem, en een beknopte
haalbaarheidsstudie voor Duindorp - Den Haag (WP6).
o Technische uitwerking/ schetsontwerp wijk-energiesysteem.
o Uitwerking voorkeurs marktmodel (incl. financieringsmodel), bepaald in samenwerking met
o.a. de eindgebruikers van het energiesysteem.
o Implementatieplan.
Disseminatie middels publicaties en een afsluitende informatie ochtend of middag over het
systeem (WP7).
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TU Delft faculteit Bouwkunde

Stichting Deltares, Eelco Fortuijn Services, Greenvis B.V., De
Warmtetransitiemakers B.V., Engie Services Nederland N.V., Triple Solar B.V.,
Fortes Import Installatie Agenturen B.V., Stichting DE Ramplaan
15.01.2019 – 14.01.2020
Urban Energy tender 2018
Korte termijn innovaties aardgasloze wijken, woningen en gebouwen
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28.

TEUE018018 – Stille NOM-energiemodule o.b.v. CO2-warmtepomp (CO2warmtepomp)

Aanleiding
BAM heeft een energiemodule ontwikkeld waarmee bestaande woningen aardgasloos gemaakt
worden, en i.c.m. isolatie en zonnepanelen Nul op de Meter. De energiemodule bestaat o.a. uit een
warmtepomp voor verwarming en warm tapwater. BAM gebruikt hiervoor een gangbare
warmtepomp: R410A lucht-water-warmtepomp. Deze warmtepomp kent een paar nadelen:
•
De warmtepomp functioneert energetisch het best bij levering van lage temperaturen;
•
De warmtepomp genereert geluid waardoor hij bij plaatsing vlakbij een slaapkamerraam voor
geluidshinder kan zorgen;
•
Door de mindere prestatie van de warmtepomp bij een hoge temperatuur afgiftesysteem is het
noodzakelijk om een woning heel goed te isoleren en kierdicht te maken door tegen hoge
kosten een nieuwe isolatieschil aan te brengen om de huidige gevel en dak.
Hierdoor stagneert het aantal NOM-renovaties en is het van het gas af halen van bijzondere
woningen, beschermde aangezichten en grote woningen met deze warmtepomp niet mogelijk.
Tevens is het niet rendabel om woningen met bouwjaar na 1980 te renoveren tot NOM-woning,
omdat door de reeds aanwezige isolatie minder duurzaamheidsvoordeel te behalen is, terwijl er hoge
renovatiekosten tegenover staan.
Doel van het project
Doel van project is de ontwikkeling en test van een prototype van een nieuwe energiemodule waarin
een CO2-warmtepomp wordt geïntegreerd, die vervolgens in een pilot in een aantal woningen wordt
beproefd. De CO2-warmtepomp werkt o.b.v. koudemiddel CO2, en heeft o.a. als voordelen dat het
hogere temperaturen kan leveren met behoud van rendement en dat het 3dB stiller is.
Eerdere projecten bij BAM hebben geleid tot een energiemodule met warmtepomp o.b.v.
koudemiddel R410A. Ook concurrenten van BAM bieden energiemodules met dit type warmtepomp.
In andere projecten zoals AWP-2, CTWB, HTWP 80/60 en PVT inSHaPe zijn andere typen
warmtepompen geadresseerd, zoals adsorptie-, HT-, PVT- en een thermo akoestische warmtepomp.
Deze zijn echter niet of deels geschikt voor de energiemodule in de woningbouw.
Met de nieuwe energiemodule verwacht het consortium meer sociale huurwoningen te renoveren:
tot eind 2021 3.850 woningen. Daarnaast verwacht Alklima dit product breed op de markt te
zetten als oplossing om woningen van het gas af te halen: 6.500 woningen tot eind 2021.
Korte omschrijving van de activiteiten
De eerste activiteiten binnen het project zijn gericht op het integreren van de CO2-warmtepomp in
een nieuwe energiemodule. Hiervoor zal een nieuw ontwerp opgesteld worden.
Daarna zal de nieuwe energiemodule langdurig getest en gemonitord worden in een pilot in
Landsmeer waar woningen tot Nul op de Meter (NOM)-woning gerenoveerd zullen worden. Hierbij
wordt onderzocht of de CO2-warmtepomp daadwerkelijk de verwachte rendementen op tapwater en
ruimteverwarming haalt met hetzelfde comfort als warmtepompen die werken met R410A
koudemiddel.
BAM Techniek (penvoerder) is tijdens dit project verantwoordelijk voor ontwerp en ontwikkeling van
de energiemodule waarin de nieuwe warmtepomp geïntegreerd wordt, en de test. BAM Wonen zal
tijdens dit project de energiemodules plaatsen en testen samen met BAM Techniek en Alklima, en de
communicatie met de bewoners verzorgen. Alklima levert kennis over de CO2-warmtepomp,
participeert ook in de test, en specificeert mogelijke verbeteringen. Woningcorporatie Eigen Haard
zal als eerste applicator van de oplossing de doelstelling van de test bewaken en zorgen voor
promotie van de voorgenomen innovatie richting de bewoners en in de media.
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Resultaat
De beoogde resultaten van dit project zijn:
•
Prototype van een energiemodule met CO2-warmtepomp waarmee een woning aardgasloos, en
i.c.m. zonnepanelen en isolatie van gevel en dak, Nul op de Meter gemaakt kan worden;
•
Validatie van de nieuwe energiemodule met verificatie van de verwachte energieprestatiecijfers
van de CO2-warmtepomp in kleinschalige veldtest;
•
Identificatie van aanvullende innovaties in het herontwerp van de CO 2-warmtepomp en inzicht
in de benodigde isolatie en bijbehorende kosten.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

BAM Techniek B.V.

BAM Wonen B.V., Alklima B.V., Eigen Haard B.V.
01.10.2018 – 30.09.2019
Urban Energy tender 2018
Korte termijn innovaties aardgasloze wijken, woningen en gebouwen
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29.

TEUE018019 – HeatBrain (HB)

Aanleiding
Nederland bereidt zich voor op een aardgasloze toekomst. Dit vergt een grote hoeveelheid
aanpassingen in onze manier van leven en onze manier van wonen. Nieuwbouwwoningen worden
tegenwoordig veelal aardgasvrij opgeleverd, maar ook bestaande woningen moeten op den duur
aardgasvrij bewoonbaar zijn. Deze bestaande woningen verliezen dikwijls veel warmte via het dak
en de gevel. Dit leidt tot een onnodig hoog gasverbruik, iets wat juist niet in de huidige tijdgeest
past. Echter, vaak is het niet duidelijk waar deze warmte precies verloren gaat. Het gebouw lijkt
goed geïsoleerd, maar ergens gaat het mis. De mogelijkheid bestaat om een warmte analyse expert
in te schakelen, maar dit is vaak een relatief duur en tijdrovend proces. Hierdoor wordt dit een
onnodig hoge drempel richting een aardgasvrije en energieneutrale toekomst.
Doel van het project
HeatBrain richt zich op het bijdragen aan energieneutrale gebouwen in Nederland door deze eerste
stap richting een lager energieverbruik toegankelijker te maken. Om de warmte analyse minder
arbeidsintensief te maken ontwikkelt het consortium een geautomatiseerde tool. De data die wordt
verkregen door middel van een warmtescan, wordt met behulp van kunstmatige intelligentie
omgezet tot een actiegericht rapport. Op deze manier wordt de complete analyse een stuk minder
arbeidsintensief en tijdrovend. Het handmatig vertalen van de data naar het rapport kost namelijk
zo’n 4 tot 5 keer zoveel als het uitvoeren van warmtescan op zelf. Het via HeatBrain verkregen
rapport geeft een compleet en duidelijk overzicht van de te treffen maatregelen, waar de eigenaar
van het gebouw direct mee aan de slag kan tegen veel lagere kosten.
Korte omschrijving van de activiteiten
De consortium partners zijn hoofdverantwoordelijk voor de volgende taken:

-

Sobolt: Ontwikkelen van de tool en projectmanagement;
Warmtecheck: Inbreng van domeinkennis en praktijkervaring;
Nieman: Inbreng domein- en marktkennis en praktijkervaring, alsmede de beoordeling en hulp tot
verbeteren van de resultaten.

Een korte omschrijving van de activiteiten en de relevante uitvoerders is hieronder weergegeven.

-

Vaststellen status quo (Warmtecheck , Sobolt, Nieman);
Automatisering huidige denk- en werkstappen (Sobolt , Warmtecheck);
Ontwikkelen concept tooling (Sobolt, Warmtecheck);
Projectmanagement & stakeholder betrokkenheid (Sobolt , Nieman);
Uitvoering pilot (Warmtecheck , Nieman);
Analyse van warmtescan data (Sobolt);
Ontwikkeling adviesrapport o.b.v. scans (Warmtecheck , Sobolt , Nieman);
Doorontwikkeling tooling (Sobolt);
Oplevering van het project (Allen).

Resultaat
Het HeatBrain project zal leiden tot software welke automatisch een warmtescan analyseert op basis
van de warmtescan data. Het resultaat is een afgeronde pilot met een controlegroep die uitwijst of
onze methode en technieken van dermate toegevoegde waarde zijn dat potentiële afnemers ons
product verkiezen boven de status quo.
De vier meest vooraanstaande voordelen zijn:

1.
2.
3.

Directe voordelen van uitvoering binnen de testfase;
Het versnellen van de transitie door eerder (in de tijd) betere tooling beschikbaar te hebben;
Een betaalbaarder inzicht in warmteverliezen zodat bijvoorbeeld woningcorporaties effectiever
kunnen werken;
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4.

Betere inzichten en beslissingen door gemeten waarden in plaats van gemodelleerde schattingen
met relatief grote afwijkingen bij warmtechecks.

Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

Sobolt B.V.

Warmtecheck, Nieman Raadgevende Ingenieurs B.V.
03.12.2018 – 09.08.2019
Urban Energy tender 2018
Korte termijn innovaties aardgasloze wijken, woningen en gebouwen
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30.

TEUE018020 – Adaptieve Investeringsversneller Aardgasvrije wijken
(ADAPTIVA)

Aanleiding
De transitie naar aardgasvrije wijken moet naar een tempo van 8 buurten per week om de
doelstelling aardgasvrij 2050 te halen1. De ruimtelijke en maatschappelijke inpassing, alsmede de
financiering zijn uitdagingen die meerdere partijen gezamenlijk moeten aangaan.
De vraag is “Hoe komen we tot een acceptabele, realiseerbare en betaalbare versnelling naar
aardgasvrije wijken, houden we ruimte voor nieuwe technologische- en beleidsontwikkelingen en
voor onzekerheden in planningen en reacties van bijv. bewoners?”. Deze transitie is een opgave die
sterk verbonden is met andere opgaven in de stad, zoals leefbaarheid en klimaatadaptatie. Dit
maakt het complexer, maar het biedt ook kansen voor synergie. Versnelling, meervoudigheid en
flexibiliteit zijn belangrijke voorwaarden voor het behalen van de doelstelling 2050. Daarom
ontwikkelen TNO en Blueconomy de adaptieve investeringsversneller aardgasvrije wijken
(ADAPTIVA): een methode om gezamenlijk, vanuit de opgaven van ‘hun’ wijk, keuzes te maken voor
de best passende aardgasvrije energievoorziening en bijbehorende investeringen.
Rotterdam Overschie fungeert als praktijkcasus voor dit project.
Doel van het project
Het project kent twee doelen:

-

-

methode (ADAPTIVA 1.0) ontwikkelen waarmee gemeenten en hun partners samen in relatief
korte tijd – ca. 6 maanden – een adaptieve investeringsversneller kunnen maken voor het
realiseren van aardgasvrije wijken.
deze methode toetsen in een concrete casus, namelijk Overschie Aardgasvrij.

Hoe eerder een gezamenlijk investeringsplan gereed is, des te eerder kan de realisatie van een
aardgasvrije wijk starten. ADAPTIVA brengt alle relevante actoren bij elkaar, zodat alle actuele
plannen steeds bekend zijn en tijdig kunnen worden bijgesteld. De methode maakt gebruik van upto-date (big) data en de beste (reken)modellen. ADAPTIVA biedt tevens de flexibiliteit om in te
spelen op snelle technologische veranderingen, beleidsontwikkelingen, en op andere
praktijkervaringen in andere wijken. In tegenstelling tot bijv. het opstellen van warmteplannen,
maakt ADAPTIVA een analyse van zowel technische, ruimtelijke, financiële, juridischorganisatorische en sociaaleconomische aspecten van aardgasvrije wijken. Bovendien worden
slimme combinaties van investeringsopties in kaart gebracht. De methode versnelt de collectieve
besluitvorming over investeringsplannen.
Korte omschrijving van de activiteiten
In WP1 (Gebiedsanalyse) maken gemeente Rotterdam en TNO een inventarisatie en analyse van de
maatschappelijke opgaven in de wijk Overschie. Denk aan vervangingsopgaven voor riool en
energie-infrastructuur, herinrichting van de openbare ruimte, leefbaarheid en (energie)armoede.
WP2 (Verdienmodelleren) en WP3 (Werkplaats aardgasvrije wijken) gebruiken de gebiedsanalyse als
input. Verdien+Model+Leren bestaat uit 6 bouwstenen en is ontwikkeld door Blueconomy voor het
ruimtelijke domein. Het wordt nu toegepast op de energietransitie. Dit leidt tot varianten voor
investeringsmogelijkheden, kostenramingen en verschilanalyses. De werkplaats aardgasvrije wijken
verbindt alle relevante actoren uit de wijk en maakt (big) data en de beste (reken)modellen
beschikbaar voor collectieve besluitvorming. TNO organiseert een co-creatief proces waarin actoren
gezamenlijk ambities vaststellen, energiesysteemopties verkennen en waarderen, en afstemmen
over planningen en investeringen. De interactie tussen verdienmodelleren en de werkplaats leiden in
1

Er zijn ca. 12.000 buurten in Nederland die in 30 jaar, dus ca. 150 weken, aardgasvrij moeten worden. Dat

betekent dat er gedurende deze 30 jaar gemiddeld 8 buurten per jaar een transitie moeten door maken.

Bladzijde 68 van 318

Projecten TKI Urban Energy

WP4 (Ontwikkelen en opleveren Adaptieve Investeringsversneller) tot
investeringsversneller, door Blueconomy en TNO uitgewerkt in twee eindproducten.

de

adaptieve

Resultaat
Dit project levert twee eindproducten op:

1.
2.

De generieke methode adaptieve investeringsversneller aardgasvrije wijken (ADAPTIVA) 1.0;
De adaptieve investeringsversneller voor Overschie Aardgasvrij in 2030.

Ad 1. De bouwstenen van methode ADAPTIVA zijn:

• Verdienmodelleren – een beproefde planmatige aanpak om aan de hand van zes bouwstenen te
komen tot een (gemeenschappelijk) financieringsplaatje voor de ontwikkeling van een aardgasvrije
wijk op de korte termijn (5-10 jaar) met doorkijk naar de lange termijn.
• Werkplaats Aardgasvrije Wijken – een (virtuele) omgeving waarin de actoren die samen moeten
beslissen over investeren in de toekomstige energievoorziening van hun wijk, gebruik maken van
de best beschikbare data en rekenmodellen. In enkele sessies wordt inzichtelijk gemaakt wat de
impact is van keuzes op ruimtelijk, technisch, maatschappelijk en financieel vlak. Dit leidt tot een
robuuste en adaptieve investeringsstrategie en een versnelling van de energietransitie in ‘hun wijk’.
Ad 2. ADAPATIVA wordt ontwikkeld aan de hand van de casus Overschie. Halverwege dit project
kunnen de gemeente en haar partners de adaptieve investeringsversneller inzetten voor Overschie
Aardgasvrij.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
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TNO

Blueconomy B.V., Gemeente Rotterdam
01.01.2019 – 30.12.2019
Urban Energy tender 2018
Korte termijn innovaties aardgasloze wijken, woningen en gebouwen
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31.

TEUE018022 – Opschaling NOM Renovaties Appartementen (ONRA)

Aanleiding
•
Nul op de meter (NOM) renovaties voor appartementencomplexen zijn complex vanwege de
VVE structuur en het relatief geringe dakoppervlak vs vloeroppervlak.
•
Het Happy Balance consortium heeft een NOM renovatieconcept ontwikkeld waarbij in
bestaande woningen LTV kan worden toegepast gebruik makend van de bestaande CV
leidingen, d.m.v. een BIPV renovatiegevel (energy wall), warmtepomp en JAGA convectoren.
Het consortium wil dit concept doorontwikkelen en opschalen.
•
Seinenergie heeft een aanpak ontwikkeld om VVE besturen en ALV’s te bewegen om te
investeren in NOM renovaties.
•
Enkele VvE’s gaan dit concept toepassen. Het Happy Balance consortium is op zoek naar
verbeteringen in het concept, de technische componenten en de montagestromen op de bouw.
Hierdoor kan een efficiëntieslag gemaakt worden (lagere kosten van de NOM renovatie).
•
Het Happy Balance consortium gelooft in learning by doing en grijpt de renovatie van de
Verdiweg aan om het concept te verbeteren.
Doel van het project
Ontwikkeling van een NOM renovatieconcept dat specifiek gericht is op appartementencomplexen en
VvE’s, en dat tegelijkertijd:
1. Renovatie van appartementencomplexen versnelt door standaardisatie en industrialisatie van
het concept en door de processen rondom renovatie, oplevering en beheer slim in te richten.
2. Maatwerk biedt op basis van de wensen van de VvE en tegelijk de beloofde prestaties borgt.
3. Renovatiekosten verlaagt én renovatiesnelheid verhoogt, door betere afstemming van de bouwen installatietechnische componenten in het concept en door het inrichten van dedicated
montageteams.
4. De financiële en organisatorische drempels wegneemt die VvE’s weerhouden van een NOM
renovatie.
Korte omschrijving van de activiteiten
•
WP1: optimalisatie montagestromen renovatie Verdiweg. Het appartementencomplex op de
Verdiweg in Amersfoort is geadviseerd door Seinenergie m.b.t. een NOM renovatie. Hierbij is
het Happy Balance concept aangeboden. De VVE heeft hiermee ingestemd en heeft aangegeven
dat het complex als proeftuin gebruikt mag worden. Op basis van het voorliggende advies
worden de montagestromen op de bouwplaats geoptimaliseerd met als doel de overlast en
bouwtijd kleiner te maken.
•
WP2 Monitoren renovatie. Het uitvoeren van de renovatie op zich valt buiten de scope van dit
project. De montagestromen worden opnieuw ingericht en de renovatie wordt gemonitord,
werkt het beoogde concept en levert het inderdaad kortere bouwtijden op? Op basis van de
monitoring worden adviezen opgesteld voor verbetering.
•
WP3: Verbeteren van het renovatieconcept. Op basis van een scan van een viertal
representatieve appartementencomplexen wordt onderzocht welke componenten van het Happy
Balance concept kunnen worden geïndustrialiseerd. Onderzocht welke mate van prefabricage
van gevelelementen met geïntegreerde installaties efficiënt is gezien de diversiteit aan
complexen en mogelijkheid om maatwerk te kunnen leveren.
•
WP4: opzetten van flexibel en schaalbaar montageproces. Op basis van het geïntegreerde
montageproces uit WP1, de aanbevelingen uit WP2 en het aangepaste concept uit WP3 wordt
het montageproces opnieuw ingericht inclusief het bepalen van het vereiste prefabricage niveau
van de componenten. Tot slot wordt een “Happy Balance” blauwdruk vastgesteld voor het
renovatieproces.
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Resultaat
•
Happy Balance NOM technisch renovatieconcept gericht op appartementencomplexen, met een
goede balans tussen standaardisatie, prefabricage en mogelijkheid tot het bieden van maatwerk
aan VvE’s.
•
Blauwdruk voor het inrichten van de arbeidsstromen voor volgende NOM renovaties van
appartementencomplexen volgens het Happy Balance concept, waardoor de doorlooptijd, de
kosten en de overlast voor bewoners geminimaliseerd worden.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners

Looptijd
Regeling
Programmalijn

TNO

Stichting Hogeschool Utrecht, Stichting Happy Balance, Economic Development
B.V. (Seinenergie), Ver. van Eig. Verdiweg 61 t m 181 Amersfoort, SaintGobain Construction Products Nederland B.V., Jaga Konvektco Nederland B.V.,
DHPS B.V. (Dutch Heat Pump Solutions)
01.01.2019 – 31.12.2019
Urban Energy tender 2018
Korte termijn innovaties aardgasloze wijken, woningen en gebouwen
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32.

TEUE018023 – DC Domestic Appliances (DCDA)

Aanleiding
Het afscheid van fossiele brandstoffen is aanstaande. Vanuit duurzame opwekking wordt volop
gekozen voor elektriciteit. Momenteel wordt zo’n 80% van het gas gebruikt voor warmte.
Warmtepompen, lage temperatuursystemen, WKO-systemen, zon-thermische systemen en nog veel
meer, moeten het transitie vraagstuk bij de warmtevraag oplossen. Inductie koken en kokend
waterkranen zie je steeds meer, vaatwassers e.d. hebben we al dus zo ingewikkeld kan het toch niet
zijn? Wel dus. Al onze hedendaagse comfort in de keuken wordt verzorgd door een behoorlijk aantal
apparaten.
De aansluitwaarde van al deze apparaten bij elkaar is bepalend voor de dimensionering en
beveiliging van de elektrische installaties en daar zit het probleem. Te veel apparaten tegelijk aan en
de betreffende automaat slaat af om de grote electriciteitstoevoer te beperken (selectiviteit).
Door de toename van het gebruik van elektriciteit enerzijds en de grote hoeveelheid huizen met een
kleine netaansluiting (1x25A / 5,75 kW of 1x35A / 8,05 kW) anderzijds, wordt het net simpelweg te
beperkt qua capaciteit. Dit zorgt voor een probleem, zowel binnenshuis als buitenshuis.
Doel van het project
Het doel van het project DC Domestic Appiances is om bestaande apparatuur, zoals
inductiekookplaten, heteluchtovens, wasmachines, kokend waterkranen, vaatwassers, koelkasten
enz. met betrekking tot de voeding (power supply) om te bouwen naar met 350 V gelijkspanning.
Dit behelst het implementeren van slimme gelijkspanningstechnologie die in staat is om
energiestromen te sturen en zo vraag en aanbod actief te beïnvloeden. Niet eerst energie opwekken
en deze aan het net leveren en ’s avonds (andere/kern/kolen) energie er weer uithalen, maar de
opgewekte energie direct gebruiken om bijvoorbeeld water te verwarmen en dit op te slaan en later
te gebruiken om ’s avonds te koken, af te wassen enz.
Zo wordt grootschalige netverzwaring met de bijkomende maatschappelijke kosten voorkomen.
Tegelijkertijd kan met deze oplossing het aandeel duurzaam opgewekte energie groeien omdat
opwek en verbruik meer gelijktijdig plaatsvinden. Bovendien kan bij deze oplossing bijvoorbeeld de
elektrische auto ingezet worden als buffer, zowel om energie op te nemen als te leveren.
Het doel van dit project is om apparaten, die al vaak op DC werken, geschikt te maken om met DC
gevoed te worden.
Omschrijving van de activiteiten
Om dit doel te bereiken, worden de volgende activiteiten ondernomen:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Selecteren welke apparaten in welke volgorde worden omgebouwd.
Aanpassen van de voedingen van de geselecteerde apparatuur door studenten van diverse
hogescholen in binnen- en buitenland. Dit in nauwe samenwerking met experts van de partners.
Toepassen van (al ontwikkelde) current O.S.-technologie in deze apparaten om veiligheid en
bruikbaarheid te garanderen en regelbaarheid in het gehele systeem (huis) beschikbaar te maken.
Onderzoek naar en voorbereiding van het vernieuwen van de CE-keur en het kunnen opschalen
van het vernieuwde productieproces van deze apparatuur.
Het ontwerpen en opbouwen van een DC elektrische installatie binnenshuis om de aangepaste
apparatuur in samenhang te testen.
Het ontwerpen en op kleine schaal realiseren van een DC net om de impact buiten de woning aan
te tonen en om de relatie met laad infrastructuur voor elektrische mobiliteit duidelijk te maken
Het verzamelen en verspreiden van de opgedane kennis bijvoorbeeld door middel van publicaties
en congressen.

Bladzijde 72 van 318

Projecten TKI Urban Energy

Resultaten
Aan het einde van het project zullen de volgende zaken gerealiseerd zijn:

1.
2.
3.
4.
5.

Werkende DC-voedingen voor elk van de betrokken productgroepen.
Een aangepast of additioneel productieproces voor het ombouwen van deze apparatuur met
behoud van het CE-keurmerk (of de mogelijkheid dit opnieuw op te vragen).
Implementatie van deze apparaten in meerdere proefopstellingen in België en Nederland.
Tenminste één training voor de installatiebranche om met de ontwikkelde technologie aan de slag
te kunnen.
Meerdere publicaties en tenminste één congres.

Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

Stichting Gelijkspanning Nederland

Atag Nederland B.V., ABB B.V., Direct Current B.V., DC Opportunities R&D
B.V., Simulation Research, De Haagse Hogeschool
01.10.2018 – 30.09.2019
Urban Energy tender 2018
Korte termijn innovaties aardgasloze wijken, woningen en gebouwen
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33.

TEUE018024 – Route EnergieDuurzaam kantoren (RED Kantoren)
Procesoptimalisatie verduurzaming 100.000 kantoren

Aanleiding
Er zijn circa 100.000 kantoorgebouwen in Nederland met verschillende eigenaren. Over deze
voorraad is erg weinig bekend, laat staan de energetische kwaliteit (ca. 85% heeft géén
energielabel). Er is nu een enorme stimulans om kennis op te bouwen en daadwerkelijk te
investeren in de kantoorgebouwen. De voorraad dient uiterlijk 2023 voorzien te worden van een
label C of hoger. Uit onderzoek blijkt dat verwacht wordt dat ca. 50% (!) van de kantoorgebouwen
niet voldoet aan deze norm. Het wordt steeds moeilijker om financiering te krijgen voor
kantoorgebouwen met een slecht energielabel. Huurders eisen een betere energieprestatie en een
hoger comfortniveau. Deze invloeden stimuleren eigenaren om kantorengebouwen daadwerkelijk te
verduurzamen.
Vastgoedeigenaren beschikken vaak over honderden kantoorgebouwen. Directies van
vastgoedeigenaren dienen een beeld te vormen hoe ze hun portfolio - bestaande uit honderden
kantoorgebouwen – kunnen verduurzamen en in welke fasering. Ze moeten een strategische
planning maken. Hiervoor is inzicht nodig in o.a. actuele energieverbruiken, beste opties om gasloos
te worden en de ontwikkelingen van het gasnet. Op dit moment ontbreken hiervoor de tools.
Doel van het project
Het doel is om voor vastgoedeigenaren met een groot kantorenportfolio, veelal bestaande uit
honderden kantoorgebouwen, middels een toolkit op een snelle en duidelijke manier inzichtelijk te
maken:

•
•
•

welke investeringen gedaan moeten worden,
in welke specifieke energiemaatregelen,
in welke gebouwen,

om zo een efficiënte stap te maken in de CO2 reductie van hun kantorenportfolio.
Dit project maakt het mogelijk te besparen op adviesuren én de doorlooptijd van de
verduurzamingstrajecten te verminderen. Door het tekort aan techneuten samen met de
noodzakelijke CO2 reductie is het een must om de beschikbare capaciteit efficiënt in te zetten. Het
proces wordt ook verbeterd zodat:

•
•
•
•

er minder experts nodig zijn,
de experts met minder verschillende tools het werk kunnen uitvoeren,
er een uniform resultaat wordt opgeleverd en tegenstrijdige adviezen worden voorkomen,
de toolkit de directie / het management en de operatie met elkaar verbindt,

door de output van de tools eenvoudiger en duidelijker te maken en de communicatielijnen tussen
de technisch adviseur en beslisser binnen een vastgoedorganisatie korter te maken. Het resultaat is
een efficiënter en effectiever besluitvormingsproces.
Korte omschrijving van de activiteiten
De relevante gebouwgerelateerde (data)bronnen worden in kaart gebracht. Ook wordt de
gebouwinformatie onderling uitwisselbaar gemaakt. De behoeften van de beoogde doelgroepen
(eigenaren van kantoorpanden, beheerders van kantoorpanden, gebruikers van kantoorpanden en
energie-, installatie en bouwkundig adviseurs) worden in kaart gebracht. Vervolgens wordt het
prototype van de tookit in iteraties ontwikkeld en getest met gebruikers. Op basis van de
gebruikersfeedback wordt de definitieve toolkit ontwikkeld. Vervolgens wordt de definitieve toolkit
geintegreerd in een dienst. Er wordt een standaard proces ontwikkeld waarbij zoveel mogelijk data
vooraf zal worden geïnventariseerd om adviesuren te beperken. Vervolgens wordt er bekendheid
gegeven aan de toolkit en de dienst.
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VABI en INNAX, die al lang samenwerken, hebben jarenlange kennis en ervaring in het
verduurzamen van het vastgoedportfolio (bestaande uit duizenden woningen) dat in het bezit is van
de woningcorporaties. Zij zetten deze kennis en ervaring in bij de ontwikkeling van de toolkit en de
dienst. TNO zet zowel technische als sociaalwetenschappelijk kennis op het gebied van
energiesparing in de gebouwde omgeving in.
Resultaat
Het resultaat van dit project bestaat uit een schaalbaar dienstverleningsmodel met een eenvoudig
proces opgedeeld in opeenvolgende adviesfasen, gezamenlijk met een toolkit die het proces zal
faciliteren in alle fasen. De verschillende adviesfasen en ondersteunende toolkit zullen de
besluitvorming rondom de verduurzaming van een portfolio van kantoren ondersteunen en
versnellen, van het inzicht in de energetische kwaliteit van de hele voorraad tot aan technische
besparing rapportages. De informatie en adviezen uit de toolkit worden eenvoudig gepresenteerd in
begrijpelijke taal zodat beslissers (directies van vastgoedbeheerders) in staat zijn gerichte en
onderbouwde investeringsbeslissingen te nemen voor de verduurzaming van hun kantorenportfolio.
Hierbij zullen eenvoudige rapportages gecombineerd worden met 3D-visualisaties op de
gebouwvoorraad.
Doelgroep van het advies en de toolkit zijn eigenaren van kantoorpanden, beheerders van
kantoorpanden, gebruikers van kantoorpanden, energie-, installatie en bouwkundig adviseurs.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

TNO

Innax Gebouw & Omgeving B.V., Vabi Holding B.V.
01.02.2019 – 01.02.2020
Urban Energy tender 2018
Korte termijn innovaties aardgasloze wijken, woningen en gebouwen
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34.

TEUE018026 – Ontwikkeling ‘Next Generation Renovatiepaneelsysteem’
(NGRP)

Aanleiding
De in de markt beschikbare paneelsystemen zijn momenteel beperkt in functionaliteit en toepassing
en dienen steeds uitgebreid geëngineerd te worden. Daarnaast moeten steeds separaat
ventilatiesystemen achter de panelen geplaatst worden, waardoor er (te)veel ruimte verloren gaat.
Kortom: er zijn geen integrale panelen beschikbaar waarin installatietechnische componenten zijn
verwerkt.
Om in te spelen op de doelstelling van de Nederlandse overheid om in 2050 vrijwel geen uitstoot van
broeikassen (zoals CO2) meer te genereren, zal de gebouwde omgeving in Nederland in een hoog
tempo moeten worden getransformeerd. Momenteel is de huidige gebouwde omgeving in Nederland
goed voor zo’n 30% van alle verbruikte energie in Nederland. Dit betekent dat de gebouwde
omgeving in Nederland (o.a. wijken, woningen en gebouwen) zodanig moeten worden verbeterd, dat
in de eerste plaats de ‘energievraag’ aanzienlijk moet worden gereduceerd.
Het huidige proces van produceren en aanbrengen van panelen is arbeidsintensief en resulteert in te
hoge kosten. Diverse elementen zoals ventilatie, warmteterugwinning en fixatie-methode moeten nu
nog handmatig worden geproduceerd en worden toegepast, waardoor er sprake is van veel
foutkansen. Als gevolg hiervan zijn de kosten en de doorlooptijden te hoog.
Doel van het project
Om een oplossing te bieden voor het feit dat er nu nog seperaat, bouwkundige (schiloplossing) en
installatietechnische oplossingen worden aangeboden, heeft Rc Panels B.V. besloten een ‘Next
Generation Renovatiepaneelsyteem’ te gaan ontwikkelen. Dit betreft een oplossing die zowel
bouwkundig als installatietechnisch zodanig wordt ontwikkeld dat deze op een grotere schaal (dan op
dit moment) en tegen een lagere kostprijs kan worden geproduceerd. Dit houdt in dat er innovaties
zowel op product- als procesniveau moeten worden verricht om de praktische problematiek te
verhelpen en bij te dragen aan de overheidsdoelstellingen (regeerakkoord). Daarin is vastgelegd om
voor het eind van de kabinetsperiode (2021) per jaar 30.000 tot 50.000 woningen aardgasloos te
maken of voor te bereiden op het aardgasloos maken daarvan. Het aardgasloos maken van wijken,
woningen en utiliteitsgebouwen vraagt om aanpassingen in de woningen, het gebouw zelf en in de
nabijgelegen energie-infrastructuur. Volgens ‘Trias
Energetica’ is de eerste belangrijke stap om de
energievraag
zoveel
mogelijk
te
beperken.
Bouwkundige maatregelen die daaronder vallen zijn het
zo goed mogelijk isoleren, (bij voorbaat een Rc-waarde
van 5,0 of hoger) oftewel het creëren van een gesloten
buitenschil en het realiseren van een hoge
luchtdichtheid om infiltratie van buiten te voorkomen.
Het is de bedoeling dat Rc Panels in 2021 op jaarbasis
voor zo’n 3.000 woningen elementen kan produceren
op de huidige productielocatie in Lemelerveld. Wanneer
alle beoogde product en proces ontwikkelingen zijn
uitgevoerd zal Rc Panels B.V. en haar partners vanaf
2021 een jaarlijkse verduurzaming kunnen realiseren
van woningen, wijken en gebouwen van zo’n 10%
t.o.v. de reeds genoemde doelstelling. Een aanzienlijke
bijdrage!
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Korte omschrijving van de activiteiten
De activiteiten zijn grofweg onderverdeeld in een aantal ‘werkpakketten’ welke het komende jaar
worden uitgevoerd, namelijk:
WP1) Ontwikkeling gerobotiseerd productieproces, dit om op te schalen, te versnellen en de kostprijs
te reduceren. Gericht op het stucen, het aanbrengen van hoekstrippen en het aanbrengen van
polyurea-laag.

a.
b.
c.

Er zal een robot worden ontwikkeld waarmee het stucen van de ‘Next Generation
Panelensystematiek’ volledig wordt geautomatiseerd.
Er zal een robot worden ontwikkeld die het plakken van de hoekstrippen volledig
geautomatiseerd uit kan voeren.
Er zal een robot worden ontwikkeld die het polyurea spuitproces volledig geautomatiseerd kan
uitvoeren.

Deze ontwikkelingsactiviteiten worden voornamelijk door Rc Panels in samenwerking met Buro de
Haan verricht.
WP2) Het ontwikkelen van een lijmverbinding waardoor een renovatiepaneel in zijn geheel verlijmd
kan worden aan de gevel van de bestaande bouw. Deze experimentele ontwikkeling wordt met name
uitgevoerd door Buro de Haan, die kennis heeft van constructietechniek.
WP3) Ontwikkeling geïntegreerde ventilatie. Dit houdt in het realiseren van geïntegreerde
ventilatiekanalen en geïntegreerde warmteterugwinning in de nieuw te ontwikkelen panelen. Deze
ontwikkeling wordt tweeledig uitgevoerd, namelijk: centrale en decentrale ventilatie. De
ontwikkelactiviteiten worden voornamelijk door Brink Climate Systems B.V. samen met Buro de
Haan en Rc Panels verricht.
WP4) Experimentele ontwikkeling van een geïntegreerde warmtepomp (warmteopwekker) door Buro
de Haan in samenwerking met Rc Panels.
WP5) Bouw prototype ‘Next Generation Renovatiepaneelsysteem’ zelf.
ontwikkeling van de NGRP zal grotendeels door Rc Panels worden gerealiseerd.

De

experimentele

WP6) Plaatsen en testen prototype ‘Next Generation Renovatiepaneelsysteem’ op locatie van de
vragende partij, namelijk Vestia. Van Wijnen Stolwijk B.V. zal de plaatsing van de nieuw ontwikkelde
panelen verzorgen.
WP7) Inhoudelijk projectmanagement waarin resultaten worden gedeeld, discussies en
brainstormsessies worden gevoerd. Denk eveneens aan het vastleggen van inhoudelijke rapportage
m.b.t. de benoemde ontwikkelingen die het consortium wil gaan realiseren.
Resultaat
De uitvoer van de benoemde werkpakketten zal resulteren in een ‘Next Generation
Renovatiepaneelsysteem’ die ongeacht gebouwtype bruikbaar is voor het op grote schaal, sneller en
op maat produceren van nieuwe gebouwschillen. De ‘NGRP’ zal worden voorzien van de nodige
geïntegreerde installatietechnische componenten (ventilatie i.c.m. WtW en warmtepomp). Dit alles
om de energievraag van de gebouwde omgeving aanzienlijk te reduceren.
Het uiteindelijke resultaat is het in een hoger tempo op grotere schaal en tegen een lagere kostprijs
verduurzamen
van
woningen
en
wijken,
door
middel
van
het
‘Next
Generation
Renovatiepaneelsysteem’.
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Dit alles moet bijdragen om wijken en woningen op korte termijn aardgasloos-ready te maken. Op
de langere termijn is het de bedoeling de eindgebruiker (bewoner of woningcorporatie) direct mee te
nemen in het configuratieproces voor een nieuwe schil voor de bestaande woning. Dit wil Rc Panels
in de toekomst gaan doen door een nog te ontwikkelen ‘softwareconfigurator’. Met deze
softwareconfigurator kan de klant zelf spelenderwijs digitaal een passend schilontwerp configureren.
Deze laatst benoemde werkzaamheden zullen buiten de scope van de in dit projectplan benoemde
experimentele ontwikkelingen vallen.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

Rc Panels B.V.

Buro de Haan B.V., Stichting Vestia, Van Wijnen Stolwijk B.V., Brink Climate
Systems B.V.
01.10.2018 – 01.10.2019
Urban Energy tender 2018
Korte termijn innovaties aardgasloze wijken, woningen en gebouwen

Bladzijde 78 van 318

Projecten TKI Urban Energy

35.

TEUE018028 – Lokaal Centraal Verwarmen (LCV)

Aanleiding
Nederland gaat van het gas af. Bedrijven en organisaties in de gebouwde omgeving willen de
uitstoot van het broeikasgas CO2 verminderen door huizen en gebouwen aan te passen. Om de
klimaatdoelstellingen te halen moeten bijna alle gebouwen in Nederland worden aangepakt. De TKI
heeft, ter verduurzaming van bestaande woningen, de ambitie om aardgas als energiedrager voor de
warmtevoorziening in grote mate te vervangen voor duurzame warmteopties. Om dit te
ondervangen is er behoefte aan slimme betaalbare (deel)oplossingen waarmee de volledige
warmtebehoefte van de bewoners kan worden opgewekt en benut op momenten dat dit (gedurende
het seizoen) nodig is.
Doelstelling
Dit project heeft als doel een snelle renovatie met beperkte sociale overlast te realiseren van
grondgebonden woningen (met bouwjaar > 1970), door middel van een opdak WISC-systeem en
zonnecollectoren gekoppeld aan een water-water warmtepomp, waarmee de volledige
warmtebehoefte van de bewoners kan worden vervuld.
Activiteiten
De projectpartners richten zich op het benutten van bestaande (elektriciteits en warmte)
infrastructuur (lees: leidingwerk) in aardgasloze wijken tegen zo laag mogelijke kosten voor
gebouweigenaar, eindgebruiker en de maatschappij. Door het benutten van de bestaande leidingen
kan een aantoonbare kostenbesparing worden gerealiseerd. Om dit te behalen hebben de
samenwerkingspartners in dit consortium de ambitie om een concept te ontwikkelen waarmee
versneld een stap kan worden gezet naar de renovatie van bestaande grondgebonden woningen.
Om dit te bereiken ontwikkelt HRsolar een liggende zonneboiler, WISC-systeem en de koppeling met
de warmtepomp. DSP Innovation verzorgt de Internet of Things (IoT) integratie van
gebouwmanagementsystemen t.b.v. de monitoring en sturing van de warmtevraag en het comfort.
Hoffman Elektro verzorgt de installatie en fungeert als aansluiting naar de bouwkolom. Itho
Daalderop ontwikkelt een water-water warmtepomp inclusief fysieke koppeling met het WISCsysteem. Van Wijnen West installeert het prototype systeem bij de demonstratiewoning en verzorgt
de grootschalige uitrol naar de markt. Mozaïek Wonen is eindgebruiker van het systeem en verzorgt
mede de uitrol en route naar de markt.
Resultaten
Binnen het project worden de volgende resultaten bereikt:

-

-

Pilotwoning energieleverende oplossing voor renovatiewoningen;
Integratie en koppeling tussen warmtepomp en WISC- / zonnecollectorsysteem;
Vergroten bronbereik van de warmtepomp;
Invulling van de warmtebehoefte zonder inperking van het comfort en ventilatie;
Systeem om warmte te onttrekken uit omgevingslucht (WISC) en zonlicht (zonnecollector);
Lage sociale lasten door snelle en duurzame slimme koppeling, slim benutten van ruimte door
compacte installatie, gebruik van bestaande leidingen-infrastructuur en behoud van radiatoren,
geen (bodem)bron noodzakelijk, beperking piekvraag behoefte;
Kostenbesparing door vermeden bron bodemboring en gebruik bestaande infrastructuur;
Korte termijn grootschalige uitrol in de markt door samenwerking van partners waaronder
Hoffman Elektro, Van Wijnen West en woningcorporatie Mozaïek Wonen.
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Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

HRsolar B.V.

DSP Innovation B.V., Hoffman Elektro B.V., Itho Daalderop Operations B.V.,
Van Wijnen West B.V., Mozaïek Wonen B.V.
12.09.2018 – 31.08.2019
Urban Energy tender 2018
Korte termijn innovaties aardgasloze wijken, woningen en gebouwen
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36.

TEUE018030 – Klimaatmissie Nederland: schaalbaar, betaalbaar en
comfortabel (KMN)

Aanleiding
Een all-electric / NOM / BENG woningrenovatie is een complex product waarin heel veel aanbieders
samen de oplossing leveren. Marge op marge heeft een prijsopdrijvend effect. Om hier verandering
in te brengen, wordt een nieuw prijsvormingsmodel in het consortium beproefd: fabrikanten geven
hun inkoopprijs, de installatie gebeurt door mensen die tegen een standaardprijs worden ingebracht,
een regisserende partij zorgt voor stroomlijning en procesbewaking. Het verschil tussen de aldus
ontstane directe kosten en de marktprijs is een vaste marge die op basis van een vooraf
vastgestelde verdeelsleutel wordt uitgekeerd. Het meebegroten van risico’s door alle partijen, waar
dan ook nog marge overheen gaat, behoort op deze manier tot de verleden tijd. Schaalgrootte (dit
project omvat 1.000 woningen, voor het grootste deel particulier) zorgt ervoor dat noodzakelijke
innovaties bij partners, die kostenreductie, prestatieverbetering, ruimtereductie of overlastreductie
tot gevolg hebben, kans van slagen heeft (schaal). Individueel maatwerk is mogelijk doordat de
regiepartner enerzijds contact onderhoudt aan de keukentafel, en aan de andere kant kan schakelen
met alle betrokken partners. Voor een animatie en impressie kijk op www.klimaatmissienederland.nl.
Doel van het project

-

-

-

Kostenreductie: in eerste instantie wordt gemikt op een prijsniveau van de propositie waarbij de
gemiddelde energierekening over dertig jaar en de gemiddelde kosten voor minimaal
noodzakelijk onderhoud, met de bestaande landelijke subsidie-instrumenten en gerekend met
een maatschappelijke rente (2,5%) mogelijk wordt. In absolute termen betekent dit dat een
prijsniveau van 45.000 euro gehaald moet worden voor een propositie die nu nog 70.000 - 80.000
euro kost. Dit komt overeen met een prijsdaling van ca. 40%.
Verbetering klantervaring en beperken van overlast: innovaties van de partners moeten de
negatieve impact van de renovatie beperken; tijdens de renovatie (door meer prefab, betere
afstemming als gevolg van regie, gestroomlijnde samenwerking) en ook erna (stillere en kleinere
apparatuur, koeling).
Bundelen van particuliere vraag met vraag van huurders om voldoende prikkel te hebben voor
innovatie, met aandacht voor de klantreis.

Door het ‘volwassen’ worden van de all electric propositie levert het project een bijdrage aan het
streven om tegen het einde van deze kabinetsperiode jaarlijks 50.000 woningen aardgasvrij te
maken. Deze propositie is in wijken met vooral eengezinswoningen en particulier bezit cruciaal, om
twee redenen:
in deze wijken zijn de aardgasnetten vaak aan vervanging toe (40-50 jaar oud);
ze zijn ruim opgezet zodat warmtedistributie vaak te kostbaar is.
Activiteiten
Verbetering / verkleining van luchtwarmtepompen: doorontwikkeling van vindingen in werkende
prototypes met nadruk op onderhoudsplannen;
Uittesten en bijstellen prijsvormingsmodel;
Digitaliseren van gestroomlijnd werkproces, centrale regie;
Verwarming- en ventilatie-units die extra koele lucht aanzuigen als het binnen te warm wordt;
Verbetering van logistieke processen, omgevingsmanagement;
In één hand brengen van de klantcommunicatie;
Gedragssturing na afloop van de oplevering, geautomatiseerde energiecoach op basis van data;
In lijn brengen van belangen en inspanningen van de woningbouwcorporatie, de gemeente, de
particulieren, de gemeente (borgstelling of feitelijk financier), de lokale energiecoöperatie,
banken met recht van hypotheek, zodat ruis voorkomen wordt.
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Resultaat
Het resultaat is dat een jaar na aanvang van het project, de eerste straten gerenoveerd worden op
basis van haalbaar prijsniveau, met verbeterd comfort voor de bewoners. Cruciaal hiervoor is de
schaalstap, waardoor binnen een jaar concrete afzet ontstaat die de innovaties uitlokken, maar ook
proofs of concept bieden aan de partners door de continuïteit die gecreëerd is.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners

Looptijd
Regeling
Programmalijn

Klimaatmissie Nederland

Jaga Konvektco Nederland B.V., Appel & Eelman, LG Electronics Benelux Sales
B.V., Hogeschool Utrecht, Centercon B.V., Energievan.nu, Energiecooperatie
Eemnes, Gemeente Eemnes
17.01.2019 – 19.12.2019
Urban Energy tender 2018
Korte termijn innovaties aardgasloze wijken, woningen en gebouwen
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37.

TEUE018031 – Innovaties Helena all-electric concept voor aardgasloze wijken
(Helena all-electric)

Het project “innovaties Helena all-electric concept”” bestaat uit 8 innovaties op het gebied van
techniek, organisatie en communicatie, die het mogelijk maken om bestaande woonwijken
betaalbaar in relatief korte tijd met een grootschalige aanpak van-het-gas-los naar all-electric
(bijna) nul op de meter te brengen. Deze innovaties worden in pilot Fase 1 “upgrade proefwoning”
en pilot Fase 2 “proef huizenblok De Berkelse Wal” van het project “aardgasvrije wijken –
Havenbuurt, in de praktijk getest.
Aanleiding
Eind 2017 is op initiatief van Helena Sustainable Innovations B.V. in samenwerking met de
gemeente Lansingerland en de Provincie Zuid-Holland een tussenwoning (bouwjaar 2015) van-hetgas-los naar all-electric bijna nul-op-de-meter gebracht op basis van het Helena all-electric concept
met lokale energieopwekking op het dak en opslag van warmte in de bodem op openbare grond
direct voor de woning. In het stookseizoen 2017/2018 is deze woning succesvol getest. Uit deze
testen kwam naar voren dat een aantal innovaties op het gebied van techniek, organisatie en
communicatie nodig zijn om dit Helena all-electric concept geschikt te maken voor een grootschalige
aanpak en om daarmee voor woningeigenaren van bestaande woningen de transitie naar all-electric
betaalbaar en aantrekkelijk te maken.
Daarvoor zijn nodig: compact plug & play ontwerp (wp1), inzicht in de prestatie van het all-electric
systeem (wp2), slimme manier om elektriciteit op te slaan (wp3), inzicht in de effecten van
grootschalige toepassing van gesloten bodemlussen voor een huizenblok (wp4), nieuwe
boormethode geschikt voor bestaande gebouwde omgeving (wp5), laagdrempelig totaalpakket
inclusief financiering voor woningeigenaren (wp6), methodiek voor het verkrijgen van draagvlak
(wp7) en aangepast Helena all-electric concept voor woningcorporaties (wp8).
Aanleiding was ook dat Vaillant Group Netherlands B.V. en Helena Sustainable Innovations B.V. met
dit Helena all-electric concept de “All-electric Challenge 2018” uitgeschreven door Natuur & Milieu
hebben gewonnen en door o.a. Natuur & Milieu aangemoedigd werden om met innovaties dit
concept verder te ontwikkelen tot een aanpak die geschikt is om bestaande wijken betaalbaar en
versneld aardgasloos te maken.
Doel van het project
Het doel is om met innovaties het Helena all-electric concept verder te ontwikkelen tot een aanpak
die geschikt is om bestaande wijken betaalbaar en versneld aardgasloos te maken en tevens
toegankelijk te maken voor niet alleen grote organisaties als woningcorporaties maar ook voor de
particuliere woningeigenaren. Met deze aanpak kunnen dan zonder grote infrastructurele
maatregelen minimaal 50.000 bestaande woningen per jaar van-het-gas-los naar all-electric bijna
nul-op-de-meter worden gebracht met lokaal opgewekte energie, die lokaal wordt opgeslagen. Deze
aanpak zal ook resulteren in een verbetering van de kwaliteit, functionaliteit en esthetiek van woning
en wijk. Daarnaast zal energiebewust gedrag worden gestimuleerd door inzicht te geven in de eigen
energieopwekking en energieverbruik. Maatschappelijke kosten als verzwaring van het lokale net
zullen worden voorkomen door slimme opslag van elektriciteit in combinatie met powermanagement.
Korte omschrijving van de activiteiten
De innovaties bestaan uit 8 werkpakketten (wp) die leiden tot een compact plug & play ontwerp
(wp1), inzicht in de prestatie van het all-electric systeem (wp2), slimme manier om elektriciteit op
te slaan en te managen (wp3), inzicht in de effecten van grootschalige toepassing van gesloten
bodemlussen (wp4), nieuwe boormethode geschikt voor bestaande gebouwde omgeving (wp5),
laagdrempelig totaalpakket inclusief financiering (wp6), methodiek voor verkrijgen van draagvlak
(wp7) en all-electric aanpak voor woningcorporaties (wp8).

Bladzijde 83 van 318

Projecten TKI Urban Energy

Deze werkpakketten vormen een geïntegreerd geheel en resulteren samen in een in de praktijk
geteste Helena all-electric aanpak, waarmee de transitie van bestaande woonwijken van-het-gas-los
naar all-electric (bijna) nul-op-de-meter betaalbaar en versneld wordt.
Daarvoor is op initiatief van Helena Sustainable Innovations B.V. een publiek private samenwerking
aangegaan met bedrijven (projectmanagementbureau, installatiebedrijf, warmtepompleverancier,
boorbedrijf, zonnepaneelinstallateur, ICT bedrijf) en publieke instanties (netbeheerder, gemeente,
provincie, woningcorporatie, onderzoekinstelling, financiële instellingen), die input en ondersteuning
geven aan de ontwikkeling en de praktijktesten van deze innovaties in de pilot projecten.
Resultaat
Het project levert in de praktijk geteste innovaties op die resulteren in een betaalbare all-electric
aanpak, waarmee met een grootschalige aanpak bestaande woonwijken, woningen en gebouwen
betaalbaar en versneld van-het-gas-los naar bijna nul-op de meter kunnen worden gebracht.
Concreet leveren de innovaties een compact energiesysteem op dat geschikt is voor bestaande
woningbouw (wp1), een monitoringsysteem, dashboard en service webportaal, waarmee de eigen
energieopwekking en verbruik en de belasting van het lokale net kan worden gemonitord en
bijgestuurd (wp2), een slim elektrisch opslagsysteem met EV-auto als thuisbatterij (wp3), inzicht in
de prestatie van gesloten bodemenergiesystemen bij uitrol over een huizenblok (wp4), nieuwe
boormethode geschikt voor installatie van gesloten bodemlussen in bestaande wijken (wp5),
totaalpakket inclusief financiering dat bewoners volledig ontzorgt (wp6), methodiek inclusief
communicatiemiddelen voor het creëren van draagvlak bij woningeigenaren (wp7) en een all-electric
aanpak voor woningen van woningcorporaties (wp8).
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

Helena Sustainable Innovations B.V.

Vaillant Group Netherlands B.V., Geo Energie B.V., FuturePower4all B.V.,
Dregmans Holding B.V. (Manser), Collective Minds Group
17.09.2018 – 16.09.2019
Urban Energy tender 2018
Korte termijn innovaties aardgasloze wijken, woningen en gebouwen
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38.

TEUE018032 – DubbelOP: OPtimalisatie warmtevraagvermindering met
OPwekking tegen Minimale Investeringen (DubbelOP)

Aanleiding
De afgelopen jaren is veel ervaring opgedaan met NOM (EPV) renovaties, die als vertrekpunt een
‘afgeschreven’ woning gebruikten. Deze woningen worden vanaf het bestaande casco eigenlijk
compleet opnieuw opgebouwd. Dus nieuwe gevel, gecombineerd met een nieuwe installatie. De
woningen worden grondig gemoderniseerd. De renovatie is echter te duur voor veel situaties. Als
goedkopere tegenhanger zien wij momenteel vaak installatiegerichte oplossingen, zonder ventilatie
en isolatie. Deze woningen worden eigenlijk nauwelijks gemoderniseerd. Iets wat daar tussenin zit –
een wat prijs en wooncomfort betreft optimale balans tussen het moderniseren van de woning,
verlagen van de warmtevraag en nieuwe installaties – is op dit moment nog niet beschikbaar, maar
vanuit onze visie zeer welkom.
Doel van het project
Het doel van het project is om een opschaalbaar renovatieproduct te ontwikkelen waarmee een
groot segment van de woningmarkt betaalbaar aardgasvrij en energieneutraal gemaakt kan worden.
Dit renovatieproduct voldoet aan de volgende eisen: 1) het voldoet aan de regels van de tijdelijke
ministeriële regeling hypothecair krediet en levert zodoende € 25.000 extra hypothecaire ruimte op,
2) het totale pakket kost maximaal € 45.000 incl. BTW, 3) het reduceert de warmtevraag van de
woning maximaal (doel: 50 kWh_th/m2/jaar) zonder plaatsing van een nieuwe gevel of aantasting
van de woonruimte, 4) het voorziet op jaarbasis in (bijna) de volledige eigen energievraag en 5) het
verbetert het wooncomfort en binnenklimaat.
Dit project verschilt van eerdere projecten doordat het nadrukkelijk aandacht heeft voor de
betaalbaarheid van de renovatie en toch de warmtevraag zoveel mogelijk wil beperken. Ook wordt in
dit project gestuurd op de prestaties van de hele woning en dus niet op slechts een onderdeel ervan.
Korte omschrijving van de activiteiten
Het renovatieproduct bestaat uit een slimme integratie van componenten die op dit moment al op de
markt zijn. Tijdens het project wordt:

•
•
•
•
•

de integratie van componenten uitontwikkeld;
het dakcomponent verbeterd;
de energiemodule verbeterd;
een praktisch optimum tussen vergroten warmteweerstand i.r.t. opwekrendement,
afgiftesysteem en kostprijs verder gespecificeerd; en
het gestandaardiseerd renovatieproduct doorgerekend op energetische en financiële prestaties
op gedefinieerde woningtypen.

Er is één uitvoerende bouwpartij betrokken bij het project. Deze partij draagt de
verantwoordelijkheid voor de integratie van de onderdelen en het doorrekenen van het
totaalconcept. Er zijn twee leveranciers betrokken bij het project, die allen bijdragen aan de
integratie van hun producten in de totaaloplossing en het verbeteren van hun producten. Tenslotte
zijn twee productontwikkelaars betrokken bij het project, die zorgen voor het totaalproces en concept.
Resultaat
Het beoogde resultaat voor de aanvragers:

•
•

Een ontwikkeld renovatieproduct bestaande uit geïntegreerde en doorontwikkelde componenten
die reeds op de markt zijn, met doorrekeningen van financiële en energetische prestaties van het
te ontwikkelen product, voor een specifiek veelvoorkomend woningtype.
Hoge prestatiegaranties kunnen aanbieden op energetisch niveau.
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Het beoogde resultaat voor de samenleving:

•
•
•
•

Handelingsperspectief voor particulieren om aardgasvrij te worden. De aanpak is te overzien en
nu al grotendeels te financieren.
Een nieuwe oplossing op de markt die de lat hoger legt dan aardgasvrij – namelijk ook goed
geïsoleerd, comfortabel en energieneutraal – en die betaalbaarder is dan nul-op-de-meter.
Een nieuwe oplossing op de markt die iets duurder is dan puur op installaties gerichte
oplossingen, die daarentegen meer bijdraagt aan wooncomfort, lager energiegebruik en
voorkomen van onnodig hoge belasting van het elektranet.
Een oplossing die het binnenklimaat aantoonbaar verbetert.

Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

Wattopia

Endule B.V., Caspar de Haan B.V., Factory Zero B.V., Emergo Hout & Bouw
B.V.
01.10.2018 – 30.09.2019
Urban Energy tender 2018
Korte termijn innovaties aardgasloze wijken, woningen en gebouwen
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39.

TEUE018033 – Individueel verduurzamen op grote schaal (IVOS)

De consortium partners in “Individueel verduurzamen op grote schaal” stellen zich als doel om
bestaande woningen van het gas af te krijgen voor een betaalbare prijs. Woningen worden
individueel aangepakt, maar het totaalpakket wordt industrieel vervaardigd. Hierdoor wordt de
kwaliteit gegarandeerd en de prijzen laag gehouden. Dit betekent dat woningen individueel
aangepakt kunnen worden op natuurlijke momenten als verhuizen of verbouwingen.
De opbouw van de materialen zorgt ervoor dat er ook gekozen kan worden om een gedeelte van de
maatregelen toe te passen, het blijft passen om naar de gasloze woning te komen: “no regret”
maatregelen:

➢
➢
➢

Voorkomen van energie verlies in gebruik (schil van de woning aanpakken);
Voorkomen van energieverlies in opwekking (lage temperatuurverwarming);
Voorkomen van fossiele brandstof verbruik (elektrificeren van de woning, inclusief duurzaam
opwekken).

Doelstelling is te komen naar een totaalpakket van bovengenoemde maatregelen voor een
totaalprijs die niet hoger ligt dan € 35.000 voor een doorzon eengezinswoning. De implementatie
versimpelen zodat ook bewoners zelf een rol kunnen spelen om hun woning van het gas af te halen.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

Artention Projectmanagement

Green Men B.V., Vloerverwarming Nederland, Woningbouwvereniging
'Bergopwaarts'
01.12.2018 – 30.11.2019
Urban Energy tender 2018
Korte termijn innovaties aardgasloze wijken, woningen en gebouwen
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40.

TEUE018034 – Infrarood Experience (IRE)

Aanleiding
In 2050 wil Nederland in de gebouwde omgeving vrijwel geen CO 2 uitstoot meer hebben. Gekeken
naar de ‘ideale’ vervangende verwarmers voor aardgas wordt in eerste instantie gedacht aan
warmtepompen, warmtenetten en biogas. In dit rijtje worden (ten onrechte) alternatieven vaak over
het hoofd gezien, ondanks dat er aan de voornoemde oplossingen specifieke nadelen kleven. Hierbij
kun je denken aan ruimtelijke benutting (i.e. inpassing in bestaande infrastructuur buiten de
woning), geluid, rendement in de koude wintermaanden, aanpassing in infrastructuur (e.g. aanleg
vloerverwarming en plaatsing binnenunit), comfort, complexiteit in het realiseren van een
warmtenet in de wijk.
Eén van de alternatieve oplossingen is verwarmen met infrarood panelen. Verwarming met infrarood
panelen heeft potentie als hoofdverwarming voor aardgasloze woningen: Infrarood warmte voelt
comfortabel aan vergelijkbaar met de zon die op je huid schijnt; is gezonder doordat objecten in de
ruimte worden opgewarmd, dit voorkomt de circulatie van stof en huismijt; en infrarood vraagt om
minder installatietechnische aanpassingen in de woningen waardoor het snel en eenvoudig
toepasbaar is.
Doelstelling
In dit project hebben de partners als doel te onderzoeken in hoeverre in welke situaties
(isolatieniveaus, woningtypen) een innovatieve verwarming met infrarood panelen een concurrerend
alternatief is (uit oogpunt van aanschaf, gebruik, onderhoud, comfort, levensduur en
milieubelasting) voor een renovatie van woningen naar wonen zonder aardgas.
Er worden zes woningtypes geanalyseerd, conform de referentiewoningen nieuwbouw die door
Agentschap NL in 2006 en 2013 zijn vastgesteld. Dit zijn een tussenwoning, een hoekwoning, een
twee-onder-een-kapwoning,
een
vrijstaande
woning,
een
galerijcomplex
en
een
appartementencomplex. In elk van de gevallen wordt rekening gehouden met verschillende EPCniveaus.
Activiteiten
In dit project wordt een bijdrage geleverd aan de doelstelling van Nederlandse overheid om in 2021
30.000-50.000 woningen ‘van het gas af’ te krijgen door middel van een oplossing met de laagste
Total Cost of Ownership (TCO) voor de eindgebruikers. Waardoor een betaalbare oplossing
gerealiseerd kan worden voor de verwarming zonder gebruik van aardgas (aardgasloos-ready). Om
dit doel te bereiken ontwikkelt ThermIQ een infrarood paneel waarmee een hoger rendement kan
worden behaald. BeNext ontwikkelt de intelligente sturing voor optimaal comfort en energieverbruik.
JADS onderzoekt het elektrische energieverbruik van woningen waarmee berekend kan worden
welke warmte noodzakelijk is voor bewoners om comfortabel, gedurende het seizoen, te kunnen
wonen. Milieucentraal gaat via haar stakeholders (maatschappelijke organisaties) en haar
consumenten contacten de disseminatie verzorgen.
Resultaten
Binnen het project worden de volgende resultaten bereikt:

-

Nieuw prototype infrarood paneel;
Ontwikkeling regeltechniek (comfortsturing);
Ontwikkeling van verschillende stuurprogramma’s;
Kostenbesparing door procesoptimalisatie;
Datacollectie en -analyse van het energieverbruik van infrarood panelen;
Ontwikkeling van een data analyse algoritme;
Ontwikkeling van 3D simulatiemodel;
Disseminatie van onderzoeksresultaten;
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-

Opschaling en route naar de markt in nieuwe renovatie- en woningbouw concepten.

Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

ThermIQ B.V.

Benext B.V., JADS (Jheronimus Academie voor Data Science), TU/e,
KleurrijkWonen, Stichting Milieu Centraal
01.11.2018 – 31.10.2019
Urban Energy tender 2018
Korte termijn innovaties aardgasloze wijken, woningen en gebouwen
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41.

TEUE018035 - WoningmApp

Aanleiding
Particulieren die een aardgasvrije renovatie overwegen, ervaren de volgende drempels:

•
•
•
•
•

De maatwerkadviezen zijn te kostbaar; hierdoor is er te weinig vraag, verkenning en kennis van
zaken bij de particulier.
De maatwerkadviezen zijn zo gecompliceerd dat de consument de volgende stap niet zet.
De klantreizen zijn niet gebaseerd op wooncomfort, maar op verduurzaming als doel in plaats van
als middel. Ook ondersteunen klantreizen het proces van de bouwer, niet van de woningeigenaar.
De kosten voor renovatie zijn te hoog. Bewoners wachten op een goed aanbod; uitvoerders
wachten op een goede vraag. Door deze kip-ei situatie vindt prijsdaling niet plaats.
De aannemer en/of installateur kan niet in het gewenste tempo uitvoeren. Offertes komen laat,
of niet. Er is onvoldoende capaciteit in de hele keten.

Woningwaard is in de Provincie Overijssel een project gestart onder de titel Overijssel
Energieneutraal Renoveren (OER) om deze drempels weg te nemen. In die uitvoering zijn nieuwe
innovatiebehoeften naar voren gekomen die nu separaat ontwikkeld worden. De resultaten zouden
perfect passen binnen de beleidskaders en het uitvoeringprogramma van de Provincie Overijssel.
Doel van het project
‘Overijssel Energieneutraal Renoveren’ is erop gericht om wijkaanpakken te ontwikkelen en uit te
voeren om de transitie naar particuliere energieneutrale, aardgasvrije woningen te versnellen. In dat
project zijn we op twee aanvullende uitdagingen gestuit.

•
•

Het kunnen werken vanuit een hoogwaardige energiebalansberekening, die een nauwkeurig
beeld geeft van de effecten van renovatiemaatregelen en tegelijkertijd tegemoet te komen aan
de behoefte van de consument om eenvoudig een aantal opties naast elkaar te zien.
Het kunnen combineren van technische vragen, woonwensvragen en situationele vragen zonder
de klantreis te ingewikkeld te maken waardoor menselijke interactie noodzakelijk blijft.

Het doel van dit project is om een app te ontwikkelen om deze uitdagingen op te lossen en om
daarmee een doorbraak te forceren in de transitiesnelheid en de kosten om de bestaande
particuliere woningvoorraad naar energieneutraal en aardgasvrij te brengen. Het doel is met andere
woorden om meer conversies van particuliere woningeigenaren te realiseren die hun woning
aardgasvrij maken.
Korte omschrijving van de activiteiten
Met behulp van dit project brengen we de lopende activiteiten van Woningwaard voor Provincie
Overijssel op een hoger plan. Allereerst door middel van industrieel onderzoek op de volgende
domeinen:

1.
2.
3.
4.

5.

Ontwikkeling van een online dynamische dialoog (op basis van artificiële Intelligentie) om
bewoners zo goed mogelijk door een vooraf gedefinieerde vragenlijst te leiden;
Ontwikkeling van een digitale applicatie om antwoorden te koppelen aan vastgestelde
parameters om hoogwaardig maatwerkadvies te verschaffen;
Ontwikkeling van een automatische rapportgenerator om de uitkomsten op een goede en
goedkope manier te kunnen presenteren;
Koppeling realiseren tussen de nZEB-tool/PHPP, een ontwerptool voor nearly zero energy
buildings, en deze digitale applicatie om particulieren in staat te stellen varianten te vergelijken
voor hun eigen woning en tegelijkertijd een hoogwaardige basis te verkrijgen ten behoeve van
contractering, financiering en uitvoering;
En vervolgens met de verzamelde informatie: testen en verbeteren van de ontwikkelde applicatie
binnen bestaande wijkaanpakken in de provincie Overijssel (experimentele ontwikkeling).
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Resultaat
Het resultaat van dit project is een tool waarmee het mogelijk is om tegen lage ‘marginale kosten’
een hoogwaardig maatwerkadvies uit te geven aan woningeigenaren. Deze tool bestaat uit:

-

Een dynamische online dialoog module om de applicatie te voeden;
Hoogwaardige output van energetische gegevens, door een koppeling met de nZEB-tool;
De mogelijkheid voor bewoners om verschillende varianten te vergelijken door middel van een
applicatie: ‘WoningmApp’.

Binnen de scope van dit project wordt ingezoomd op de grondgebonden eengezinswoningen waarvan
er in serie meerdere zijn gebouwd. De resultaten zijn direct toepasbaar in Overijssel. Uiteindelijk kan
het ontwikkelde resultaat gebruikt worden om ook andere woningtypes en ook andere regio’s te
bedienen. Ook ligt internationale doorontwikkeling voor de hand. De Nederlandse kennispositie op
het gebied van duurzaam renoveren van bestaande woningbouw wordt middels dit project versterkt.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

Woningwaard B.V.

Azimut Bouwbureau
01.12.2018 – 30.11.2019
Urban Energy tender 2018
Korte termijn innovaties aardgasloze wijken, woningen en gebouwen
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42.

TEUE018036 – Thermo-differentieel Ventiel voor Zero Gas System (TDV-ZeGSy)

Aanleiding
We willen een oplossing bieden voor de problematiek waar zonneboilers tegenaan lopen al-of-niet in
combinatie met de toepassing van een warmtepomp. In vrijwel heel Europa – zo ook Nederland - is
het belangrijk dat een zonneboiler een vriesbescherming heeft, hiervoor zijn er een aantal
verschillende systemen denkbaar. Zo is er het leegloopsysteem, gevuld met water of water/glycol.
Kenmerkend is dat het medium uit de collector loopt, als de installatie niet in bedrijf is. Nadelen van
dit systeem zijn dat er een relatief grote pomp nodig is voor het vullen van de collector en dat het
leidingwerk op afschot gemonteerd dient te worden, wat vooral problematisch is in de bestaande
woningbouw.
Tegelijk willen we ook een oplossing bieden voor de problematiek omtrent warmtepompen in kleine
woningen. Mede ondersteund door onderzoek blijkt dat warmtepompen een belangrijke positie
innemen in de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Echter, warmtepompen kennen in de
woningbouw veelal het probleem dat ze lastig te plaatsen zijn. Een veel gekozen oplossing is het
installeren van een tank op zolder/bovenste verdieping.
Doel van het project
Het doel is om binnen 12 maanden een combinatie van technologieën te maken waarmee een nieuw
product wordt gebouwd en getest, waarmee het mogelijk is aardgasvrij woningen te realiseren. Het
concept gaat op hoofdlijnen bestaan uit: een op de TDV-gebaseerde zonneboiler, een TDV
geïntegreerd in een warmtepomp systeem met horizontale tanks te integreren en PV (elk type
mogelijk). Centraal staat de innovatie van Conico, te weten de TDV, dat mede ontwikkeld is door
een TKI innovatiesubsidie. Met dit systeem wordt een bijdrage geleverd aan het aardgasvrij maken
van woningen.
Korte omschrijving van de activiteiten
Activiteiten bestaan uit:

1.
2.
3.
4.

Ontwikkeling TDV voor warmtepomp.
Bouwen systeem met horizontale tanks.
Integratie TDV in warmtepomp systeem.
Demonstratie in werkelijke omgeving.

Resultaat
Het resultaat is een prototype (TRL8), waarin de belangrijkste onderdelen zijn:

-

De Conico zonneboiler, gebaseerd op de TDV, geschikt voor combinatie met diverse 2de
warmtebronnen, inclusief warmtepompen en 4de generatie warmtenetwerken.
De Conico zonneboiler met horizontaal georiënteerde opslagtank, voor plaatsing op zolders (in
knieschot).
Een compacte, modulerende warmtepomp.

Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

Nrgteq B.V.

Conico Valves B.V., 040Groep B.V., TU/e
01.01.2019 – 31.12.2019
Urban Energy tender 2018
Korte termijn innovaties aardgasloze wijken, woningen en gebouwen
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43.

TEUE018037 – Renovatiepakket voor aardgasloos douchen (Renodouche)

Aanleiding
Het regeerakkoord geeft aan dat voor 2021 30.000 tot 50.000 bestaande woningen per jaar
aardgasloos of aardgasloos-ready gemaakt moeten worden. Voor koken zijn oplossingen beschikbaar
om op dergelijke schaal van het gas af te gaan. Verwarming en met name warmtapwater vormen de
grootste uitdaging. Aansluiting van bestaande woningen op warmtenetten is een mogelijke
oplossing, die echter veel voorbereidingstijd vergt. Warmtepompen zijn lastig in te passen in
compacte huurwoningen. Er is vraag naar praktische oplossingen die snel beschikbaar komen en
waarmee snel van start kan worden gegaan. Badkamers worden typisch elke 30 jaar gerenoveerd.
Jaarlijks worden in circa 75.000 huurwoningen het sanitair in de badkamer vervangen. Dit
vervangingsmoment en het bijbehorende budget van 375 miljoen euro per jaar biedt de ideale
mogelijkheid om huurwoningen wat betreft warmtapwater aardgasloos te maken.
Doel van het project
Het doel van het project is om drie prototype badkamer renovatiepakketten te ontwikkelen en in
huurwoningen te plaatsen voor het aardgasloos of aardgasloos-ready maken van huurwoningen.
Hiertoe wordt de TKI project Multifunctionele Energie Efficiënte Douchecabine (MEED) ontwikkelde
Douchecabine verbeterd en geschikt gemaakt voor renovatietoepassingen. Doelstelling van deze
RenoDouche is om met de hoogrendement douchewarmtewisselaar 75% van de warmte uit het
douchewater terug te winnen. De RenoDouche zal met drie woningbouwcorporaties verder worden
ontwikkeld tot drie renovatie concepten: warmtapwater bij de vervanging van elektrische boilers
(Vidomes), warmtapwater bij NOM renovatie portiek flats (Vestia) en warmtapwater in all-electric
eengezinswoningen
(Groenwest).
Naast
energiebesparing
wordt
ook
onderzocht
hoe
kostenbesparingen, verkorting van doorlooptijd, vermindering van overlast bij de bouwkundige
renovatie en beperking van het schimmelrisico in badkamers kunnen worden gerealiseerd. Doel is
om binnen vijf jaar na afloop van het project 39000 huurwoningen wat betreft warmtapwater
aardgasloos te maken.
Korte omschrijving van de activiteiten

-

WP1: in overleg met de woningbouwcorporaties stelt TNO het Programma van Eisen op
WP2: TNO ontwikkelt samen met de woningbouwcorporaties drie badkamer renovatieconcepten
WP3: Beter Bad en Hametech ontwikkelen nieuwe kennis ten aanzien van compartimentering,
drinkwaterveiligheid en compacte elektrische verwarming.
WP4: Assemblage prototypes, uitvoering van badkamer renovaties en voorbereiding
monitoringsfase.

Resultaat
Het resultaat van het project zijn drie in huurwoningen beproefde renovatiepakketten om
huurwoningen wat betreft warmtapwater aardgasloos(-ready) te maken. Focus ligt op minimale
investerings- en energiekosten, een korte renovatietijd en verbetering van het binnenmilieu door
compartimentering
en
optimalisering
van
de
badkamerventilatie.
Voorbereiden
van
monitoringsinfrastructuur om na het project de energiebesparing en het gebruikersgedrag te
bepalen. Tijdens en na het project zullen de concepten en monitoringsresultaten breed worden
verspreid onder woningbouwcorporaties.
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Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

TNO

Beter Bad Produktie B.V., Stichting GroenWest, Hametech B.V., Stichting
Vidomes, Stichting Vestia
01.01.2019 – 31.12.2019
Urban Energy tender 2018
Korte termijn innovaties aardgasloze wijken, woningen en gebouwen
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44.

TEUE018038 - Flexynet: Energie-efficiënte warmte en koude van een optimaal
net (Flexynet)

Aanleiding
De ambitie om aardgasloze gebouwen en wijken te maken, vraagt om een nieuwe visie op
verwarming. Warmtepompen worden vaak naar voren geschoven als de ideale oplossing, echter
luchtwarmtepompen zijn het minst efficiënt bij lage temperaturen, (als ze de meeste warmte
moeten maken) en zijn daardoor overgedimensioneerd voor normale omstandigheden, en vragen
disproportioneel veel stroom bij koude buitentemperaturen. Daarnaast maken ze relatief veel lawaai.
Water/water warmtepompen zijn daarentegen efficiënter, stiller en vragen minder piekvermogen.
WKO is een interessante bron voor een warmtepomp maar vereist een balans tussen koude- en
warmtevraag, terwijl deze in de gebouwde omgeving niet aanwezig is. Dit project verkent de
mogelijkheden van een andere bron (effluent van een waterzuivering) in combinatie met een ander
netontwerp.
Doel van het project
Het doel van het project is om te demonstreren dat het mogelijk is om een flexibel net te maken dat
(ook gelijktijdig) kan dienen als bron voor verwarming én koeling, Flexynet genaamd. Hierdoor kan
op object niveau de verwarmings- en koelinstallatie worden geoptimaliseerd voor de voor dat object
ideale condities, hierdoor hoeft geen overbodige energie ingezet te worden om warmte van hoge
temperatuur te maken, die dat object niet nodig heeft. Geen traditioneel, geïsoleerd warmtenet op
90°C voor het sterk gerenoveerde pand met vloerverwarming, maar warmte op een niveau van
35°C.
De buurman, die kan, indien gewenst 65°C warmte opwekken. Geen onnodige energie verspillen,
maar maximale flexibilisering. In dit project wordt het Flexynet gedemonstreerd voor minimaal vijf
zakelijke gebouwen. De warmte- en koudevraag van deze panden komt overeen met de
warmtevraag van meerdere huishoudens. De verwachting is dat hierdoor goede lessen kunnen
worden getrokken, voordat het Flexynet wordt uitgerold in andere bedrijventerreinen en woonwijken
(waarbij het in het laatste geval bijzonder kansrijk is als bron voor blokverwarming). Hiermee draagt
het project bij aan de doelstellingen uit het regeerakkoord.
Korte omschrijving van de activiteiten
Binnen het project zullen alle activiteiten worden ondernomen die nodig zijn voor realisatie en
demonstratie van het Flexynet. Er wordt een definitief ontwerp gemaakt door Tauw in nauwe
samenspraak met het Waterschap en Tauw Omgevingswarmte voor de warmtewinning uit effluent,
welke gerealiseerd wordt door Hollander Techniek. Hollander techniek zal in samenspraak met Tauw
Omgevingswarmte en Fudura de afleversets ontwerpen en fabriceren en de aansluiting van de
warmtepompen voorschrijven.
Hollander Techniek legt het warmtenet aan, en de panden zullen aardgasloosklaar gemaakt worden
door een leverancier naar keuze van de afnemers (buiten projectscope). Het geheel zal
gedemonstreerd worden. Monitoring zal geschieden via de verschillende GBS systemen. De
energiemetingen zullen gedaan worden door Fudura (onafhankelijke prestatiemonitoring). De
meetgegevens zijn voor iedere afnemer afzonderlijk in te zien via een web-portal. Tauw
Omgevingswarmte en of aandeelhouders (indien één of meerdere gebouweigenaren willen
meeinvesteren in het Flexynet) is verantwoordelijk voor de exploitatie na afloop van het project.
Resultaat
Het project levert een in de praktijk gerealiseerd en gedemonstreerd warmtenet op, bestaande uit
een warmere en een koudere leiding, waarbij effluent van de zuivering Apeldoorn-Noord gebruikt zal
worden om minimaal vijf zakelijke gebouwen te verwarmen en te koelen. De energie parameters
zullen worden gemonitord, waardoor de meerwaarde van het net in termen van efficiëntie en goede
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regeling eenvoudig gemonitord kan worden. Daarnaast zullen subcomponenten ontwikkeld worden,
zoals een standaard ontwerp voor warmte- en koudewinning uit effluent van het riool.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

Tauw B.V.

Hollander Techniek B.V., Tauw Omgevingswarmte B.V., Fudura B.V.
01.01.2019 – 31.12.2019
Urban Energy tender 2018
Korte termijn innovaties aardgasloze wijken, woningen en gebouwen
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45.

TEUE018040 – Thermodule (TMO)

Aanleiding
De energietransitie en het aardgasloos maken van de gebouwde omgeving vraagt om betaalbare
alternatieve bronnen voor het verwarmen van tapwater en gebouwen. Niet overal is het mogelijk of
toegestaan boringen te doen of om lawaaierige lucht-waterwarmtepompen te installeren.
Optisolar is ontwikkelaar en leverancier van modulaire PVT-systemen. VITBouw en Murdoch
Techniek zijn mede-ontwikkelaar en installateurs van deze PVT systemen van Optisolar. Er is
besloten om in samenwerking de bestaande techniek door te ontwikkelen en tevens een geheel
nieuwe productfunctionaliteit te ontwikkelen, namelijk de thermoschutting. Met de uit thermodules
opgebouwde thermoschutting kan geluidloos thermische energie uit de lucht onttrokken worden om
zodoende andere thermische bronnen te ondersteunen of geheel te vervangen.
Doel van het project
Het doel van het project is een bijdrage te leveren aan het reduceren van CO 2-emissie door middel
van het terugdringen van het aardgasgebruik voor het verwarmen van woningen en tapwater.
Speciaal daar waar bijvoorbeeld geothermie duur, niet mogelijk of onvoldoende is, moet er gezocht
worden naar andere plaatsen waar thermische energie onttrokken kan worden. Door daken, gevels
en hekwerken/geluidschermen warmte-energieopwekkend te maken kan optimaal gebruik gemaakt
worden van beschikbare ruimte en oppervlakken. Hierbij is een belangrijk uitgangspunt dat er geen
extra hinder door lawaai of ontfraaing van uitzicht ontstaat. De integratie in andere
bouwcomponenten zorgt voor een reductie in installatiekosten, benodigde ruimte en installatietijd
met behoud van een esthetische uitstraling. Het moet zodoende mogelijk zijn om binnen enkele
dagen een woning aardgasloos te maken.
Er bestaat reeds een profiel dat ontwikkeld en gepatenteerd is door Optisolar PVT dat wordt gebruikt
om onder zonnepanelen te plaatsen. Dit profiel is kostbaar en kan slechts met bepaalde type
zonnepanelen worden toegepast. Een onderdeel van het voorliggende project is dan ook de
profielvorm verder te ontwikkelen zodat het voor een beter rendement en een reductie van de
productiekosten kan zorgdragen.
Korte omschrijving van de activiteiten
Het project zal starten met het in kaart brengen van het opgeleverde vermogen van het bestaande
profiel onder verschillende omstandigheden zonder zonnepanelen. Hiertoe zal een testopstelling
gebouwd worden met een array van bestaande profielen. Hierop zal invloed van weersinvloeden als
zoninstraling, effect wind, effect schaduw etc worden gemeten. Met de meetgegevens kan dan een
inschatting worden gemaakt van het benodigd oppervlakte voor de energievraag van een gebouw.
Om deze oppervlakte te reduceren zodat kosten bespaard kunnen worden zal er een nieuw profiel
ontwikkeld worden waarmee de warmte optimaal wordt overgebracht. Dit prototype profiel zal
verder worden getest en er zal een onafhankelijke gelijkwaardigheidsverklaring voor de
energieopbrengst gemaakt worden. De ontwikkeling richt zich daarbij ook op profielen, die tevens
als schutting of hekwerk kunnen worden ingezet.
Naast deze laatste fase in de ontwikkeling van de profielen van Optisolar, zal een proces voor
grootschaliger produceerbaarheid van de profielen worden ontwikkeld. Hiermee kunnen vervolgens
in hoger tempo de nieuwe modulaire PVT-systemen geproduceerd worden.
Resultaat
Het resultaat is ten eerste een verder ontwikkeld aluminium profiel met bijbehorende aansluitingen
en regeling dat als totaalpakket kan worden toegepast om zodoende te voorzien in de warmtevraag
van een gebouw/wijk. Een tweede resultaat is een schutting /hekwerk gebaseerd op de werking van
de thermodule die toepasbaar is op en om gebouwen. Denk hierbij o.a. aan warmte
energieopwekkende daken, gevels, hekwerken, schuttingen, balustrades en geluidschermen. Aan het
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einde van het project zal tenminste 1 woningblok (10 woningen) uitgerust zijn met de in dit project
ontwikkelde techniek.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

Shaun Murdoch Techniek

Optisolar PVT B.V., Vitbouw Installatietechniek B.V.
01.10.2018 – 30.09.2019
Urban Energy tender 2018
Korte termijn innovaties aardgasloze wijken, woningen en gebouwen
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46.

TEUE018041 – Duurzaam Warmtesysteem Innovaties aardgasloze wijken
(vLW-Project)

vanLieshout Warmtesystemen bestaat uit een team van jonge ondernemers. De oprichter van dit
bedrijf heeft tijdens zijn studie werktuigbouwkunde aan de HAN in Arnhem een ontwerp gemaakt
van een duurzaam systeem om het gasverbruik van woningen te reduceren. In de afgelopen vier
jaar is het eerste ontwerp gegroeid tot een goed uitgewerkt product, waarmee een woning goedkoop
aan de strenge energienormen kan voldoen. Met de innovatieve vacuümbuiscollectoren kan vLW zo’n
80% van het gasverbruik reduceren door puur gebruik te maken van de zon, de overige 20% wordt
momenteel opgevangen met een gasketel, maar er zijn talloze mogelijkheden om dit ook op een
duurzame manier op te vangen. Dit duurzame warmtesysteem onderscheidt zich vooral door de lage
investering en de hoge energieopbrengst, waardoor een zeer aantrekkelijke oplossing is voor de
consument om de woning “aardgasloos ready” te maken.
Aanleiding
Nederland loopt achter in het verduurzamen van de samenleving ten opzichte van het
energieakkoord van de Europese Unie. Om deze reden stelt de Nederlandse overheid steeds
strengere energie/milieueisen aan het bouwen van nieuwbouwwoningen. Sinds juni 2018 is het
verplicht om nieuwbouwwoningen volledig gasloos te kunnen verwarmen. Ook de renovatiesector zal
hier aan moeten geloven. Ruim zeven miljoen woningen moeten in Nederland uiteindelijk allemaal
worden gerenoveerd waarbij duurzaamheid hoog in het vaandel staat. Het streven is goed maar er
blijkt nog geen ideale oplossing te zijn voor dit probleem. Om deze reden heeft vLW een duurzaam
warmtesysteem ontwikkeld waarbij de lage investering en de betrouwbaarheid voor op staan om een
renovatiewoning “aardgasloos ready” en uiteindelijk volledig gasloos te maken.
Doel van het project
Het doel van dit project is om renovatiewoningen volledig af te sluiten van het gasnetwerk door
gebruik te maken van het vLW systeem i.c.m. een duurzame naverwarmer. Met alle sterke partners
van vLW is het mogelijk om op grote schaal dit product in de markt te zetten en daarmee op korte
termijn renovatiewoningen “aardgasloos-ready” te maken.
Hierbij wordt gewaarborgd dat het financieel aantrekkelijk is voor de consument. Ook is in het
ontwerp rekening gehouden met een eenvoudige installatie, waardoor het mogelijkheden biedt om
op korte termijn snel en grootschalig toegepast te worden. Tegelijkertijd wordt er ook rekening
gehouden met de overlast die het kan veroorzaken voor de gebruiker/bewoner waarbij de
esthetische kwaliteit van de woning bewaard blijft. Binnen de projectperiode van één jaar zal dit
product volledig getest en gecertificeerd worden, zodat na enkele maanden de eerste systemen in de
markt gezet kunnen worden.
Korte omschrijving van de activiteiten
Er zijn een zevental taken waar vLW met haar partners zich het komende jaar mee bezig gaat
houden om ervoor te zorgen dat de doelstelling van dit project gehaald kan worden.

1.
2.
3.
4.

5.

Prototype huidig ontwerp. Het bouwen van een prototype van het vLW systeem op een
representatieve woning.
Monitoring & verifiëren. Meetdata uit de praktijk verkrijgen middels prototypes huidig ontwerp.
Meetdata verifiëren met theoretische waardes uit rekenmodel.
Optimalisatie & fine-tuning. Verschillen tussen gemeten praktische en theoretisch berekende
waarden verkleinen door optimalisatie vLW systeem.
Onderzoek installatieproces. Onderzoek doen om het installatieproces van het vLW systeem te
versnellen. En de visuele design mogelijkheden onderzoeken om het aantrekkelijker te maken
voor de consument.
Onderzoek vLW systeem voor aardgasloze woning. Onderzoek doen om het vLW systeem te
combineren met een duurzame naverwarmer, om zo gasaansluiting overbodig te maken.
Ontwerp maken voor deze combinatie en dit in theorie doorrekenen.
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6.
7.

Prototype aardgasloze woning. Prototype bouwen vLW systeem i.c.m. duurzame naverwarmer.
Onderzoek overschot. Onderzoek doen naar overschot aan warmte in de zomer. Mogelijke
oplossingen ontwerpen om overschot te gebruiken voor energiebesparing.
8. Gelijkwaardigheidsverklaring. Benodigde documentatie opstellen voor verkrijgen van
gelijkwaardigheidsverklaring.
9. Digitalisering vLW systeem. WoonConnect zal het vLW systeem zowel visueel als energetisch
digitaliseren in WoonConnect/BouwConnect.
10. Marketingplan. Marketingstrategieën onderzoeken en uitwerken alvorens de markt wordt
betreden. Businessplan opstellen om de verschillende economische scenario’s door te rekenen.
Resultaat
Hardware:

•
•

Prototypes vLW systeem.
Prototype vLW systeem i.c.m. duurzame naverwarmer.

Software:

•
•

Rekenmodel vLW systeem (aardgasloze woning hierin verwerkt).
Uitbreiding van WoonConnect met het vLW systeem.

Rapporten:
Ontwerpdossier opgebouwd uit de volgende delen:

•
•
•

Meetresultaten prototypes huidig ontwerp.
Systeemoptimalisatie.
Gelijkwaardigheidsverklaring.

Onderzoeksrapport opgebouwd uit de volgende delen:

•
•
•

Rapportage aardgasloze woning inclusief nieuw ontwerp vLW warmtesysteem i.c.m. duurzame
naverwarmer.
Rapportage zomers overschot inclusief mogelijke oplossingen.
Rapportage onderzoek installatieproces.

Marketingplan

•
•
•
•

Onderzoek doelgroep.
Businessplan.
Onderzoek marketingstrategieën.
Onderzoek Internationale marktpotentie.

Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

Van Lieshout Warmtesystemen

Solesta B.V., De Twee Snoeken Communicatie B.V., WoonConnect B.V.,
Wiesenekker Installatietechniek B.V.
03.12.2018 – 02.12.2019
Urban Energy tender 2018
Korte termijn innovaties aardgasloze wijken, woningen en gebouwen
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47.

TEUE018046 – H2 ready CV ketel

Een consortium bestaande uit alle schakels in de keten van productontwikkeling tot en met
gebruikers werkt nauw samen aan de totstandkoming van een H2-ready CV-ketel welke inzetbaar zal
zijn in bestaande bebouwde (woon) omgeving. Welke tegen aan zeer gunstige prijs en zonder
bouwkundige hinder kan worden geïnstalleerd. Nieuwe technieken worden ontwikkeld en in een
realistische praktijksituatie uitvoerig getest om vandaar uit netwerkbeheerders in beweging te
krijgen om netwerken geschikt te maken voor de doorvoer van waterstof en G25 in elke denkbare
verhouding.
Aanleiding
De aanleiding is de huidige situatie van de kip en het ei. Netwerkbeheerders nemen tot nu toe een
afwachtende houding als het gaat om het geschikt maken c.q. aanleggen van een distributienetwerk
welk geschikt is voor de doorvoer van waterstof. Dit omdat er nog geen bewezen cv-ketel
beschikbaar is die zowel 100% aardgas als 100% waterstof en elke mix tussen deze beiden kan
verbranden.
Doel van het project
Doel van het project is een cv-ketel te ontwikkelen, in de praktijk te testen, welke gereed zal zijn
voor de inzet van waterstof als energiebron, maar tevens ook (tijdelijk nog) geschikt is om aardgas
als energiebron te kunnen gebruiken. Om daarmee netwerkbeheerders te bewegen netwerken
geschikt te maken voor de doorvoer van waterstof en aardgas.
•
•
•

Stap 1: werkend prototype H2 cv ketel;
Stap 2: geschikt maken netwerken;
Stap 3: grootschalige inzet van H2.

Welk probleem zal worden opgelost?
Deze innovatie zal een bijdrage leveren aan het oplossen van het keuzeprobleem van particulieren
en andere cv-gebruikers; een groot aantal aardgas cv-ketels zal de komende jaren moeten worden
vervangen c.q. aangeschaft; warmtepompen e.d. zijn niet altijd technisch te realiseren c.q. de
aanschafprijs vormt een onoverkomelijke financiële hindernis in combinatie met hinder vanwege
verbouwingen, boringen e.d. De cv-ketel die op zowel aardgas als op waterstof en alle
tussenliggende mengvarianten probleemloos en veilig functioneert lost dit probleem op. Belangrijk
aspect is dat de kostprijs van deze cv-ketel fors lager zal zijn t.o.v. van het alternatief te weten een
warmtepomp. Dus men hoeft geen grote investeringen te doen om klaar te zijn voor het geruisloos
binnentreden van het aardgasvrije tijdperk. De total costs of ownership zullen aanzienlijk lager
liggen t.o.v. de huidige situatie; daardoor wordt het uitstelgedrag om over te stappen naar een
ander type cv-ketel aanzienlijk verminderd; de maatschappelijke acceptatie wordt door dit project
sterk verbeterd.; mede door het aantonen van absoluut veilige werking. En netwerkbeheerders
zullen de stap durven zetten om te zorgen voor H2 geschikte netwerken. Via dit project wordt het kip
en ei probleem opgelost.
Korte omschrijving van de activiteiten
In een aantal elkaar snel opvolgende fasen zullen de volgende onderdelen worden ontwikkeld, getest
en worden verwerkt in een definitief apparaat: de brander, de vlambewaking, de elektronische
besturing – regeling van het verbrandingssysteem en de eventuele aanpassingen aan de
warmtewisselaar. Ook wordt de vraag bekeken of er per individuele woning waterstof gegenereerd
moet worden of centraal voor meerdere woningen.
Resultaat
Het project zal leiden tot een definitieve versie van een veilige H 2-ready cv-ketel welke aardgasloos
klaar is, welke geschikt zal zijn voor aardgas, maar ook voor (100%) waterstof en voor een mix van
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beide brandstoffen. Het uiteindelijke resultaat is dat mensen die op korte termijn hun huidige cvketel gaan vervangen c.q. een eerste aanschaf moeten doen, de keuzemogelijkheid hebben voor een
verwarmingsapparaat welk klaar is voor een 100% aardgasloze situatie. Later kan de
energieleverancier (of elektraleverancier) dan inregelen dat aardgas vervangen wordt door een mix
van aardgas en waterstof of tot zelfs door 100% waterstof.
Er worden10 proefwoningen voorzien van deze cv ketel inclusief een waterstofgenerator die bij vraag
lokaal waterstof opwekt. Deze woningen worden permanent digitaal uitgelezen zodat zowel de
functie van de cv ketel als die van de waterstofgenerator beoordeeld worden.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

ebm papst Heating Systems B.V.

Bekaert Combustion Technology, Tieluk B.V.
15.11.2018 – 15.11.2019
Urban Energy tender 2018
Korte termijn innovaties aardgasloze wijken, woningen en gebouwen
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Topsector Energiestudies: Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen
o

TESN118018 - Alle basisscholen in Utrecht aardgasvrij (gasvrije scholen)
https://projecten.topsectorenergie.nl/projecten/alle-basisscholen-in-utrecht-aardgasvrij00031841
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Programmalijn 1: Zonne-energie
TSE Urban Energy regeling 2019
48.

TEUE119001 - Solar Wind (Solar Wind)

Introduction
The climate agreement anticipates the large-scale implementation of solar and wind energy systems
on land. Based on the scarcity in land area in the Netherlands it is realistic that solar and wind
energy systems will be combined more often on the same area. Besides the benefit of multiple land
use, it also has the advantage that the energy generation of solar and wind energy systems is rather
complimentary in time and thus a better balance can be found between electricity generation and
demand and the load on the electricity grid can be reduced. Depending on the layout of these
combined solar and wind farms (CSWFs), the turbines will cast shadow on the solar panels. This
concerns the static shadow from the construction pole of the turbine as well as the dynamic shadow
caused by the rotating blades. The effect of the dynamic shadow on the energy yield has not been
studied in detail, but initial results from the project DYNAMO suggest that periodic shading in
particular could cause significant losses. A better understanding of this behavior will result in
improved farm designs and better energy yield predictions.
Goal of the project
The goal of the project is to determine the extent to which static and dynamic shadow effects have
on additional energy yield loss and dynamic load on the power electronic equipment that could occur
in CSWFs and how these depend on various farm designs and operational choices. This will be used
to derive design guidelines for power electronics and park layout
Short description of the activities
In this project, existing CSWFs will be used to study the effect of static and dynamic shadowing on
the energy yield. This will be done by measuring the energy yield of these farms and by studying the
effect of dynamic shadow on the electronics of the solar farm, including the power control system
and topography of the electronic system. For this we will identify:

-

the characteristics of the dynamic shade (in relation to the position of the rotor and that of the
sun)
its impact on the PV power electronics (in relation to the hardware and software configuration)
its impact on the PV system yield (in relation to the design of the PV system).

Vattenfall, SolarFields and Zwanendal will give access to CSWF data and technical information of
their CSWFs. ECN.TNO will perform data analysis. Heliox will focus its research on the required
characteristics of the power electronics in the system that is exposed to dynamic shading. Based on
these results guidelines will be generated with design principles for CSWFs.
Result
The project will give insight into the characteristics of the dynamic shade in relation to the position
of the rotor and that of the sun. It will determine its impact on the dynamics of the PV power
electronics. Thirdly the impact of shadowing on the PV system energy yield will be established, for
various designs of the PV system.
The analysis will result in guidelines for the design and selection of (PV) power electronics, plus
guidelines for the optimization of PV system yield in combined solar and wind farms (CSWFs). This
could have long term consequences for the solar energy yield of CSWFs and result in a much larger
market in the future. These results will be actively disseminated to the solar and wind community in
the Netherlands and at conferences.
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Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

TNO

Heliox, Zwanendal B.V.
01.02.2020 – 31.10.2022
Urban Energy tender 2019
Zonne-energie

Bladzijde 105 van 318

Projecten TKI Urban Energy

49.

TEUE119003 - Solar@Sea II (Solar@Sea II)

Solar@Sea II deals with the further development of an offshore floating PV concept based on
lightweight flexible floating constructions using flexible thin film solar modules.
The feasibility of the concept of floating units has been shown in an earlier project, and this project
Solar@Sea II aims to rise the Technology Readiness Level up to the Proof of Concept for a solar
energy farm that consists of several modules that are interconnected offshore while each module is
built onshore from several hundreds of floating units.
The project consortium, consisting of Bluewater Energy Services, Genap, Endures, Marin, Avans
University and coordinator TNO, will build a small scale prototype system of about 10 kWp in which
multiple floating units are connected. This system will be tested in an offshore-representative
environment to prove the technical feasibility. A detailed design of a large scale floating solar energy
farm, including the mooring system will be made, supported by scale model simulations in the basins
of Marin. The layout of the system will also take care of ecological aspects, like the shadow effects
on underwater life. To prepare the concept for market introduction, practices for mass production,
transportation and offshore installation of the modules will be worked out. Cost effectiveness but
also circularity of the concept and its selected materials will be the driving forces in the
development.
Motivation
The transition towards a sustainable energy production requires large scale implementation of PV in
the Netherlands. To achieve this, areas of hundreds of square kilometers are required for the
installation of PV systems. This project will unlock new offshore areas for large scale PV installations.
Especially areas close to offshore wind parks provides the opportunity of sharing the electrical
infrastructure, as peak wind power and peak solar power are largely complementary in time.
Inshore floating PV installations exist already for a long time, but are not fit for these new offshore
areas. The mechanical connections between units and the PV panels require a completely different
approach to ensure durability in the salt laden and highly dynamic offshore environment.
The major challenges of offshore PV are: 1) mechanical stability and lifetime of the system; 2)
organic fouling; 3) costs; 4) ecological impact and circularity. These challenges stimulated the
project to find creative solutions. In a predecessor project floating flexible PV modules are developed
and tested. This project will further develop the concept to upscale to farm sizes that meets the
mentioned challenges.
Aim of the project
The aim of the project is to design a large scale offshore floating PV system (typical scale: 10-15
MWp) at a system cost level that is competitive with similar sized land based systems. Prototype
systems will be built to demonstrate the concept, one for testing the basic unit and one for testing a
module of multiple units.
Key of the concept of Solar@Sea, and also what makes this concept unique with respect to all the
others, is the usage of flexible light-weight thin film PV modules which are mounted on a flexible
floater. The overall geometry of the farm is inspired by spider web structures to transfer the loads
acting on the units to the mooring system. Details of the mechanical connections and the mooring
system need to be worked out in the project.
In order to be competitive to land based systems, the offshore system will be easy to build in mass
production and easy to install and de-install in an offshore environment. Durability and long term
reliability will be important design characteristics in the project as well as sustainability by using
recyclable materials and by reduction of ecological impact on underwater life.
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Figure 1: sketch of basic unit

Summary of the workplan
The project is divided into four work packages, each focusing on a specific aspect of the
development. In WP1 the design and testing of the basic floating PV unit will be completed taking
into account future mass production requirements, durability and maintainability, and mooring and
installation requirements. In WP2, the design of the assembly of multiple basic units into a module
that can be installed offshore will be completed, verified and tested at model scale as well as at full
scale. Input from the unit manufacturer as well as from the mooring system supplier will be used to
calculate the total life cycle cost and LCOE of a farm for 3 cases, including a near shore sea condition
case, harsh North Sea conditions case as well as a high yield case but with benign seas like the Gulf
area. Sustainability will be dealt with in WP3. Fouling, degradation of the PV modules and the
ecological impact of an offshore floating PV plant will be investigated. In WP4 a total design for a
large offshore PV plant will be made, including a design for the power electronics and the mooring.
All activities in the four work packages interact with each other and therefore the activities will be
carried out in parallel and in an iterative mode.
Expected results
The current state of the concept of the basic units of Solar@Sea is: Proof of Principle (TRL3). The
project should raise this level to Proof of Concept (TRL6) for a solar farm application.
To achieve this, the project will design and construct a floating prototype basic unit and a floating
module with a PV area of about 100 m2. This prototype system will consist of about 20 basic units.
The wave-mechanical stability of the floating units and the electrical and mechanical connections
between the basic units will be validated at model scale and at full scale in an offshorerepresentative environment. In parallel, the project will design a farm for a full scale offshore PV
plant (typically 10-15 MWp). A plan for mass production and offshore installation will be developed
as input to total life cycle cost calculations. The design will be such that a life time of at least 25
years is realistic and high standards of sustainability (recyclability of materials and negligible impact
on underwater life) are met.
At the end of the project, the consortium should be able to submit tenders for pilot offshore floating
PV plants.
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50.

TEUE119005 - PERCspective: perspective for PERC in tandems with perovskite
(PERCspective)

Motivation
With silicon module prices steeply decreasing, enhancement in efficiency is a key element towards
further reduction in the LCOE. In this perspective, 2-terminal (2T) monolithic Si-perovskite tandem
technology, which has demonstrated a staggering increase in efficiency up to 28%, has triggered a
strong industrial interest. In terms of commercialization, the use of PERC bottom cells appears to be
most appealing: The installed PERC capacity eclipses that of SHJ, which has mostly been used so far
for 2T tandems. Being able to upgrade existing PERC lines for tandems thus has a huge market
potential. Moreover, it does not require an overhaul to SHJ by the conservative and low-margin PV
industry. These considerations, in addition to optional bifaciality and being a low-cost technology,
make PERC a highly suited candidate for tandem applications. However, heterojunction Si cells
interface quite readily with perovskites due to their full-area conductive front side passivating layer
and transparent conductive oxide (TCO) front contact layer. Standard PERC cells lack these two
important aspects for monolithic integration, calling for front side innovation, as addressed in this
project.
Goal of the project
This project is dedicated to innovation at the front side of a PERC cell to enable monolithic
interfacing with a perovskite cell. The consortium will tackle the challenge of implementing full area
conductive passivation on the front of PERC, introducing a TCO layer and a hole transport material
(HTM) for the perovskite, with a low-loss recombination junction. We see a unique opportunity to
leverage recently-developed nanolayers to provide the building blocks for this interface: TU/e has
shown in the RADAR project that atomic layer deposited (ALD) ZnO can yield excellent Si surface
passivation (728 mV iVoc) and contact resistivity <125 mΩcm 2 on n+ Si. Moreover, TU/e has shown
that ALD NiO is a good HTM and leads to a good recombination junction with ZnO. Finally, poly-Si(n)
contacts have been established at TNO and Tempress as industrial building blocks which can replace
the n+ Si front of PERC.
The goal of this project is to bring these building blocks together on PERC cells, demonstrate their
operation and compatibility with PERC and perovskite cells and processing, work towards industrial
tools and processes, and validate with a 2T tandem cell demonstrator.
Short description of activities
This project will be based on the industrial PERC cell of Hanwha Q-Cells (HQC) – without front SiNx
and metallization – and implement nanolayers at the front for a proper interface with the perovskite.
In the first phase of the project, TU/e will focus on the tunnel oxide/ZnO layers and hydrogenation
thereof, and the NiO HTM. Tempress will provide the poly-Si contacts and TNO and HQC will work on
the integration of poly-Si with the PERC process and ALD layers. SoLayTec will perform the industrial
scale-up by spatial ALD of ZnO and NiO. HQC provides PERC half-fabricates. Finally, TNO (Solliance)
will validate the interface layers on a planar silicon surface, employing their established perovskite
baseline.
A 2nd project phase will be started if the bottom cell performance meets milestones at M18. In this
phase, a tandem demonstrator will be made, including an aim for high optical performance. The
most promising perovskite top cell approach will be identified (cation composition, evaporation vs.
solution processing), drawing from experience of Solliance and the latest developments worldwide. If
necessary, a subcontractor capable of perovskite evaporation will be involved, to enable processing
on textured Si.
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Results
The bottom cell platform from this project will enable PERC-perovskite tandems with efficiencies
around 27%. The project will result in process know-how, industrial tools, and scientific
understanding, enabling this bottom cell platform. Enabling the installed PERC capacity to be
upgraded to tandem technology will benefit the scale and speed of deployment of Si-perovskite
tandems.
Importantly, for the Dutch energy transition, moving to tandems the energy yield/m2 from PERC
modules can increase by >20%, at equal or lower cost, and the carbon footprint per kWh will
decrease by almost the same amount.
TU/e will fulfil its academic role in knowledge generation and dissemination. Its novel findings and
know-how will benefit the two Dutch tool manufacturers SoLayTec and Tempress.
SoLayTec and Tempress will be ready for the emerging tandem PV market as they will develop and
demonstrate enabling processes on their tools. For TNO tandems are important for its two-fold
mission to accelerate the energy transition and to strengthen the competitive position of the
Netherlands. As a PV manufacturer, Hanwha Q Cells will be able to be among the first movers to
market with their modified PERC cells.
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51.

TEUE119007 - Symbizon (Symbizon)

Introduction
The climate agreement contains various agreements to reduce greenhouse gas emissions. For the
electricity sector the CO2 emissions must be reduced by at least 20,2 Mton by 2030. In MMIP2 it is
foreseen that a substantial contribution to this transition will come from solar energy in rural areas.
A potential threat to the further development of solar parks is a decrease of societal enthusiasm. It
is therefore essential to develop concepts for solar energy in rural areas that take into account
potential reasons and viewpoints for resistance and that help to increase societal enthusiasm for
solar parks. Besides that, the agricultural sector has to contribute to a more renewable society as
well, by improving biodiversity and reducing the use of chemical crop protection, e.g. by transition to
biological farming. Moreover, the Netherlands is a densely populated country, and one of the
objections to solar parks presently is already that it takes farmland out of use for farming. For this
reason it is important to use the available land as efficiently as possible by creative solutions like
multiple land use where the combination of agriculture and energy production is combined on a
single field.
Project goal
Goal of the project is to show how to achieve a combination of photovoltaic (PV) energy generation
and strip farming that provides a positive business case for the farmer, maintains the use of the land
for food production and improves ecological characteristics. The combined use of PV and agriculture
will have a low density of solar panels per hectare, and thus a high kWh yield per hectare is needed.
For this reason, the combination of bifacial solar panels and solar tracking will be the PV technology
investigated in this project. Solar tracking is relatively new in the Netherlands. In this project the
combination of solar tracking with strip farming will be investigated and optimized with respect to
finance, ecology and food production. We expect that in this way an optimal combination between
agricultural and energy landscape will be formed, that can contribute to large scale CO 2 reduction, a
good business case, and more sustainable farming. This innovation will help increase the acceptance
for PV on farmland among farmers and in society, as it solves the dilemma of using land for food or
energy production, and will therefore help increase the rate of implementation of PV on agricultural
land.

Example of strip farming. From a presentation of WUR: Dirk van Apeldoorn
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Short description of activities
In the project, a test site with bifacial panels in a solar tracking system, will be developed and
installed in combination with resilient, regenerative and automated strip farming for biological
farming. The strip farming will make use of tractors and robots for the cultivation.
A sun track algorithm will be developed that optimizes for several different parameters, e.g. crop
yield, energy yield, effect of herb strips, weather forecast, energy price and soil conditions. This
algorithm will be tested and further developed in the field test system.
Besides that, the effect of the solar tracking system with a standard as well as the optimized
algorithm from this project will be evaluated on aspects such as crop yield and diseases, including
the functionality of the herb strips as well as the ease of use for the farmer. In the first year the
algorithm will be developed based on hypothetical effects of irradiance and water management on
the crop growths and biodiversity and in the three remaining years the actual effect is monitored.
Furthermore, the exact energy yields and the added value of using the bifacial panels in the solar
tracking system will be investigated.
Results
The result will be a feasibility report for a new concept that combines a bifacial solar tracking system
with strip farming. The feasibility study will be based on both economic analysis, i.e. containing
business case elements as energy and crop yield, as well as on analysis of agricultural operations
like ease of use.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

TNO

Aeres Hogeschool Dronten, B.V. Exploitatie Reservegronden Flevoland, Nuon
01.02.2020 – 31.01.2024
Urban Energy tender 2019
Zonne-energie

Bladzijde 111 van 318

Projecten TKI Urban Energy

52.

TEUE119008 - Energy yield assessment of next gENeration and SustaInaBLE
backsheets (EXTENSIBLE)

Reason-Rationale
In 2018 over 100 GWp of new photovoltaic (PV) installations were deployed with more than 80%
using backsheets. Mono-facial glass-backsheet modules are the key workhorse of PV installations
both in utility and residential scale. The shifting focus on PV module optimization for highest energy
yield i.e. kWh-based performance, from the purely Wp performance requires both novel materials
and adapted assessment methods. Co-extruded backsheets under development at DSM with
simultaneously improved optical, thermal and reliability properties match this demand and marry it
with sustainability using a halogen- and solvent-free formulation. For accurate assessment of the
energy yield potential of different backsheets fast and precise comparison methods are indispensable
in this swiftly changing industry. Outdoor measurements, although essential for validation, require
5-20 years. To assess the lifelong energy yield potential of PV modules, only crude estimates are
available without resolving material or climate related difference. Current material formulations are
often tailored to meet standardized reliability test and their environmental impact and recycling
potential are rarely considered.
Project Goal
Backsheet quality defines the PV module durability and safety, while its fabrication method and
additives can make the difference in their sustainability. The main goal of EXTENSIBLE is the lifelong
and precise energy yield and lifecycle assessment (LCA) of novel backsheets at various climates. The
project partners will gather data to precisely calculate two key metrics: kWh/kWp and environmental
impacts per kWh produced in the lifetime of the PV system. On the short-term these indicators will
enable the selection of the relevant backsheet types for specific climates.
Moreover, we aim to prove that halogen-free backsheets can meet and even outperform
conventional ones. On the longer-term, the insights will provide guidelines to more sustainable
material formulation. Developing a degradation rate modelling is an enormous undertaking, beyond
the grasp of this project, however, we propose a semi-empirical method to resolve the evolution of
the backsheet, laminates related to degradation. EXTENSIBLE contributes to 1.a: “PV-technologieën”
innovation theme of TKI Urban Energy program and its goal of increasing the energy yield under
practical conditions and maintaining it.
Activities
DSM will prepare mini modules and test structures with 5 different backsheets combined with low
and high quality EVA to reach statistically relevant differences. Initial material and laminate
properties and their evolution upon exposure to environmental stress will be measured by IMEC
using beyond the state-of-the-art indoor characterization methods.
The samples will be exposed to warm&dry, warm&humid and moderate outdoor climates by DSM for
~1 year during the project and experiments will continue beyond. In parallel identical samples will
be submitted to accelerate ageing tests at IMEC and DSM with intermediate non-destructive
measurements. With the extracted input IMEC will calculate the energy yield for the various sample
types and climates. Upon integrating the degradation rate prediction model the lifelong energy yield
will be also estimated by IMEC. SmartGreenScans will evaluate life cycle environmental impacts and
resource depletion for the investigated materials and conducts sensitivity analysis. Combined
insights from the various assessments will be summarized in future material development guidelines
jointly by the partners to leverage their multi-disciplinary expertise.
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Results
The main results of EXTENSIBLE will be on the one hand calculation of the kWh/kWp and
environmental footprint for the different backsheets and combined performance-reliabilitysustainability guidelines for future material development for DSM. On the other hand development of
energy yield simulation method including degradation rates and comprehensive environmental
assessment of backsheets will be the scientific input for the broader PV community.
Specific main results will be:

-

Physics-based energy yield simulation framework extended with possibility to consider temporal
evolution of material properties
Report of high precision lifelong energy yield simulation (kWh/kWp) for 10 different material
combinations at various climates
LCA of the different module designs in different climates. ILCD and Cumulative Energy Demand
impact assessment methods will be calculated guided by the Product Environmental Category
Rules for Photovoltaics (PEFCR-PV).
Summary report for future material development based on combined performance-reliabilitysustainability insights
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TSE Urban Energy regeling 2018
53.

TEUE118002 - SATURNIA - Highly bifacial IBC cells on glass (SATURNIA)

Motivation
In recent years, the price of c-Si PV modules has fallen so dramatically that the balance-of-system
(BOS) rather than the PV modules have become dominant in the total system price. Therefore,
besides improving the cell (and module) efficiency, increasing the system energy yield has turned
out to be a major driver for the PV industry. A higher yield will reduce the area-related BOS costs
and thus the levelized cost of electricity (LCoE). A cost effective and easy to integrate option to
increase the energy yield is to use bifacial (two-sided sensitive) cells and modules, as the application
of bifacial devices increases the energy yield by, depending on the albedo, 10 to 30%. On device
level, carrier selective polysilicon (polySi) or heterojunction contacts applied to crystalline silicon
solar cells show an enormous potential for outstanding V oc due to their excellent passivation, as
demonstrated by lab cells with efficiencies above 26%. However, the performance of cells with
heterojunction or polySi contacts in bifacial configurations is limited by parasitic absorption losses in
the a-Si:H or polySi, especially in interdigitated back contact (IBC) cells as both electron and hole
transport layers are on the rear side. For bifacial IBC cells, an additional challenge is finding a
suitable interconnection scheme that combines good conductivity with high rear-side transparency.
Goal of the project
To address the challenge of combining high efficiencies on cell level with high energy yields on
system level, the Saturnia consortium aims to integrate the best available technological building
blocks for bifacial solar cells and modules into a novel device. On cell level, the highest current
generation concept (IBC) will be combined with the highest voltage (carrier selective contacts). High
bifaciality will be achieved using transparent and stable polysilicon oxide (polySiOx) passivating
contacts. In the module, the energy yield will be further increased by integration of advanced antireflection coatings and bifacial interconnection directly on the rear glass. Limitations of the current
rear IBC or metal wrap through (MWT) module interconnection schemes will be overcome by a metal
on glass approach that reduces the rear shading to <10% and offers more flexibility in design and
feature resolution.
The main goal of the project is to prove the concept of a bifacial IBC device with novel, transparent
carrier selective contacts at the rear for high efficiency (>24%) and high energy yield (bifaciality
factor >85%) with a new metal on glass interconnection.
Short description of activities
The work in the project is divided in two work packages (WPs). In WP1, thin polySiOx layers will be
deposited by Tempress LPCVD tools on a thin ‘tunnel’ silicon-oxide layer to form a passivating and
carrier selective contact with improved transparency compared to polySi and a-Si:H. Al2O3 to
provide additional hydrogenation will be supplied by Levitech. TU/e will work on the hydrogenation of
interfaces, as well as deposition of TCO layers. Short and narrow metal lines (fingers) will be printed
by TNO. The cell processing and designs will be researched by TUD on lab scale and by TNO on 6inch wafers with low-cost process technology. In WP2, a busbar pattern will be imprinted by
Morphotonics in a suitable, transparent material on the rear glass and subsequently filled with metal
paste or powder by TNO. Modelling of the optical and electrical design of the module as well as
outlook and cost perspective towards 60-cell modules will be made by TUD and TNO.
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Result
This project will deliver two Proof of Concept devices (figure 1): a bifacial IBC solar cell based on
transparent polySiOx passivating contacts and a bifacial module with the Saturnia solar cells based
on a new interconnection concept using electrical conductors embedded in a transparent layer on the
rear glass.

Figure 1 Bifacial IBC solar cell based on polySi(Ox) passivating contacts at the rear side and interconnection
concept using electrical conductors embedded in a transparent, patterned layer made with imprint technology.

Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

TNO

Levitech B.V., Morphotonics B.V., TU Delft, Tempress Systems B.V., TU/e
01.01.2019 – 31.12.2020
Urban Energy tender 2018
Zonnestroomsysteemcomponenten (PV)

Bladzijde 115 van 318

Projecten TKI Urban Energy

54.

TEUE118003 – 2-sided POly-Si passivated contacts towards 24% bifacial
Plated SI cells (POSITIF)

Aanleiding
In 2017, a worldwide capacity of 100 GWp of PV was installed, a value which, even with the recent
policy change in China, is expected to increase in the years to come. This is more than a prediction
but a requirement to meet the renewable energy targets set by policy makers, and to decarbonize
future electricity generation.
PV has an increasingly important role to play but needs to drive down the Levelized Cost of
Electricity (LCOE) further towards the level of 1 €ct/kWh. The LCOE of PV systems is increasingly
becoming more dependent on cell efficiency. Recent advances in p-PERC have driven cell efficiencies
towards 22%. This will continue to 23% by 2020. However, the path beyond 23% is not very clear
using p-type wafers, and many expect that n-PERT is the only viable candidate. In the past 2 years
more than 4 large n-PERT factories have been started with total capacity exceeding 4 GWp annually
with production cell efficiencies of 20-22%, but widescale adoption is still not taking up because of
the relative high cost of n-PERT. This project aims to show the viability of n-PERT at 24% applying
2-side passivating contacts with 2-side plated nickel/silver metallization.
Doel van het project
Since the Achilles heel of PERC technology is contact recombination, a passivating contact
technology can give the next boost in efficiency. The tunnel oxide/poly-Si contact is the most
advanced and mature passivating contact technology but, while better than PERC cells in this regard,
is still limited when combined with traditional screen-printing metallization. Therefore, this project
aims at combining poly-Si passivating contacts with next-generation plating technology.
Furthermore, the switch to n-type bifacial technology brings several advantages (stable efficiency,
bifacial gain, improved reliability with glass/glass module) that can positively impact the LCOE.
The final goal of this project is the development of 23-24% plated bifacial n-type cells with poly-Si
passivating contacts on both sides. Through the additional power contribution from the rear of the
device (bifacial gain), effective efficiencies will be 15-20% (rel.) higher depending on the bi-faciality
and the installation conditions. Furthermore, this project will define a clear business case to establish
a large-scale n-PERT manufacturing cell and module facility, where cost and environmental concerns
are addressed.
Korte omschrijving van de activiteiten
In cooperation with Tempress, whose main task will focus on the development of a 2-side poly-Si
deposition technology, imec will work on the development and integration of the laser patterning and
co-plating process, where n-type and p-type poly can be simultaneously metallized when
incorporated in bifacial n-type cells. The close collaboration on these 2 areas of expertise is a
technology enabler to bring the next generation of Si solar cells to the market.
The next step towards the industrialization of the technology will be the main focus of EAM and
RHDHV. The contribution of this technology to decrease the LCOE compared to the standard c-Si
technologies will be addressed by means of module reliability testing and energy yield analysis for
large bi-facial PV-park installations in collaboration with EAM. The plating technology Cost-ofOwnership (CoO) calculations including the wastewater treatment of the process will be worked out
with the expertise of RHDHV who will translate this data to actual factory design, taking into account
utilities and logistics. This will result in a blueprint for the production line by RHDHV including CoO
and capital investment analysis.
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Resultaat
This consortium will create the cheapest possible high efficiency cell technology, which is an enabler
for the lowest LCOE PV parks. The main cost contributors yielding the cost improvement for this
technology are the both side polysilicon deposition and both side plating technology, thereby
removing an expensive ALD Al2O3 process step and the need for expensive silver paste.
The project covers the development of the 2-side (n-type and p-type) poly-Si deposition process
technology and equipment, the optimization of the patterning and metallization by plating of poly-Si
contacts, the poly-Si integration in bifacial n-type PERT solar cells with efficiencies in the range of
23-24%, 60-cell module fabrication/testing, reliability testing of mini-modules and finally energy
yield analysis and CoO calculations to validate the contribution of this technology to reduce the LCOE
to very low levels. Further this project will yield the factory lay-out and capex investment for
establishing a future factory, which will be the next industrialization step.
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55.

TEUE118007 – Shadow tolerant customizable thin-film PV panels (SHAPE)

Aanleiding
The quality of thin-film modules that are produced in industry is improving and the gap between cell
and module efficiency is getting smaller. One of the bottlenecks is the limited conductivity of the
front contact, which leads to limited cell size, which in turn reduces the active area. With respect to
applications, there is no cost effective way to produce customizable size of panels in the market.
Finally, although the thin-film panels are more shadow tolerant as compared to crystalline silicon,
the operational robustness can be further improved by implementing multiple bypass diodes per
module.
Doel van het project
In this project we propose to combine the knowledge and infrastructure that was developed in
previous projects to combine shunt-free interconnection technology for customizable thin film panels
with innovative grid application and the introduction of bypass diodes inside the modules. By
combining these technologies the shadow tolerance and the efficiency of the modules can be
increased simultaneously. The application of grids is expected to result in the possible use of larger
cells and hence lesser interconnections per area increasing the geometric fill factor and the output of
the modules. The combination of these grids with either wires or electroplated connections to the
edge of the module where bypass diodes will be introduced will result in higher (partial) shading
tolerance of the produced modules and higher overall energy production. With this the levelized cost
of efficiency will decrease and the applicability in for example BIPV will be increased.
Korte omschrijving van de activiteiten
At ECN part of TNO the knowledge that has been developed with partners such as CCM, Meyer
Burger and AVANCIS on the application of interconnections after deposition of all functional layers
(KIC EIT project EFFIC and TKI project BEAST) will be used. TNO Industry has developed
electroplating of grid structures together with Innplate within the TKI project e-mesh. Imec has an
excellent position in the screen printing of conductive grids on (crystalline) silicon PV. These metal
deposition technologies will be developed for CIGS and further expanded to accommodate needs for
conductivity both on top of the individual cells, conductivity in between cells and conductive tracks to
connect various panel components.
Resultaat
The combination of the developments in this project will result in a new, customizable panel layout
with improved power output and high tolerance to partial shading as sketched below.
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56.

TEUE118010 - PhotoVoltaic modules based on a P-i-nstack manufactured on a
Roll-to-roll line …… (PV PRESS)

PhotoVoltaic modules based on a P-i-n stack, manufactured on a Roll-to-roll line featuring high
Efficiency, Stability and Strong market perspective (PV PRESS)
Background
A decade ago ‘perovskite’ solar cells did not exist, but they have now realized power conversion
efficiencies (PCEs) up to 23%, close to record PCEs for commercial PV technologies. Advances in the
scientific literature and within the Solliance network including Greatcell Solar Limited (GSL) have
shown that specific perovskite solar cell stacks, referred to as inverted or p-i-n, can pass critical
stability tests. Recently, GSL and Solliance have improved PCE of roll-to-roll (R2R) processed
perovskite solar cells (PSCs) from 13.5% to 16% (three R2R layers), which is a world record.
Solliance has also developed a scalable process route for PSCs reaching 17% with stable
performance under accelerated lifetime testing.
The motivation to develop PSCs is based on opportunity to turn abundant and inexpensive materials,
processed at low temperature and in high volumes at low cost, into high quality semiconductor films,
suitable for solar modules. However, several challenges need to be addressed including,
environmental profile, long term outdoor performance, up-scaling processing, integration and
validation of new products, and the PV PRESS will address the up-scaling challenges.
Goal of the project
PV PRESS connects Dutch industry (Maan & VDL) via Solliance with a world-leader Greatcell Solar
Ltd (GSL) in perovskite solar cells (PSCs). GSL & Solliance previously developed process flows to
scale up flexible perovskite modules. However, the currently applied stack on roll-to-roll (R2R)
shows limited thermal stability with high material costs. The aim of PV PRESS is to transfer a PSC
stack with good efficiency, stability and low material cost from sheet-to-sheet (S2S) (on glass) to
R2R (on PET). This is challenging since thermal budget of PET foil is significantly lower than glass,
limiting processing to form a high quality charge transport layer (CTL). Secondly, as R2R substrate
and process equipment differs from S2S, the perovskite needs further optimization. To facilitate
development of CTL on the PET substrate and perovskite, detailed surface analysis measurements
are planned. The complete process flow can be executed on existing equipment except for one step:
atomic layer deposition (ALD) of protective layers on R2R at atmospheric pressure. PV PRESS
delivers key design aspects for a R2R spatial ALD tool capable of depositing CTLs on perovskite
stacks at high speed.
Summary of activities
Maan, IMEC & TNO will develop a safe and low temperature process to deposit a charge transport
layer (CTL) on PET foil with an electrode. Together with TUE the properties of the transport layer will
be investigated. Next IMEC and TNO together with GSL will develop a suitable ink formulation and
drying/annealing processes for the R2R deposition of the perovskite. TUE will investigate the
perovskite layer and in particular the CTL/perovskite interface after completion of the full PSC
devices.
Result
PV PRESS:

1)
2)

Enables the development of a safe and scalable deposition process for p-type CTLs in perovskite
solar modules on PET foil on the R2R scale.
Delivers R2R processed (four layer) perovskite solar modules (6 inch) with a PCE of 15%. The
modules will be stable towards high temperature (85oC, 1000 hrs) and continuous light soaking
(one sun, 1000 hrs)
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3)
4)

Delivers the functional design specification of a future perovskite PV module manufacturing
facility.
Provides fundamental insights in the role of interfaces in perovskite PV devices.

The project represents a great opportunity for Dutch equipment manufacturers to position
themselves within this new market in collaboration with a world leading end-user in GSL. The project
connects with the strengths of Solliance to transfer lab-scale processes from the lab to fab to
support commercialization of the PSC technology. As such, this project fits the ambition of TKI UE to
support the Dutch economy and, concomitantly support the development and scale up of new thin
PV technologies.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

TNO

Maan Research & Development B.V., IMEC (B), Greatcell Solar UK Ltd (UK),
TU/e, VDL ETG Projects B.V.
01.01.2019 – 31.12.2020
Urban Energy tender 2018
Zonnestroomsysteemcomponenten (PV)
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57.

TEUE118011 – Flexible Lightweight Advanced Materials in Next Generation Of
PV (FlamingoPV)

In FlamingoPV, TUDelft and HyET Solar combine their extensive expertise in thin film PV
technologies to develop flexible lightweight PV modules with stabilized conversion efficiencies of 12%
and a lifetime of >35 years. In addition tandem and triple junction lab modules will be produced on
flexible substrates with conversion efficiencies of >13% and >14%. The active layers in these
modules are made from moisture resistant and abundant materials. Also the hardware design to
produce such multi junction structures on a large scale and low production costs will be developed.
Aanleiding
Flexible and lightweight thin film Si photovoltaics (PV) offer new application possibilities in BIPV
products such as roofing membranes, corrugated plates, and façade elements, as well as in large
scale utility power plants especially in floating applications. Additional product benefits, easy sizing in
length of the module as well better energy yield compared to c-Si are unique selling points.
Furthermore, lightweight and flexible PV products allow for completely different system designs and
thereby much lower balance of system cost than higher efficiency c-Si modules, resulting in highly
competitive system prices, even at an extrapolated c-Si module price of 0.24 €/Wp.
The use of moisture resistant materials such as SnO2:F and silicon itself result in good reliability. The
fact that no moisture barrier is needed in the encapsulation materials is key in achieving low
material costs.
HyET Solar wants to achieve module efficiencies of ≥ 12% in production and demonstrate low-cost,
roll-to-roll manufacturing on a 37.5 MWp/yr scale in the Netherlands in preparation of –multiple 300 MWp/yr production factories world-wide. Beyond the 1 GWp/yr production costs are below 0.20
€/Wp.
Doel van het project
In the development of the HyET Solar technology many Dutch universities (TU Delft, TU/e, UU) and
research institutes as TNO and ECN were and are involved. The unique production sequence and IP
portfolio makes it unlikely that this technology will be copied.
The goal of FlamingoPV is to increase the module efficiency of HyET Solar from 10% in a 330 mm
wide product to above 12% in a 1300 mm wide product on a commercial interesting production scale
of 37.5 MWp/yr in the Netherlands, thereby decreasing turnkey PV system costs.
The product energy yield and reliability will be extensively tested. As energy yield and product
reliability are key to investors, the long lifetime must be convincingly shown for this next generation
PV product, especially in view of its use in BIPV.
The production capacity will be limited by the PECVD tool that deposits the bottom cell. The design
of a next machine generation is required for the future expansion of the production capacity to 300
MWp/yr.
The targeted record efficiencies on lab scale of 13% for dual junction modules and 14% for triple
junctions will allow to further improve the module efficiencies in the future.
Korte omschrijving van de activiteiten
Inspired by micromorph cells record efficiencies achieved at TU Delft on glass substrates [1,2], the
micro-texture of the temporary aluminum foil used as substrate in the HyET Solar production line
will be optimized, enabling the realization of modulated surface texture (MST) front electrodes. The
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efficiency of HyET modules will be further enhanced by targeted improvements of the transparent
conductive oxide layer and p-doped Si window layer.
In order to achieve higher stabilized performance and better spectrum utilization, amorphous silicon
(a-Si:H)/nano-crystalline silicon (nc-Si:H)/nc-Si:H triple junction will be developed. After testing and
characterization on lab-scale at TU Delft, the processing will be upscaled at HyET Solar and the MST
and triple junction configuration will be integrated.
The mechanisms and kinetics of module degradations in accelerated lifetime tests and in outdoor
operating conditions will be compared and used to predict the product energy yield over its lifetime
by both TU Delft and HyET Solar.
Finally, the existing PECVD bottom cell deposition tool design will be reviewed and modified for
series production at much lower investment costs by HyET Solar as it is the most expensive
machine.
Resultaat
The deliverables of FlamingoPV are:

-

WP1: Lab-scale flexible a-Si:H/nc-Si:H PV cell (5 cm2) and module (5×5 cm2) with 13% stabilized
module efficiency.
WP2: Roll-to-roll produced modules of 30x30 cm2 of 12% aperture area stabilized efficiency with
80% production yield
WP3: Industry standard lifetime (> 80% initial performance) convincingly proven for lifetime > 35
years.
WP4: Design and cost model for bottom cell PECVD tool with CAPEX < 0.2 MEuro/MWp.
WP5: Lab-scale flexible a-Si:H/nc-Si:H/nc-Si:H PV cell (5 cm2) and module (5×5 cm2) with 14%
stabilized module efficiency.

The combination of these deliverables will result in a PV product that will be competitive with stateof-the-art c-Si modules for large scale power plants and will have the potential to dominate the BIPV
market.
Parallel to this project and on commercial basis, the improved products will be used for market
development projects with key customers. Names of these customers are available upon request.
Penvoerder
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HyET Solar B.V.

TU Delft faculteit EWI
03.12.2018 – 03.12.2021
Urban Energy tender 2018
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TSE Urban Energy regeling 2017
58.

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

Background
In today’s industrial solar cells, the interface between doped crystalline silicon (c-Si) and the metal
contact is a major source of recombination, and therefore of voltage losses. For this reason, highefficiency c-Si solar cell research was initiated on so-called passivating contacts, in which this
recombination loss is significantly reduced. Recently, it was demonstrated that solar cells with
passivating contacts can obtain record-high conversion efficiencies; over 25% for front-to-rear
contacted poly-Si based cells1 and over 26% for interdigitated back contacted cells (IBC) 2,
integrating doped poly-Si and a-Si:H (SHJ) based passivating contacts, respectively. However, both
types of passivating contacts are not transparent for a large, relevant part of the solar spectrum
and/or are not compatible with high temperature industrially screen-printed metallization processes.
Here, we will develop passivating contacts that are more transparent than their existing counterparts
and maintain their passivating properties under high temperature conditions.
Goal of the project
In this project, carrier-selective passivating contacts based on doped poly-SiOx alloys, with high
transparency and high thermal stability, will be developed. The developed materials can be applied
at both sides of front-to-rear contacted and bifacial solar cells. The high carrier selectivity and
excellent passivation properties of the poly-SiOx contacts will induce a high open circuit voltage
(VOC), while their high transparency due to the oxygen alloying will lead to increased high short
circuit current density (JSC) as compared to other silicon based passivating contacts. Additionally, to
also achieve a good solar cell fill factor (FF) without the need of a transparent conductive oxide
(TCO), we shall optimize the in-diffused doping concentration. This will facilitate lateral transport of
the carriers and enhance their tunneling probability through the SiO2 interface layer in between the
selective poly-SiOx layer and the wafer. By achieving these excellent VOC, JSC and FF, and therefore
high conversion efficiency, while at the same time using industrial LPCVD or PECVD to deposit a fully
SiOx-based passivating contact, the LCoE of PV electricity will be reduced.
Short description of activities
TUD will develop and test poly-SiOx passivating contact materials in their lab, and ECN and
Tempress will integrate their findings into the processes to the Tempress systems at the ECN site. In
parallel, ECN and Tempress will work on development of LPCVD and PECVD doped SiOx layers in the
Tempress systems, adapting their furnaces to poly-SiOx layer deposition. When promising results
are achieved on symmetric test structures, i.e. wafers with poly-SiOx stacks on both sides, solar
cells containing these stacks will be fabricated. TUD will use their cleanroom facilities for
development of lab scale (9 cm2) solar cells, to demonstrate a high efficiency proof-of-concept solar
cell by making use of the advanced laboratory techniques available in their lab. ECN will explore the
integration potential of these newly developed materials in solar cells on an industrially-relevant
scale, i.e. 6” wafers, making use of their industrial pilot line equipment.
Result
The project will investigate the structural, electrical, and optical nature and passivation performance
of novel doped poly-SiOx layers. The combination of high-temperature stability on the one hand, and
improved transparency on the other hand, gives these layers an important advantage over existing
silicon-based passivating contacts. This will enable high efficiency c-Si solar cells that are compatible
with simplified low-cost industry-feasible metallization steps, while combining high short circuit
current values and high open circuit voltage.
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59.

TEUE117017 – Design for Recycling & Reuse (DEREC)

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

-

Report about the recycling tests performed on DEREC modules, reporting on the suitability of the
disassembly and readiness of the material for re-use material quality after EOL will be validated
for further re-use options.
Evaluation report on the implementation of the CE solar modules in combination with CE
buildings. The report will add to guidelines for circular economy with respect to PV applications in
the built environment. This evaluation will take place in close cooperation with the company
responsible for the design of the CE building. Results of the project will be shared with regulatory
policy bodies promoting CE for PV and in the built environment.
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ABN AMRO Bank B.V., DSM Advanced Surfaces, Exasun, Mat-Tech B.V., PV
CYCLE ivzw
01.01.2018 – 31.12.2019
Urban Energy tender 2017
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60.

TEUE117022 - All Back-Contaccted for all (ABC4all)

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

Bladzijde 128 van 318

Projecten TKI Urban Energy

Result
The result of this project is the realization of a low-cost, industrial, PERC-like, p-type IBC solar cell
with 23% efficiency. Further cost reductions are realized by reduced maintenance times and
enhanced through-put of equipment of partners Levitech and Tempress. The resulting solar cell will
be more cost effective compared to existing n-type IBC cells and is able to bridge the gap between
the “mainstream” and “high-end” products in the market, also paving the way for affordable
aesthetic panels.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

ECN

Levitech B.V., Tempress
01.01.2018 – 31.12.2019
Urban Energy tender 2017
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61.

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

Intorduction
Thin Film CIGS modules that are currently produced in industry use interconnection of individual
cells using repeated deposition and in-line scribing processes. This approach results in the need for
intermediate cleaning steps, alignment and due to this a relatively low production yield. Next to
these production aspects, it is also very cost intensive and production disruptive to enable
customized free-form production of modules.
By separation and consecutive serial interconnection of cells in a so-called back-end approach for
interconnection, the cleaning and alignment steps in production can be minimized or even
eliminated. In this approach first the full solar cell stack is deposited, after which modules are
produced by using laser scribing and inkjet printing to create isolating and conductive pathways.
This module technology also has the potential to enable more efficient modules by avoiding the P1
shunt that is typical for CIGS. Research on using a back-end approach for serial interconnection for
CIGS in the past years has shown that laser processing as well as inkjet printing depends heavily on
the specific CIGS stack and production method used.
Aim of the project
The aim of this project is to use the knowledge obtained and infrastructure that was developed in
previous projects to make the module concept of back-end interconnection for CIGS ready for
market. The developments so far have shown promising results, however cannot compete yet with
the industrial state-of-the-art. Further development is necessary to fully unlock the potential of
back-end interconnection in CIGS. The main advantages of back-end application of interconnects in
CIGS modules are the potential to lower cost of PV by increasing yield in production as well as the
possibility to make modules that can be customized without changing an entire production line. The
digital nature of the back-end process using laser scribing and inkjet printing for the realisation of
interconnections enables easy access to free-form module manufacturing. In this way the project
contributes to the goals of the TKI Urban Energy to lower cost of PV by increasing producing yield,
as well as increasing application area’s by enabling size and form-freedom of module production.
Activities
The activities that will be performed by the partners in this project are: supply of industrial CIGS
material by AVANCIS, deposition of specific CIGS samples by TNO, supply and support of inkjet
printers and printing of inks by Meyer Burger, and back-end interconnection research by Solliance.
The processes that will be investigated in the back-end interconnection technology can be divided in:
• investigation of laser scribing on CIGS and the isolating materials (ECN and TNO)
• inkjet printing of isolating tracks and conductive bodies (ECN and TNO)
• device architecture and module concept development (ECN)
By looking into the interaction between back-end processing (laser scribing and inkjet printing) and
front-end manufacturing (layout and production method) of the CIGS stack a more detailed
understanding of the mechanisms will be obtained. This knowledge will be used to optimize the
processing conditions, which will enable maximum output of the modules. The process developments
will be directed towards smaller (<200μm dead zone) and more efficient (low series resistance)
interconnections.
Results
The results of the process optimization with smaller interconnection strategy and improved
processing include:
• lower cost potential
• free-form module concepts
• shorter time to market for this technology.
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The main innovation of this project is the reduction in size of the dead zone of the interconnect. This
involves combining processes on small scales and with that increased interaction between these
processes.
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AVANCIS GmbH, Meyer Burger (Netherlands) B.V., TNO
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62.

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

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

Oceans of Energy B.V.
01.02.2018 – 30.09.2019
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Publicatie 2018:
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5d1/8c5/690/5d18c569085a92112
83993.pdf
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63.

TEUE117067 - Intelligent Health Assesment of PV Systems (IHAPS)

Aanleiding
The increase of the amount of residential PV systems and the lack of awareness of system owners
easily may lead to undetected underperformance of these systems. While monitoring visualisation
exists (web-based, apps), system owners cannot judge if energy yield is as expected and if their
system is functioning well or not.
Doel van het project
This project aims to set-up an automatic health check for residential PV systems. A database of
thousands of PV systems will be created and automated performance assessment of these systems
will be performed in order to inform system owners on the functioning of their system. Collection of
data can be done via APIs (application programming interfaces) of inverters nowadays as these are
connected to the Internet. Algorithms will run on the server that hosts the database of systems and
will detect malfunctions related to shade or other causes, and will automatic inform the PV system
owner. With early detection the energy yield of systems will increase, as well as operational safety,
which is perfectly in line with the aims of the programme line of TKI Urban Energy. Our method will
thus increase reliability of PV systems, which will allow faster large-scale deployment of PV systems
as a worry-free local renewable energy source.
Korte omschrijving van de activiteiten
UU and SunData will closely collaborate on setting up this health check application. To that end,
SunData will set up a server with a database of thousands of PV systems by means of collecting
performance data from inverters using their APIs. UU will select a sample of the database with a
limited number of systems to test malfunctioning algorithms that have been developed in the TKI
project AMDIS, but tested only on a small testing facility. The limited number of actual systems will
be used as training dataset for testing the algorithms and based on the results we expect that these
will need to be modified by UU. Subsequently, they will be run on the server of SunData on the full
database of PV systems and their feasibility will be assessed.
Resultaat
The project will yield an automatic health check of PV systems in the residential sector. System
owners can rely on this check such that optimum annual performance is warranted. A user-friendly
web-interface will attract many PV system owners to share their data and they will be informed on
the functioning of their system. With expected national coverage, the database will show what the
actual PV system performance is in the Netherlands.
Penvoerder
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64.

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

Background
A decade ago, thin film metal-organic-halide solar cells or ‘perovskite’ solar cells did not exist. Now
perovskite solar cells have been realized with power conversion efficiencies of up to 22%, which is in
the same range as the record efficiencies of current commercial PV technologies (CdTe, CIGS, mcSi). Very recent results from scientific literature as well as internal Solliance and Greatcell Solar
results show that perovskite solar cells can pass critical stability tests. The unprecedented progress
of this young photovoltaic technology is due to the enormous research efforts from both academic
and commercial parties. The motivation to develop perovskite solar cells is based on the opportunity
to turn abundant and inexpensive materials, processed at low temperature and in high volumes
against low cost, in high quality semiconductor films, suitable for efficient solar modules. A
combination of low cost, high efficiency, stable performance and low temperature processing will
enable entrepreneurs to open new markets.
Before the full potential of this promising PV technology can be unlocked, several challenges need to
be addressed. These challenges include, the environmental profile, the long term outdoor
performance, up scaling process methods and integration and validation of new products. The
ALLSUN project addresses the up scaling challenge.
Goal of the project
ALLSUN connects Dutch industry (Smit Thermal Solutions and MeyerBurger) via Solliance with a
global frontrunner (Greatcell Solar, formerly Dyesol Ltd) in perovskite solar cells. Greatcell Solar and
Solliance have already joined forces to develop process flows to scale up perovskite solar modules
towards an industrial level. The complete process flow can be executed on existing equipment with
the exception of two process steps: a) the perovskite film drying/annealing step and, b) the plasma
enhanced atomic layer deposition of transport layers. Equipment for these processes is non-existent
today. The goal of ALLSUN is to develop these tools and the corresponding processes.
Summary of activities
Based on the combined knowledge of processes, equipment engineering and cost calculations, the
consortium will develop equipment to transfer the laboratory scale processes to sheet-to-sheet and
at a later stage roll-to-roll. Smit Thermal Solutions will realize a sheet-to-sheet process tool
consisting of a slot die deposition stage and an in-line perovskite drying/annealing station to obtain
high quality perovskite films. The modular tool consists of several chambers. In the first chamber,
the wet perovskite precursor ink is deposited by a slot die coater. In the subsequent stations, the
wet film is cured under well-controlled conditions, resulting in formation of high a quality perovskite
films. With this tool, Solliance and GSL will transfer laboratory scale processes to an industrial
sheetto-sheet level. Developed equipment and processes will be transferable to roll-to-roll scale.
In parallel, Meyer Burger and Solliance will develop plasma enhanced spatial atomic layer deposited
(PE sALD) metal-oxides. The sheet-to-sheet plasma source has been recently installed. Solliance and
Greatcell Solar will develop recipes on laboratory scale and transfer these to the sheet-to-sheet tool
to obtain suitable metal oxide films which function as passivation layer / charge transport layer /
metal and water migration barrier / TCO layer. Based on ALLSUN results, TNO and MBNL will be well
positioned to introduce PE sALD on roll-to-roll scale.
Result
ALLSUN enables the development of:
1) A novel sheet-to-sheet process tool which allows control over the perovskite film formation step
leading to high quality perovskite films suitable for integration in perovskite modules. The
developed processes and equipment designs will be transferable to roll-to-roll.
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2) A novel sheet-to-sheet plasma enhanced, spatial ALD tool will be commissioned and recipes
developed to process suitable metal-oxide layers, for incorporation in perovskite photovoltaic
devices. Based on the results on sheet-to-sheet, designs will be made to introduce PE sALD on
roll-to-roll scale.
The project represents a great opportunity for Dutch equipment manufacturers to position
themselves in this new market together with an end-user. The project connects to the strengths of
Solliance to transfer labscale processes from lab to fab scale. As such, this project fits the ambition
of TKI UE to support the Dutch economy and, concomitantly support the development and scale up
of new thin PV technologies.
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Greatcell Solar UK Ltd, Meyer Burger (Netherlands) B.V., Smit Thermal
Solutions B.V., TNO
01.01.2018 – 31.12.2019
Urban Energy tender 2017
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65.

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

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

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

Tempress Systems B.V.

ECN, TU/e, Universiteit Twente
01.01.2017 – 30.06.2019
Urban Energy tender 2016
Zonnestroomsysteemcomponenten (PV)
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66.

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

Introduction
Solar systems on roofs with string inverters have a low performance in case of shadow. Power
optimizers and micro inverters increase the performance, but are often not cost effective due to the
high investment cost. The question is whether systems can be developed with high performance in
case of shadow at low cost.
Project goal
The purpose of the project is the development of a (BIPV) power optimizer/inverter system which is
shadow insensitive at low investment cost. These systems have low electricity production cost
(€/kWh) at high specific yield (kWh/m²). The expected lifetime is longer since “HOTSPOTS” in the PV
modules with shadow are avoided. More PV modules can be placed on a roof with better aesthetics
because no account has to be taken with shadow objects like exhaust pipes and dormers.
Description of activities
The basis of the project is to apply only power optimizers on the PV modules with shadow (selective
deployment of power optimizers), resulting in a system with high performance at low investment
cost compared with standard systems with power optimizers (high cost) or without power optimizers
(low performance).
According to most power optimizer manufactures, selective deployment of power optimizers is
technically not possible. Therefore, first a market research is done on possible power optimizer
brands for selective deployments (ECN, AERspire, RE-Source). Solned has contacts with a Chinese
power optimizer manufacturer and supplies this power optimizer for the tests. A special power
optimizer for selective deployment is developed by Heliox. A selection of the power optimizers is
tested in the laboratory and by outdoor test with an inverter (ECN). From these results, a field test is
done for the determination of the yearly yield of the most favorable configuration compared with
reference systems (SEAC). Finally, the market survey will be updated with the results of the tests
(RE-Source, ECN) and the results are disseminated.
Results
The project will answer the following questions:
Is selective deployment of power optimizer possible?
Is the cost of the optimizers countervailed by the higher performance of the system?
Are HOTSPOTS avoided for a longer lifetime and safer system?
Is it possible to check the performance of the system by only monitoring the PV modules with
power optimizers in comparison with the total performance of the system?
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67.

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

Aanleiding
Flexible PV modules are attractive because of their low weight, freedom of form, and ease of
integration. However, one third of the cost of present CIGS-based modules is dictated by the
transparent frontsheet. This high cost is primarily due to the extreme moisture barrier properties
required to protect the chemically unstable Al:ZnO (AZO) transparent contact.
Doel van het project
Goal is to reduce the cost of the front sheet by 50%. By improvement of the stability of the electrical
front contact layer of the CIGS, implicating less stringent requirements on moisture barrier
properties, flexible and low weight front sheets for CIGS modules become economically feasible.
Crucial for the Solliance and SEAC roadmap towards free form back end interconnected CIGS, is to
increase the stability of the mass produced non-encapsulated CIGS stack during transport and
storage before customization.
Korte omschrijving van de activiteiten
TNO will develop, demonstrate and test the improvement of TCO stability by application of barrier
layers by spatial ALD. Test devices, cells and modules will be made on the Solliance CIGS line. Based
on technology assessment and cost calculations, Meyer Burger will implement selected processes for
TCO and barrier deposition on tools, and demonstrate deposition on module level. Both AZO and
intrinsically more stable TCO’s will be studied. Foreign research partners in the ERANET project will
focus on deposition of alternative TCO’s by sputtering, perform module testing, and also explore
frontsheet with self cleaning properties. Foreign industrial CIGS manufacturers will supply test
modules, and form an industrial exploitation commission with Meyer Burger for commercial
evaluation and implementation. TNO will assess the effect of improved TCO stability on storage time
of prefabricated non-encapsulated CIGS.
Resultaat
The chemical stability of the front TCO on CIGS will be improved by exploring AZO and a number of
intrinsically more stable alternatives in combination with low cost ALD barrier layers as part of the
device. Feasibility of encapsulation with 50% lower cost front sheet will be demonstrated on sample
modules of participating industrial manufacturers and utilizing innovative coating tools supplied by
participating equipment manufacturer. Beneficial effect on storage time of semifinished products will
be assessed.
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Project goal is 1) to reduce total flexible module cost by 20% through a 50% cost reduction of
frontside packaging, 2) to thus enable light weight encapsulation at lower cost and 3) to extend
storage time of unfinished modules until customization.
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Meyer Burger (Netherlands) B.V. and Solar ERANET partners: Empa (CH),
Flisom (CH), AIT (A), Sunplugged (A)
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68.

TEUE116187 - Submerged solar (Subsol)

Aanleiding
There are floating PV systems available for shielded water areas. The big challenge for floating PV
systems is in large solar farms on waters like the IJsselmeer.Therfore we will design and develop a
waterborne systems which can withstand the rough water conditions. We will use the know how of
Marin on semi-submerged crafts and devices and the potential of bifacial PV on the reflective surface
of water to realize an economic feasible system.
Aim of the prpject
The goal of the project is to develop a PV system, which is not affected by waves. The floaters will
be placed submerged and the panels will be placed above the water surface. By placing the bi-facial
panels in the optimum position within a highly reflecting environment we expect to realise a very low
price per kWh.
Short description of activities
This project will be a collaboration of Sunfloat, Tempress, Femtogrid, DirectCurrent BV, Venster
Techniek, and DSM whereas Wavin BV and Rijkswaterstaat are supportive to the project. Three
renown knowledge institutions are involved: ECN , Marin and EnTranCe. We have identified three
main phases; Design and construction of the semi-submerged devices; design of bifacial layoutand marine proof electrical set-up resulting in fase three, the design of 2MW farm supported by a
30kWp pilot on the Ijsselmeer. The wave resistant design will make use of the newest modelling
techniques and infrastructure of Marin to produce three prototypes. The prototypes will be build
(VensterTechniek, Wavin, Sunfloat) and tested by Marin and EnTranCe. Phase two will model and
design the bifacial PV on the water surface, including the use of light trapping foils and coating
(DSM). A marine proof modular electric grid will be design and realized (Femtogrid/Direct Current)
In phase three the pilot will be build to be able to design the first product; a 2 MW solar farm. In
collaboration with Rijkswaterstaat the systems will be piloted under real life circumstances..
Resultaat
The project will deliver a functioning prototype of 30 kWp and a design for 2 MW solar farm of a
rough water resistant PV system. The prototype will be tested for a minimal duration of one year at
a site in the IJsselmeer or a similar body of water. The installation will be wave resistant up to a
minimum of 1 metre wave height. By using the reflection and cooling effect of the water effectively,
the yield of the system will be at least 20-30% higher than a land-based monofacial system.
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69.

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

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

Figure 1: Schematic structure of a 4-terminal perovskite/cSi tandem structure as will be developed
and investigated in this project. The figure is not to scale. The perovskite stack is schematically
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shown on only part of the area of the cSi cell, and monolithic interconnection of the perovskite layer
stack to create a perovskite module is not shown. Not all barrier and encapsulation layers are
shown, nor is the module backsheet. Details of the cSi and perovskite cell structures will be varied in
the project.
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70.

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

Effective verification of the expected lifetime and performance quality of delivered PV modules prior
to installation is often crucial. However, for thin film modules, pre-installment testing does not result
in a useful lifetime estimation, as the current knowledge level is too limited for a reliable
interpretation.
The goal of this project is to reduce the cost of electricity from thin film PV plants, by reliably
predicting the failure mechanisms in thin film (in particular CIGS) modules, thereby increasing the
long term plant operating yield, reducing O&M costs, improving accuracy of investment models, and
increasing the bankability of thin film PV projects.
In order to predict the longer term performance of thin film PV modules, the ERANET PEARL TF-PV
project aims to improve pre-installation tests and their interpretation. The electrical performance
and electroluminescence images of over 1000 thin film modules will be determined before and
during operation (Solar Tester, KiesZon, PI Berlin and EigenEnergie). Statistical analysis will allow
translation of observed module defects into measurable quality indicators relevant to the market
(FZJ, Straightforward). Moreover, controlled damaging of cells and modules will be performed, in
order to analyse the influence of specific failure modes on the electrical and material properties and
luminescence images (TNO, TU Delft, HZB, Crystalsol, PI Berlin). An analogue route will be followed
for field degraded modules (TNO, PI Berlin), while standards for preconditioning will also be defined
(AIT) to improve correlation of laboratory test results with in-field performance. The project will
focus on CIGS, CdTe and CZTS, while in the Dutch consortium, the main focus will lay on CIGS PV.
This project will result in:
1. Publication of a comprehensive catalogue of electroluminescence images of thin film module
failure mechanisms;
2. Improved standardised tests and technology-specific preconditioning methods: validated by
comparison of in-field and nameplate data;
3. Development of a fast, imaging-based system for quality rating of field installed thin film
modules.
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71.

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

Issues to be addressed
PV manufacturers are constantly pursuing reduction of PV module production costs, enabling mass
scale implementation of Solar Energy. These cost savings will to a large extent be attained by
development of new PV technologies. However, current solar simulators used to determine their
performance can’t accurately determine the characteristics of these upcoming PV technologies in a
cost effective manner.
Goal of the project
The goal of this project is to develop a solar simulator based on LED technology (LEDSS). The result
will be able to accurately measure the characteristics of upcoming PV technologies, while reducing
the production costs by saving 50% on the testing cost of PV modules.
Scope of the project
Within this project, through industrial research, the applicants will develop the necessary knowledge
on manipulating LED light. This new knowledge allows them to simulate sunlight within the IEC norm
AAA-class accuracy.
Through experimental development, the knowledge will be used to design the optics and electronics,
thermal management and mechanics, necessary for building a full-scale prototype. After testing
separate parts, the prototype will be built and tested to conclude the experimental development.
Finally, the prototype will be representative of the commercial version and will therefore be tested
thoroughly by experts in the solar energy field. ECN will validate the capabilities and practicality,
while Trina Solar and SERIS have committed to become launching partners.
Expected results
The project will result in a full-scale LED solar simulator prototype. The prototype will show the
capabilities of LED technology for solar simulation. The advantages and effectiveness will be proven
and used to convince PV module manufacturers of the competitive advantage the new LEDSS can
provide them with.
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Eindrapport 2019:
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5d5/675/3a8/5d56753a8c9b4107717534.pdf

Bladzijde 145 van 318

Projecten TKI Urban Energy

72.

TEUE116236 - PhotovoltaIc Systems Installation OptimizatioN (PVISION)

The growth of the number of installed solar panels is insufficient to reach the ambitious goal of an
installed capacity of 4GWp in 2020. The huge potential of solar panels is not met by actual
investments due to a lack of trust in the technology and clarity about corresponding financial
benefits. This creates a challenge for the Dutch government.
This project aims to develop an innovative software solution that can efficiently (fully automated)
design optimal PV systems for any location. This will lead to PV systems with a better performance
(more kWh/kWp), lower acquisition costs for installation companies and more reliable data to boost
the adoption of solar energy in the Netherlands.
Partners involved in the project are: Solar Monkey, Readaar, TU Delft and Universiteit Utrecht.
Activities that need to be carried out are:
- Identification of individual properties per building for every individual roof surface.
- Research to the albedo effect on the performance of bifacial modules
- Automatic design of PV systems with the highest possible energy output for that specific location
(including energy yield modelling), based on the individual properties per building/roof surface.
- Validation of system performances by monitoring (in the lab and in real life) through big data
analyses.
The result consists of innovative software that installation companies can use to automatically design
systems, calculate their yield and optimize their output.
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73.

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

Background
Contacts are customarily associated with voltage losses, making their design critically important for
the fabrication of high-efficiency c-Si solar cells. Although novel so–called passivating contacts do
not induce such voltage losses and have recently enabled solar cells with record-high conversion
efficiencies (>25%) they generally do not exhibit a high transparency.
Goal of the project
In this project highly transparent carrier-selective, passivating contacts, based on extrinsically doped
metal oxides, poly-SiCx or poly-SiOx will be developed. These materials can be applied at both sides
of bifacial solar cells, therewith improving their conversion efficiency and annual energy output so
the LCoE of solar electricity is simultaneously reduced.
Short description of activities
TU/e and TUD will develop and test transparent passivating contact materials, while the corona
charging method from DST will be used for quick testing of the selectivity of these materials. ECN
will develop a bifacial solar cell process that optimally exploits the properties of these materials,
maximizing the power and energy output. AMOLF will design and test advanced extra transparent
metal contacts and light trapping methods for these cells. The deposition processes of the new
materials will be tested in the industrial and pilot scale tools of Solmates, Levitech (metal oxides)
and ECN (poly-Si). Besides extensive testing of the materials in half-fabricates, cells and minimodules, a first practical and economical assessment of the production process of the resulting
bifacial cells will be made.
Result
The project will result in novel industrially viable transparent passivating contact materials that
enable high-efficiency (>24%) solar cell architectures on both n- and p-type wafers, including
upcoming high-efficiency bifacial solar cells. Importantly, the full-area passivating contacts can make
high-temperature diffusion and patterning steps redundant, enabling simplified solar cell
manufacturing with a small number of processing steps.
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74.

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

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

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

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

Result
The project result will be the architecture and processes the new bifacial n-type solar cell. This cell
will feature a diffused, selective emitter combined with passivated contacts at the rear using
tunneling oxide and poly silicon n+ layer. The metallization coverage will be reduced to around 5%
at both front and rear, which in combination with adjusted poly-Si layer between the contacts, will
enable a bifacial cell with rear response around 95% of the front. Due to the lower metal coverage
as well as by implementing silver-less (parts of) the metallization, the total costs of the cell concept
will be significantly reduced as compared to the current screen printed bifacial n-type cells such as
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n-Pasha. The total cost of ownership on module level will be reduced from 0.55 €/Wp now to <0.40
€/Wp in 2017.
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75.

TEID215022 - COMpetitive PASSivating contact technology for PV (COMPASS)

Background
The 25.6% world record c-Si solar cell is based on amorphous silicon passivating contact technology.
However, base materials alternative to amorphous silicon exist for passivating contacts, which not
only have comparable passivating and conductive properties, but also have other technological or
industrial advantages, such as higher transparency or better thermal stability.
Goal of the project
In order to maintain a competitive edge in Dutch solar cell knowhow and equipment manufacturing,
the goal of the COMPASS project is to explore, combine, and demonstrate high-performance and
manufacturability of such novel, high-potential passivating contact materials that are being
developed in the Netherlands.
Short description of activities
The novel passivating contact stacks and conductive layers developed by TU/e, TUD, AMOLF, and
Solmates will be tested by replacing parts of well-controlled device structures, such as silicon
heterojunction (SHJ) and/or n-Pasha solar cells made by ECN, with these layers. In parallel, at
Solmates, Levitech and ECN, implementation of the novel layer deposition processes will be tested in
their industrial tools and a first optimization will be performed to estimate the industrial applicability.
In the meantime, ECN and TUD will work on the best design for a high-efficiency solar cell with two
passivated contacts. At the end of the project, the contributions of the different partners will be
combined in a solar cell with the contacts of both polarities passivated.
Result
The project will result in know-how on the critical parameters of the developed passivating contact
layers, both individually and combined in a solar cell with a targeted efficiency of 23%. Moreover, an
inventory of the industrial applicability of the fabrication process of such a cell, based on cost and
scalability, will be made.
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76.

TEID215030 - Scalable Shade Tolerant PV Modules (SSTM)

PV modules are available in one size only and partial shade on a solar cell can result in a drop of the
produced power. This means that when 1% of module area is shaded, the resulting drop in power
can be as high as 33%. Both issues hamper further rapid growth of PV in the built environment.
The project aim is to determine the feasibility of a scalable, shade tolerant modules based on the
criteria of manufacturability, industrialization, lifetime and LCOE. The project thereby contributes to
the PV program line, especially by lowering the LCOE of modules applied under non-optimal
circumstances and so opening up new application possibilities.
ECN and Utrecht University are developing the TESSERA (prototyping) and SMART (proof-ofconcept) module technologies. Industrial partners are involved to industrialize and market the
technologies, focussing on specific parts of the development. Rimas and Optixolar cooperate with
Rofin and Eurotron to optimize cell cutting and handling of mini-cells. Solned develops flexibly
patterned backsheets for the MWT module designs and collaborates with Expice to integrate diodes.
NXP provides input on integrating IC’s in the SMART module. Heliox develops micro-inverters
matching the designed modules. Stafier and Exasun are involved to determine manufacturability and
market readiness / system integration of the modules. The project results in full feasibility of the
TESSERA concept, including field testing of prototypes, as well as a proof-of-concept of the SMART
module technology including lab tests.
Besides a benchmark of currently available technologies on system and module level, two concepts
are thus developed, resulting in a proof-of-concept of a SMART module and the industrialization and
prototyping of the TESSERA module with accompanying manufacturing methods such as cell cutting,
diode integration in backsheets, and specific micro-inverters.
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77.

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

Aanleiding
CIGS solar cells have seen a remarkable increase of efficiency over the last years, but there is still
significant gain possible. In particular the Voc of the cells could be improved by more than 50 mV if
proper surface passivation could be applied. The proposed concept would improve relative cell
efficiency by 10%.
Doel van het project
The aim of the project is to introduce rear and front side surface passivation of CIGS and to combine
this with rear side texturization, with two main purposes: to increase the efficiency; and to allow
thinner absorber layers.
Korte omschrijving van de activiteiten
Outline of project activities:
- Implementation of a Al2O3 layer, made by ALD, to create a surface passivating layer between the
CIGS and the rear contact, and between the CIGS and the buffer layer.
- Creation of local openings in the Al2O3 layer, to create electrical connection between the CIGS
layer and the rear contact layer and buffer layer. We will investigate both the application of nanoimprint lithography and laser ablation to create these openings.
- Fabrication of CIGS solar cells, with thinner absorber layers, and with rear and front side
passivation by Al2O3.
Resultaat
The project should result in thinner CIGS solar cells (thickness < 1.5 um), with an increased
efficiency due to rear and front side passivation.
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78.

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

Aanleiding
The most effective path to solar energy cost reductions is to increase the power output of solar
modules. To extract the most power at a given efficiency, all system components must be optimized
for the integrated product. Successful market adoption, requires proof at systems level of this fully
integrated technology.
Doel van het project
Each of the CHAMP consortium partners is independently developing innovations that increase
bifacial and all back-contact module powers. CHAMP aims to integrate the design of these
innovations and then demonstrate and validate these modules with world class power output and
market feasibility.
Korte omschrijving van de activiteiten
In CHAMP, we propose to integrate industrially viable bifacial and back contact cell technology from
ECN and Tempress with DSM module materials for advanced light management into a module
manufactured by Exasun and install it with an innovative new high power micro-inverter from Heliox.
These 60-cell format modules will achieve world champion peak power outputs under standard test
conditions. In addition STC performance, we also plan to demonstrate energy production at the
systems level in an outdoor test facility built by Tempress with direct comparison and analysis with
commercially available monofacial and bifacial modules. In combination with a thorough
performance analysis this will lead to a new performance indicator for bifacial modules in effective
Watt-peak (Wp-e); which does not exist today.
Result
In addition to world class modules built with Dutch technologies, proof of new module materials,
prototype high power micro-inverters, and a test field for systems level monitoring of new concepts,
CHAMP will also result in clear understanding of the optimized parameters for systems level
performance throughout the value chain.
Penvoerder
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79.

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

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

Bladzijde 154 van 318

Projecten TKI Urban Energy

Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

Eternal Sun

IPA-PS, TU Delft
15.09.2015 – 15.09.2016
Urban Energy tender 2 2015
Zonnestroomsysteemcomponenten (PV)

Bladzijde 155 van 318

Projecten TKI Urban Energy

80.

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

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

LineSolar B.V.

ECN
01.09.2015 - 31.12.2016
Urban Energy tender 1 2015
Zonnestroomsysteemcomponenten (PV)

Eindrapport 2017:
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5c4/f04/c85/5c4f04c85ff88407683
539.pdf

Bladzijde 156 van 318

Projecten TKI Urban Energy

81.

TEID115011 - BIOTECS

Introduction
The motivation to write this project plan is the awareness that the coating material that has been
developed by Bionic Technology, and which has been successfully introduced in non-PV markets,
also has a very large potential as encapsulant for light-weight and flexible PV modules.
Aim of the project
The aim of the project is to investigate the potential of the BioCoat material, developed by Bionic
Technologies, as encapsulation material for PV modules. We expect that this material is better than
conventional materials like glass and ETFE in terms of costs, weight and added functionality. The
project also meets the aim of iDEEGO to involve new Dutch companies into the worldwide production
of PV devices and systems.
Activities
The activities will involve application of BioCoat material as encapsulant on small thin film PV
modules (thin film silicon and CIGS) by ECN, imprinting experiments on these coatings to achieve
reduced reflection, and degradation studies of these mini-modules. Bionic Technologies will improve
the formulation of the Biocoat material to meet the various criteria for encapsulation of PV modules
and for imprinting.
Results
The project should result in an assessment of BioCoat as a new encapsulant material for thin film PV
modules, aiming at lower costs and more functionality than the conventional encapsulation
materials.
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82.

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

Introduction
Environmental exposure of solar modules can lead to (premature) module failures. In order to
prevent field failures, modules are tested and qualified with Accelerated Lifetime Tests according to
IEC standards. However, current tests do not gain insight in degradation mechanisms. Therefore,
their predictive value for field exposure of solar modules is at the moment limited.
Aim of the project
The goal of the TRUST project is to increase the predictive value of accelerated lifetime tests.
Technical capabilities of existing test equipment will be developed further to allow better simulation
of outside conditions as well as the study of actual degradation mechanisms. This will accelerate the
production of more reliable solar modules resulting in a lower LCOE.
Eternal Sun, Hielkema and ReRa Solutions aim to develop a generic setup which allows the testing
and degradation of all types full-scale PV modules (so called setup version 3.0, expected in 2017)
under field-related conditions. Observed failures will lead to understanding field-related degradation
processes. In this project Solliance will validate and use the improved test facilities for accelerated
lifetime testing on thin film solar cells and modules.
Activities
The two most important scientific and design issues are:
1. ReRa Solutions and Solliance will design tunable electronic biases and use this to test thin film
solar cells and modules under various electrical biases, in order to determine the impact of these
biases.
2. Eternal Sun, Hielkema and Solliance will improve the current setup (version 2.0) to a realization
of the next version (version 2.1) which will have a lower cost price than the current setup.
Results
This project will result in a unique in-situ degradation setup (version 2.1) with lower costs but with
more testing features than competitive products. Additionally, this project will result in identification
of the degradation mechanisms of thin film solar cells and modules under electrical biases in
accelerated lifetime testing and in the field. This knowledge and equipment will help in realizing
lower LCOE of solar, decrease the investment risks in PV projects and make solar a more
competitive and feasible electricity source.
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83.

TEID115015 - Safe and reliable PV modules (SANREMO)

Introduction
The renewable energy goals for 2020 and beyond call for a massive growth of the PV capacity
installed. Extensive installation of BIPV and Infrastructure Integrated PV (I2PV) is needed, also on
places with adverse conditions, e.g. module shading and temperature increase. Simultaneously the
standards for safety and reliability need to be improved to comply with building industry practices
and regulations. This is only possible when thermal runaway of bypass diodes can be prevented,
without increasing manufacturing costs.
Aim of the project
The project aim is to develop and test a junction box with low cost solar bypass diodes that is not
sensitive to thermal runaway. Modules with this junction box can serve new markets such as BIPV
and I2PV and use high efficiency and bifacial solar cells. Lifetime and effective module efficiency are
increased. Because manufacturing costs per module are similar, manufacturing costs (€/ Wp) and
LCoE (€/kWh) are reduced.
Activities
• ECN will make a review of field failures of bypass diodes and commonly used diodes and junction
boxes.
• ECN will together with the project partners set up a test method, based on a literature review and
the draft IEC norm for thermal runaway testing currently under development
• Solned will develop a junction box with improved thermal performance, based on an existing
junction box design and a novel type of Schottky diode.
• NXP will provide samples of these novel Schottky diodes from internal development (not financed
from this project). The novel Schottky diodes are expected to have much better thermal
characteristics at similar manufacturing costs as existing Schottky diodes. It will not have the
disadvantages of ‘active bypass diodes’ (high manufacturing costs, EMI sensitivity, interaction
with advanced MPP tracking algorithms.)
• ECN will test this improved junction box as well as conventional junction boxes, both from Solned
and other junction box suppliers. Tests will be performed on thermal runaway and on
compatibility with advanced MPP-tracking algorithms.
• Solned and NXP will assess the market for improved junction boxes and bypass diodes and define
value propositions for their products.
Results
• a slim junction box with low cost solar bypass diodes that is insensitive to thermal runaway and
compatible with advanced MPP-tracking algorithms
• test results on its behaviour in comparison to competing products
• market assessment and value proposition for the products developed
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84.

TEID115019 - Easy clean PV (ECPV)

Introduction
PV installations are a fast growing market in the Netherlands. Due to pollution of the PV panels the
power production is approx. 3% lower compared to cleaned panels. Therefore several companies
start cleaning services mainly using (reversed osmosis) water. However in few weeks the dust
deposition and bigger dirt like bird droppings can be back again.
Aim of the project
This project aims to develop an easy clean coating which can be used by professional cleaning
companies to prevent the dust and dirt to stick on the solar panels. The coating is based on TNO’s
development of an easy clean coating for greenhouse horticulture. The coating will have the
following characteristics:
1. Water based, no harming chemicals;
2. Lifetime of at least 2 years (recurrent application necessary);
3. No adhesion of dust and bird droppings;
4. Rainwater will rinse the panels;
5. No negative impact on light transmission;
6. Applicable with spray equipment;
7. Low contact angle (hydrophilic surface properties).
Activities
The project starts with formulation of a program of demands. After that TNO will formulate 5
different coatings based on their knowledge position in this field and the experience in the
greenhouse application. Mardenkro will test the application method with the samples (on lab scale)
and will set up a test protocol and program. Based on the preliminary results this cycle will be
repeated. Promising coating recipes will be taken apart for a long term performance test program at
TNO. Furthermore they will be tested on a lab scale outdoor test consisting of 10 commercial PV
panels with micro inverters. After three design cycles and the performance tests a business case will
be made for the most promising coating recipes. If this business case is positive a long term
commercial outdoor test will be performed at minimal three commercial PV installations. During this
last phase also a design will be made for the needed production technology. Also stakeholder
meetings will be organized at the outdoor test, focusing on specialized PV cleaning companies and
end users.
Result
The project will result in an easy clean coating recipe, which complies to the program of demands.
Also data of the field test will be available and implemented in a business case focusing on the end
user. Furthermore a design will be available how the coating can be produced at Mardenkro. If the
results are positive, Mardenkro will be able to invest in the upscaling of the production process and
to start the marketing activities.
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85.

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

Aanleiding
In diverse studies is naar voren gekomen dat vooral grote problemen met Zon-PV systemen wel
gedetecteerd worden, omdat opbrengstverlies dan wel wordt opgemerkt. Kleinere problemen,
waarbij opbrengstverlies 10-20% kan zijn, worden niet gesignaleerd.
Doel van het project
Het doel van dit project is de ontwikkeling en validering van een automatisch methode die
problemen met Zon-PV systemen signaleert zodat deze snel kunnen worden opgelost. Deze te
ontwikkelen service zal er toe leiden dat Zon-PV systemen veel meer dan nu optimaal zullen
presteren.
Activiteiten
Een nieuwe methode zal worden ontwikkeld door de Universiteit Utrecht in samenwerking met Eneco
en haar dochter Zon-IQ, Upp Smart, AgileXS en Sol-ease. Ontwikkeling zal voornamelijk door
Universiteit Utrecht worden uitgevoerd, terwijl de andere partners zich zullen richten op data
verzameling en validatie in de praktijk. De nieuwe methode is gebaseerd op een beperkt aantal
gemeten parameters en vergelijkt werkelijke opbrengst met referentieopbrengst, op dagelijkse
basis. Dit biedt de mogelijkheid snel en adequaat problemen op te lossen in het functioneren van
Zon-PV systemen.
Resultaat
Het AMDIS project zal een gevalideerde methode opleveren die kan worden geïmplementeerd zo dat
Zon-PV eigenaren worden ontzorgd. De methode zal de garantie leveren dat het Zon-PV systeem
altijd optimaal functioneert, zodat eigenaren zeker kunnen zijn van de financiële voordelen van ZonPV en haar milieuvoordelen.
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86.

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

Introduction
Hybrid inorganic-organic perovskite materials enable a game-changing technology for photovoltaic
applications. These inexpensive, earth abundant and solution process-able materials yield efficient
solar cells. However, roll-to-roll production of high quality films requires flexible, insulating
substrates applicable over a wide temperature range (-40 to 500 C). PROOF develops and proves
the required substrate.
Aim of the project
The use of flexible substrates for PV applications, creates two main advantages: it allows roll-to-roll
and hence low cost PV production and it allows better and more advanced integration of a PV
functionality in e.g. building elements and car (or vehicle) parts.
Activities
The development of the suitable substrate for roll-to-roll processed perovskite solar modules
contains the following main activities:
• Formulation of novel UV-curing, electrically insulating and temperature stable lacquers for
application on metal foils.
• Characterization of the lacquer, measurements include rheological and wetting properties.
• Coating the developed lacquers on various metal foils both on sheet-to-sheet scale (up to 30x30
cm2) as well as on roll-to-roll scale (30 cm wide, meters long).
• Characterization of the coated metal foil to verify the coating quality, electrical insulation
requirements, mechanical properties (bending test) and temperature range.
• Test compatibility of selected coated foils with subsequent process steps for roll-to-roll processing
perovskite modules. This includes roll-to-roll deposition of the electrode (silver nano-particles,
silver nanowires or deposition of transparent conductive oxides through atomic layer deposition)
on the foil/lacquer substrate.
• Dissemination and exploitation of the project results.
Results
PROOF delivers a suitable substrate enabling a roll-to-roll process to manufacture perovskite
modules. The substrate allows to pass relevant test norms. The flexible substrate is compatible with
the required process conditions (temperature, mechanical stress, stack compatibility) to obtain
efficient, stable and cost-effective modules. These modules are suitable for building integrated
photovoltaic applications.
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87.

TEZ0214001 - Robust, desert-proof modules (RoDEMO)

Aim of the project
To develop an intrinsically robust module, able to withstand harsh desert conditions – high
temperature, high irradiance, dust – without fast reduction in power output in the field and without
adding manufacturing complexity. The aim is to determine the bill of materials, develop the
manufacturing process and test a system of 500 modules in Qatar for 2 years, resulting in annual
yield determination and LCOE costs below 0,14 euro/kWh for those conditions.
Problem Statement
The MENA region has ambitions plans to install 30 GW by 2020, and 65 GW by 2030. These plans
can only become reality if PV systems show long lifetime and high output over time, at low
maintenance costs. In desert areas this is not likely, as backsheets are sensitive to UV irradiation
and high operating temperature, and dust settlement reduces output. Regular cleaning improves the
output, but increases maintenance costs of PV plants.
Description of the project
The consortium will use the existing back contact technology of ECN and Eurotron, which is based on
back contact cells interconnected on a patterned conductive backsheet. Instead of a backsheet, the
conductive metal layer will be adhered to glass. The manufacturing process will be adapted by
Eurotron. ECN will execute reliability testing of the components. Coatings will be applied to control
module operating temperatures (IR reflective coatings) and enable dust mitigation (anti-soiling
coatings). Dedicated reliability tests for the coatings will be set up and executed by ECN. To predict
quality assurance for desert conditions, enhanced stress tests will be set up and performed by ECN.
The manufacturing process and bill of materials will be transferred to QSE, where 500 modules will
be manufactured for field testing. Output monitoring and yield measurements for reference modules,
modules with and without coatings and for cases with and without cleaning will lead to a LCOE
determination, as well as to establishment of the relation between stress tests and field performance
(quality assurance).
Results
The main results of the project are:
Glass-glass based MWT modules with proven reliability
Manufacturing process glass-glass MWT module
10 Test modules with coatings, tested under more extreme conditions than IEC
Test platform for coatings
Cost of ownership model to demonstrate LCOE
Monitoring and yield verification for field system in Qatar, measured for 2 years in the field
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88.

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

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

Bladzijde 164 van 318

Projecten TKI Urban Energy

Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

Tempress Systems

Yingli Energy, ECN, Universiteit Twente
01.04.2015 – 31.03.2017
TKI Solar Energy 2014
Zonnestroomsysteemcomponenten (PV)

Eindrapport 2018:
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5c8/686/703/5c86867030f870223
03429.pdf

Bladzijde 165 van 318

Projecten TKI Urban Energy

89.

TEZ0214004 - IBCense

It is the goal of the “IBCense” project consortium to bring the high-efficiency n-type IBC cell and
module to a competitive cost level compared to the current standard, using Dutch equipment in the
processing. This will maintain the strong position of Dutch OEM in the global PV market.
The annual growth of installed PV has led to dramatically decreased prices for modules and systems.
For household applications, grid parity has been reached now. The next step is to become
competitive to current conventional large-scale utility prices.
The activities within the “IBCense” project are summarized below, and the tasks will be carried out
by Levitech, Tempress, REC and ECN:
Industrially feasible and cost-effective process for p+ emitter on both front and rear side, using
innovations for high-throughput boron diffusion
Improved properties of n+ BSF at the rear side, by introduction and development of well-tuned
profiles obtained by phosphorus implantation
Novel passivation scheme designed for n+ and p+ doped Si
Reducing cost of the patterning step, by introduction of an inexpensive masking step compatible
with the phosphorus implantation process
Reducing cost for metallization by introduction of innovative metal contact scheme for both
polarities and improving cell performance by optimization of the metal grids
Assessment of wafer specifications, cost and industrial feasibility, resulting in a process flow that
is ready for industrial implementation at competing cost
The result of the “IBCense” project will be a cost-effective process while maintaining and improving
high cell performance. The project consortium aims for a premium product with cell efficiency of 2223% for industry-ready cells, and reduction of the cost of ownership for IBC cells and modules to
competing PV standards.
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TEZ0214006 - Transparent Interconnection for Organic PhotoVoltaic Solar
Modules (2PV)

The 2PV project aims to develop invisible electricity generation by using transparent or invisibly
small interconnections in semi-transparent organic photovoltaic (OPV) foils. By combining the
Solliance roll-to-roll OPV production line, backend processing technology and barrier foils of Roth &
Rau, modules will be developed that open up a brand new application area in Solar Energy.
Traditional solar panels are starting to suffer from the so-called NIMBY (not-in-my-back-yard) effect,
due to their rigid and non-customizable nature. OPV cells can be made flexible, semi-transparent,
and are tuneable in colour and shape, making them the perfect candidate for use in any application
without too much visual implications.
The activities that will be done by the partners in this project are: roll-to-roll processing of the
electrically active OPV layers by TNO-Holst on the roll-to-roll production line of Solliance,
investigation of transparent connections and backend technology on OPV layer stacks by ECN,
incorporation of foil processing on the generic substrate carrier system by CCM, optical micro
patterning for invisibly small interconnects by 4PICO, inkjet printing for interconnections and
application of barrier technology by Roth & Rau, and post processing of the printed interconnection
using photonic sintering.
The goal of this project is twofold. Backend technology will be developed for the production of
transparent organic photovoltaic modules on foil. Simultaneously a totally integrated foil application
will be realized for the backend processing of roll-to-roll produced OPV foils, including foil unwinding
and retractor mechanism, foil launcher, LASER setup, inkjet print equipment, and photonic sintering.
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TEZ0214010 - High efficiency hybride tandem cells with crystalline silico and
thin film photovoltaic technologies (HI EFF)

The objective is to improve the efficiency of crystalline silicon (c‐Si) cells to ~30% by developing a
multibandgap hybrid tandem concept with a thin film solar cell with large band gap in front of the c‐
Si cell. Materials and cell components will be adapted to a 4‐terminal tandem device. A single
junction c‐Si cell has a Shockley‐Queisser limit of 29%. Crystalline silicon modules will, sooner or
later, reach their single‐junction practical limits as the ultimate improvements are increasingly
costly. Addition of a thin film component cell through a 4‐terminal tandem concept can overcome
this barrier.
Within this project we investigate tandem structures of a wide‐bandgap (WBG) thin‐film top cell and
a high efficiency back‐contacted silicon bottom cell (either Interdigitated Back Contact (IBC) or Metal
Wrap Through (MWT)), and integrated in a module (with 4 terminals). For the top cell we optimize
several high‐quality WBG cells, in particular a‐SiO:H, chalcopyrite, and perovskite cells (ECN, TNO,
University of Valencia). For contacting and reduction of parasitic absorption TCO’s with ultrahigh
transmission, one broadband and one specifically for IR transmission will be developed (TNO, TU/e,
Smit Ovens, SoLayTec). We will use monolithic series connection with small dead area and
packaging materials with optically transparent properties (ECN, Tempress, Eurotron) and exploit
light management using antireflection layers and internal micro‐textures (ECN, TNO). Module
designs will be made (Eurotron, Tempress, ECN) and the IP position for the NL industries will be
strenghtened.
We will deliver hybrid tandem cells with an efficiency >25% and lay out the path to cell and module
efficiencies beyond 30%. We demonstrate a prototype 4‐T multibandgap tandem cell using full‐size
156 x 156 mm wafers including series connection of the wide band‐gap thin film cell.
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92.

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

Heliatek’s organic photovoltaic (OPV) cells currently yield record lab efficiencies of 12%. First
modules produced on a recently installed roll-to-roll production line yield module efficiencies of 6%.
This cell-to-module efficiency gap will be minimized by application of advanced processing methods.
The objective is to increase module efficiencies to >9% within the next two years 2. Preliminary cost
calculations indicate economic viability of OPV based building integrated photovoltaic (BIPV)
applications once modules efficiencies reach 8%. Extrapolated light soak lifetimes (T80) on cell level
already yield values in excess of 20 years. The main challenge for OPV is now to prove the
technology in real life applications exploiting the unique selling points of this emerging PVtechnology.
The PV me project will deliver two types of power producing building elements. For the first building
element (BE), based on steel substrates, ThyssenKrupp steel Europe will integrate the OPV modules
into their steel substrates before they are formed into façade elements (curtain walls) by Hoesch
Bausysteme. These elements will be completed with a protective coating of Akzo Nobel. The second
type of BE is glass based, on which AGC will laminate flexible Heliatek OPV modules. Further
integration into a glass based BE will be done by SAPA. The organic solar film of the building
elements emphasizes the aesthetics of the product without compromising other functions of the
construction elements such as thermal insulation and water barrier. Power converters of Heliox and
all other electronic components will be integrated in the BE frame to facilitate quick installation and
to ensure robust electrical contacts. These BIPV products will comply to the relevant building codes
and safety norms. The BE’s will be installed on a public location for demonstration purposes as well
as at a test facility to be monitored by Laborelec. Within the consortium the three knowledge
institutes and Solliance partners, Holst Centre, imec, and ECN, contribute to process development,
system design, correlation of indoor and outdoor data and determination of annual yields of the
developed building elements.
The estimated suitable area for BIPV façade elements is over 600 km2 in the participating countries
of this proposal.3 However, today the global market for BIPV is still small: growing from 200 MW in
2009 to an estimated 2.5 GW in 2016.4 This latter study estimates the growth rate to be 31 % for
the EU region. OPV may take a significant share of the BIPV market, as this technology is
particularly suitable for integration because of tunable transparency, freedom of dimension,
conformal shapes and a large variety of colors against acceptable cost in €/m2. ‘PV me’ aims to
demonstrate the potential of these BE’s to unlock this market.
The project will run for 30 months, including 6 months of monitoring, with the following main
objectives:
•
A building with both glass and steel based building elements, containing fully integrated,
aesthetically pleasing, state-of-the-art, opaque OPV modules, including micro-converters on
building element level, to assure optimal power output on system (building) level.
•
Determine annual yield and stability of grid connected organic BIPV under real life conditions.
•
Correlate outdoor measurements with accelerated lifetime tests under indoor conditions.
•
Determine a detailed economic perspective for the developed technology (incl. LCOE).

2

The 9% module efficiency is beyond the state-of-the-art, and not an objective of this project. Heliatek provides PV me with stateof-the art modules. PV me benefits from progress obtained by Heliatek during the course of the project.
3
Gutschner, Lund, Snow, Earthscan (2005).
4
Cavanaugh, Building Integrated Photovoltaics, Navigant Research (2010).
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93.

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

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

Fig. 1: Commercial selenisation furnace (Smit Ovens)
The time dependent formation process of CIGS material phases and spatial distributions is
insufficiently understood. The phase diagram of CIGS is very complicated, and the resulting material
properties are, amongst others, highly dependent on the thermal treatment sequence and the
variation of selenium pressure during this sequence. Good cell efficiencies well above 16% have
been demonstrated by atmospheric process routes, but improved basic understanding of the relation
between layer quality and varying process parameters and specific routes of precursor formation is
highly desired.
Goal of the project is to study the time dependent phase formation of CIGS by XRD for the first time
under realistic process conditions, in order to improve layer quality (efficiency) and to reduce cost by
optimizing both equipment layout, process parameters (process time), and their control. With this
improved efficiency/cost ratio, and the possibility to produce CIGS modules also on other building
materials, this project supports the TKI Solar Thin film PV roadmap goals of more cost efficient PV,
and of smart PV integration in building materials and components. On longer term, results of the
project may also provide important background for the selenisation of copper zinc tin (CZTS) based
absorbers, and of CIGS or CZTS-based high band gap materials for high efficiency PV concepts.
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94.

TEZ0214014 - Low-cost and simplified back-contact module concept (Los
Bacos)

The goal of the Los Bacos project is to significantly reduce the cost of backcontact module technology based on a conductive back-sheet foil as
developed by ECN. By doing this, the cost of the module can be reduced to a
level below a conventional module, but with the additional power output that
can be achieved by the incorporation of back-contact cells.
Foil-based back-contact module technology has been developed and refined over a number of years
by ECN. It is an integrated cell and module design that makes the most of the performance
advantage of back-contact cells by minimizing the cell to module losses. A breakthrough is needed
to ensure that it is cost competitive when compared to conventional and competitor technologies.
The breakthrough will be achieved in the Los Bacos project by the development and implementation
of two new approaches to module manufacture. The first will be the use of aluminium as the
conductor in the module, more specifically the use of a novel cold-spray process to locally apply a
copper coating to the aluminium to ensure a low and durable contact resistance. The second is the
development of materials and processes for a powder-coated encapsulant. This will allow the
encapsulant layer between the cells and the conductive back-sheet foil to be reduced which will
significantly reduce the amount of conductive adhesive needed to bridge the gap between the cells
and the conductive back-sheet. Together, these technologies are expected to result in a module cost
reduction of up to 5% which is predicted to take the cost of the module below that of a conventional
module.
The result of the project will be a cost competitive module technology suitable for all types of backcontact cell including the next generation of cells (IBC and IBC-HIT), so making the most efficient
use of the high power-output that these devices will generate. The high cost reduction will open up
the market for further industrialisation of the module technology, as the cost saving will offset any
need for investment in new apparatus by the module manufactures. The project will also promote
Dutch industry as a major player in development of materials and processes for back-contact module
technology.
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95.

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

Thin film Cu(In,Ga)(Se,S)2 (CIGSSe) photovoltaic modules, and also CdTe-based thin film modules,
exhibit conversion efficiencies at the same level as multi-crystalline Si wafer modules. Due to the
use of scarce and toxic materials in CdTe solar cells, CIGSSe technology has the largest potential
among all thin film solar cell technologies to contribute significantly to the large scale production of
photovoltaic energy. However, this potential can only be brought to market success when the cost in
terms of €/kWh of delivered electricity is competitive with other technologies. Of the total stack of
thin layers that make up a complete cell, the absorber layer of this type of PV (the CIGSSe layer)
has the highest impact on both production costs and conversion efficiency. In the past decade the
deposition routes have primarily been studied with a focus on the latter: an optimal cell
performance. However, the current state-of-the-art fabrication processes are either using expensive
and slow vacuum processes, or the deposition process is carried out using highly toxic and expensive
gases in a slow batch oven process.
The ACCESS CIGS project, aims at the improvement of an industrial selenisation and sulphurisation
process and tool, allowing fast and material efficient (-50% selenium consumption) atmospheric
pressure CIGSSe deposition for high conversion efficiency (18%) PV cells leading to lower
manufacturing cost (-5%).
The project, aims at the atmospheric pressure deposition of CuInGa stacks, followed by rapid, costeffective large scale atmospheric pressure selenisation step in order to produce Cu(In,Ga)(Se,S) 2
solar cells. For these objectives, the following topics will be addressed:
Thermal and plasma-assisted cracking of the selenium will be introduced, after which solar cells
will be made based on cracked selenium (lower costs and higher efficiency)
The waste selenium will be recirculation within the selenisation tool, allowing direct reuse - the
impact of this process on the solar cell efficiency is studied (lower costs)
Sulphur will be introduced to the surface of Cu(In,Ga)Se 2 layer in order to increase the open
circuit voltage and therefore the power conversion (higher efficiency)
Quantitative goals are realisation of solar cell and module efficiencies of 18% and 16% respectively,
while lowering manufacturing costs (-5%) and selenium consumption (-50%).
Optimization of this process will make this selenisation route more economically feasible, which will
allow Smit Ovens to show the possibilities of their selenisation tool, while it will help TNO, PVcomB
and TNO to produce high efficiency PV for a competitive price.
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TEZ0114001 - Capturing light for high-efficiency at all incident angles
(CALIFORNIA)

The main goal of the project is to develop a module technology that will result in 4 to 5% more
current for the same number of cells in a module at a reduced cost. The project will also
demonstrate the suitability of materials and processes used for the encapsulation of LEDs for use in
PV modules.
The biggest drive in the crystalline silicon PV industry is cost reduction and efficiency improvement.
This project aims to use materials and processes developed for the encapsulation of LEDs to improve
light coupling into the cells in a module and to manufacture a low-cost encapsulant for use between
the cells and back-sheet foil, particularly for a backcontact module.
LEDs are encapsulated using a vacuum moulding technique. The encapsulant works as a lens to
focus the light coming from the LED. For light coupling into a PV module, the encapsulant will be
moulded to the inside surface of the glass covering of the module. The encapsulant will be positioned
above the space at the edge of the module and the space between the cells. The encapsulant will act
as a lens to direct light into the cell which would otherwise fall on the back-sheet. The area of the
edges and between the cells accounts for 4% of the area of the module. Directing all this light into
the cells has the potential to increase current production by up to 4%. Moulding the encapsulant to
the back-sheet is particularly interesting for back-contact modules where the thickness of the
encapsulant determines the cost of the interconnection. Sheet encapsulants are currently limited to
thicknesses of 200 μm. Vacuum moulding will allow a thickness of less than 100 μm to be used
which can be translated to a cost saving in the interconnection of up to 70%.
The results of this project will be a demonstration of the potential of the vacuum moulding materials
and processes for improving the performance and lowering the cost of PV modules. Demonstration
modules will be manufactured and characterised. Based on the outcome a follow-up project will be
defined to scale-up the technology for production of full-size modules.
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TEZ0114002 - Inherent High-Yield PV Element (InHYPE)

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

system

of
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98.

TEZ0114003 - CIGS with Added Light Management (CALM)

Renewable energy is one of the major challenges for our society. Solar cells are the most attractive
long term renewable energy source, because of their low maintenance and high reliability. CIGS thin
film panels are nearly competitive with crystalline silicon cells in terms of efficiency. However, in
order to make it more competitive, the efficiency has to be increased and the cost has to be further
reduced. The first point can be addressed by an antireflective coating (1) , the latter by CIGS layer
thickness reduction (2) , which requires light management technology.
(1) Light management technologies are increasingly applied for crystalline Si modules, but for CIGS
thin film panels this is still in its infancy, although it would increase the efficiency significantly.
For effective implementation, nano-textured surfaces should be tailored with respect to the
typical energy conversion efficiency characteristics of CIGS. For instance: low wavelength light
tends to be lost in the TCO and the buffer layer, while high wavelength light is lost due to the
large distance between the pn-junction and the location where this light is absorbed.
(2) One of the major cost drivers for CIGS cells is the deposition of the absorber layer. For this
reason, the thickness used in commercial CIGS cells has been decreased from above 2 micron to
around 1.5 micron. On the other hand, in academia seems to concentrate itself on extremely
thin layers of 100 nm. This is considered to be not economically attractive because of the
manufacturing complexity involved. Therefore, we focus on development of a technology
platform needed for stepwise reduction of CIGS layer thickness down to 0.5 micron. Fortunately,
nanotexturing offers a method to address the issues that have to be met at a CIGS layer
thickness of 1 micron as well as submicron ranges. Down to 1 micron, elongation of a single pass
through the absorber should be enough, while for thinner layers, back reflection is needed, for
which the currently used Mo back contact needs to be replaced.
The goals of this project are to enhance the efficiency and the stepwise reduction of the CIGS
absorber layer thickness and its associated costs, while maintaining a high efficiency. The project is
subdivided in five parts.
1. Design and manufacture light management technologies, which are actually front surface
textures, that can capture the light at the air/front interface. The preferred structures have to be
designed and related to the minimal CIGS layer thickness that can be reached without current
density loss, which is estimated to 1.4 micron.
2. Replacement of native CIGS texture is needed when the layer thickness approaches 1.2 micron,
because the feature size becomes too small to be effective. A smooth surface would lead to 2
mA/cm2 lower current density as compared to a rough surface. Texturing of the substrate by a
nanoimprinted layer can create a designed morphology, which can be optimized for the desired
layer thickness.
3. Reduction of the CIGS layer to submicron levels without the loss of current density by
introduction of a back reflector, as is commonly used in thin film Si. In effect this means
replacement of the Mo back contact by a reflector, which is most likely a bi layer of metal with a
transparent conductor on top.
4. A final step is the integration of back surface texturing with the TCO deposition in a single step.
This has two major benefits: first the energy consumption of the processes is drastically reduced
as the substrate needs to be heated only one time and secondly, texturing the TCO instead of
the substrate gives a new design freedom. Ultimately, this also creates gateways for plasmonics
type of light management.
5. Upscaling of the imprint technology to GEN 5 with the specific textures obtained from the
previous steps.
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99.

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

The objective of the LISA project is to develop a
breakthrough photovoltaics (PV) module technology at a
spectacular low manufacturing cost level of 0.33 €/Wp,
including solar cells. This is more than 30% below state-ofthe-art module manufacturing costs as produced in Asia. The
socalled MLC technology replaces high-cost silicon solar cell
material with low-cost light-concentrating optics.
The MLC module technology fits to all 4 ambitions as stated in the 2012 innovation contract Solar
Energy. The LISA project contributes to the development of high-efficiency (IBC) solar cell
technology, high-efficiency module technology, cost reduction of modules and leads to a drastic
reduction of silicon and silver consumption and thus is environmentally attractive.
Mainstream solar PV modules produce approximately 240-270 Watts of peak power (Wp) in full
sunlight. These modules are produced at a cost level in the range of 0.50-0.60 €/Wp. The module
manufacturing costs excluding cells are in the order of 0.25 €/Wp and can hardly be further reduced
due to the materials that are mandatory to package the solar cells in a reliable way. High efficiency
modules rely on high-efficiency solar cells, which are more costly than mainstream solar cells. As a
solution to this, LineSolar has developed an innovative module concept by replacing expensive solar
cell material with cheap optics. The resulting MLC solar module combines several features into a
unique design with the following features:
•
High cost savings: A flat lens concentrates the sunlight onto a fraction of a solar cell. This will
drastically reduce the required solar cell area per module, and thus the total cost of the solar
module will be radically reduced. Production costs of the MLC module are expected to be 40%
less when compared with mainstream modules.
•
Efficiency boost: Semiconductor physics shows that solar cells work at a higher efficiency thanks
to the concentration of sunlight. The MLC module is expected to produce 310 Watts of peak
power, while it has the same size as standard modules.
•
Cost savings for a complete PV installation: The high output power of 310 Wp per module is 20%
more than what is currently offered in the market. Thus, fewer solar modules are needed to
achieve a certain system capacity. Hence, less labor is needed for ground preparation and for
installing the panels; also less materials, cables and support structures are needed. Therefore,
the MLC technology will result in lower LCOE (levelized cost of electricity).
•
Environmental savings: One of the bottlenecks in state-of-the-art solar cell technology is the
consumption of purified silicon and silver. Because of the savings in solar cell consumption, also
the consumption of silicon and silver will be drastically reduced. Especially, the reduction in
silicon material consumption has a huge impact on the carbon footprint.
•
Improved aesthetics. Since the consumption of solar cell material is drastically reduced, more
than 90% of the module area is not used to harvest sunlight. Therefore, MLC modules can be
manufactured with a custom color. This will hugely change the appearance of PV power plants.
The LISA project consists of a technology co-development between LineSolar and ECN. ECN will
develop the solar cell processes as needed in MLC modules. LineSolar will develop the module
manufacturing processes. To prove the viability of the MLC technology, several prototype MLC
modules will be built and tested within the LISA project.
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100.

TEZ0114008 - Advanced Nanolayers and Passivated Contacts (AdNanoPC)

Om hoge rendementen op dunne, en dus goedkopere, zonnecellen te behalen zijn goed
gepassiveerde oppervlakken essentieel. Naast het passiveren van deze oppervlakken wordt het
steeds belangrijker de recombinatie van ladingdragers onder de metaalcontacten significant te
verminderen door het toepassen van zogenaamde “passivated contacts”.
De toepassing van nieuwe functionele lagen en gerelateerde processen in zonnecellen wordt echter
beperkt door (i) gebrek aan fundamenteel inzicht in en controle over de parameters die het
grensvlak met silicium definiëren en (ii) het ontbreken van een aanvaardbaar kostenniveau en
robuustheid om voldoende rendement op de technologie investering te genereren. Voor batch
processen, bijvoorbeeld diffusie en oxidatie, worden nu in de PV industrie voornamelijk horizontale
batch ovens gebruikt. Een volgende generatie van verticale ovens, die veel wordt gebruikt in de
halfgeleider industrie, kan mogelijk voordelen bieden met betrekking tot uniformiteit en procesduur.
Deze vertical ovens kunnen gebruikt worden voor atoomlaagdepositie van passivatielagen, oxidatie
processen en het deponeren van hoog gedoteerde Si-lagen die kunnen worden toegepast in
passivated contacts.
In dit project willen we de expertise van de verschillende partijen samenbrengen om de “time to
market” van de nieuwe technologieën te verkorten. TU/e en TUD zullen zich richten op het
fundamentele onderzoek en ontwikkeling van nieuwe passiverende lagen voor gedoteerde
oppervlakten en metaal contacten in kristallijn silicium zonnecel-toepassingen. Zowel de
depositietechnologie als de eigenschappen van de lagen, grensvlakken en contacteigenschappen
worden onderzocht. Gedetailleerde karakterisering van de lagen (incl. “stacks”) en de “passivated
contacts” wordt ook uitgevoerd op halffabrikaten om het effect te begrijpen op het rendement van
de zonnecel. ECN zal de doping profielen en passivated contacts karakteriseren, op basis van
geavanceerde teststructuren en ion geïmplanteerde wafers aanleveren voor successievelijke
passivatie. ASM zal industri.le processen voor de toepassing van nieuwe passivatielagen en contacts
verder door ontwikkelen en zal de opschaling voor haar rekening nemen. Daarnaast zal ASM anneal
en oxidatie recepten ontwikkelen voor ion geïmplanteerde half-fabrikaten op een verticale oven
geschikt voor massaproductie. Tenslotte, zal ECN zonnecel productie processen uitwerken waar de
nieuwe technologieën in kunnen worden toegepast. En ontwikkelde concepten op extreem dunne
substraten (“folies”) evalueren.
Wij verkennen verschillende dunne-film technologieën en de fundamentele eigenschappen om ze
geschikt te maken voor toepassing in geavanceerde industriële silicium zonnecellen. Aan het einde
van het volledige project zullen een aantal technologieën klaar moeten zijn voor marktintroductie.
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101.

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

Doel van het project
INTELECT maakt solar systemen ongevoelig voor partiële schaduw en zorgt voor een reductie
van de LCOE. INTELECT maakt een brede toepasbaarheid van PV in de gebouwde omgeving
mogelijk en draagt daarmee bij aan de TKI EnerGO doelstelling voor energie--‐neutrale
nieuwbouw. Dit project heeft tot doel de business case te valideren.
Aanleiding
De PV systemen in de gebouwde omgeving worden veelal op daken gemonteerd. Ze worden
vaak lelijk bevonden. Daarom is er een groeiende behoefte aan esthetische gebouwen--‐
geïntegreerde PV systemen. De overgevoeligheid van de huidige technologie voor beschaduwing
staat BIPV echter in de weg. INTELECT biedt hier een unieke oplossing.
Korte omschrijving
INTELECT is een elektronische schakeling die, toegevoegd aan een PV module, energie oogst
per cel--‐cluster en de output converteert naar hogere spanningen en lagere stromen. ECN zal
zich in dit project richten op de technische en economische validatie van de INTELECT business
case (ongevoeligheid voor schaduw en reductie van de LCOE). Sensus Energy en Teledyne
Dalsa zullen de INTELECT technologie verder door--‐ontwikkelen, zodat het toegepast kan worden
in net gekoppelde PV systemen. Zwaartepunt ligt hier op efficiency van de schakeling met
gebruik van reguliere elektronische componenten om de kosten van INTELECT schakeling te
beperken. Als opmaat voor de vervolgstappen zal ook een certificeringsplan opgesteld worden
(ECN & Sensus Energy) alsmede klankbord sessies plaatsvinden met stakeholders in de solar
industrie en de bouwkolom
om
zo nieuwe inzichten te verwerven
van
de
marktacceptatiefactoren (taak Sensus Energy).
Resultaat
Het project zal leiden tot een proof of concept van de INTELECT technologie, zowel theoretisch
als technisch. Een belangrijk projectresultaat is het realiseren van INTELECT elektronische
schakeling in de vorm van PCBs. Verder resulteert het project in een certificeringsplan en een
inzicht in factoren die acceptatie in de markt bepalen.
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102.

TEZ0213002 - Fantastic

Solar power: electricity produced by solar cells, will need to cover a significant part of our electricity
demand in the foreseeable future. In the Netherlands there is sufficient perspective. If we would be
able to cover all suitable roofs with solar cells and panels this would generate more electricity than
annually needed in the Netherlands. The recent enormous price drop of PV facilitates the installation
of PV as a wise and economic investment. However this price drop also led to a shake out of PV
producers, many went bankrupt. Those that survived were cost competitive mainly because of justin-time investments in new manufacturing technology and equipment. It is anticipated that the world
wide PV production capacity will both be upgraded and expand again in the next few years. Also here
is an opportunity for Dutch industry in offering innovative manufacturing concepts using
sophisticated equipment.
In order to collect the generated solar power with minimal loss from PV panels and modules in
general individual solar cells are put in an electrical series connection. In this way electrical voltage
is increased and the electrical power can be transported more efficiently. Wafer-based solar cells
have electrical series connection with their neighboring cells by e.g. the well-known tabber string
process. This is a so-called back-end process: series connection takes place after the cell processing.
The present manufacturing of thin-film solar cells comprises the deposition of stacks of very thin
layers and to achieve a serial interconnection between individual cells a process of repeated
deposition/scribing is employed. Disadvantages of this conventional process concept are a.o.
significant dead zone interconnection area, misalignment causing shunting, reduced yield of the solar
panel production process due to interrupts between layer depositions.
In this project the FANTASTIC concept will be demonstrated in which CIGS and CZTS solar panels
will be made by making the serial interconnection as the very last step after all layer depositions and
thus overcoming all these disadvantages. The FANTASTIC concept is a back-end process and
comprises depth-selective laser scribing step integrated with ink jet printing of isolating and
conductive lines. The project will result in prototype equipment (FANTASTIC system) and submodule CIGS demonstrators (30 x 30 cm2) made with it.
Back-end serial interconnection is currently not employed in any thin-film PV production line. It is
expected that the project result will lead to a demonstration of the back-end interconnection concept
in a CIGS production line, which will be considered in the PV community as a major innovation as
such. The consortium committed to materialize on this business opportunity is very complementary
and consists of SmitOvens, CCM, Roth&Rau, IBS Precision Engineering, ECN and TNO.
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103.

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

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

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

Roth&Rau BV

Smit Ovens, ECN, TNO, TU/e
01.10.2013 – 30.06.2016
TKI Solar Energy 2013
Zonnestroomsysteemcomponenten (PV)

Eindrapport 2017:
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104.

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

Solar PV modules have significantly dropped in price in recent years. This price reduction is mainly
due to economies of scale. Further price reduction requires higher efficiencies, thinner Si wafers and
faster processes with high yield for both the cell and the module and material reduction (metal on
cell, encapsulation and interconnection materials in module). To achieve this, new concepts and
processes to manufacture the cells and modules are needed, as with present day processes further
optimisation is limited.
The current state of the art PV module consists of solar cells with Ag metallisation on the front and
Al all over the rear side. The cells are interconnected using Cu tabs soldered to the cells. With this
cell and module design, further cost reduction is barely possible: Al and Ag consumption on the cell
cannot be reduced, thinner wafers are not compatible with the manufacturing processes and process
speed and yield are limited.
This project will tackle these issues by outlining new concepts and processes.
The aim is to manufacture solar cells on Cz wafers and multi-crystalline wafers with efficiencies of
20% and 18.5% respectively, with a wafer thickness of 120 m (33% less than current wafer
thickness). Losses from cell-to-module will be reduced to zero (currently 5%). The overall cost
reduction at module level will be 20% compared to current state of the art.
To achieve these targets, new cell- and module concepts are required, with the application of new
materials, as well as the development of the accompanying processes. Instead of using Ag and full
size Al, new metallisation processes in combination with an Al 2O3 layer at the rear and improved
front side diffusion/passivation will be applied. This will be done by combining the expertise of
Tempress (diffusion processes), Meco (metal plating technology), Levitech (Al 2O3 layer deposition)
and ECN (solar cell design and processing) to integrate all processes into improved solar cell
concepts with high efficiency.
The optical and electrical losses from cell to module will be minimised, by designing the module for
optimum optical matching and using low temperature interconnection processes with low losses. The
module manufacturing processes will also be suitable for thin wafers of 120 m. This will be achieved
by combining the expertise of Eurotron (module manufacturing equipment and process) and ECN
(module design and testing).
By combining the expertise of this consortium, solar modules with 20%/18.5% efficiency based on
Cz/mc wafers, and 20% cost reduction compared to the current state of the art will be achieved.
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105.

TEZ0113002 - High efficiency IBC cell and module technology in the
Netherlands (IBChampion)

The growth of the PV market has been spectacular in the last years. At the same time a significant
shift occurred in production location from Europe to Asia while equipment manufacturing has largely
remained in Europe. To support Dutch equipment manufacturers to realize and maintain a strong
position in the Photovoltaic sector, the High-Tech “IBChampion” consortium led by Levitech B.V. is
determined to develop a high-efficiency Interdigitated Back Contact (IBC) solar cell as a natural upgrade of the n-PASHA solar cell which is currently mass produced at Yingli Solar using technology
and equipment from Dutch OEM. The collaborating parties comprise further of Dutch equipment
manufacturers Tempress, ASM, Roth & Rau B.V. and Eurotron; and the knowledge centres Energy
research Centre of the Netherlands (ECN), Delft University of Technology (TUD) and the Eindhoven
University of Technology (TU/e).
The targeted efficiency of the IBC cell is 22 - 23% based on a 6 inch wafer. With this cell, the
consortium aims to demonstrate the feasibility of a full-sized module with a 20.5 – 21.5% full-area
module efficiency. The result will be achieved with a process that only adds 1 to 4 extra steps to the
already commercialized n-PASHA process. With this cost-effective cell and module technology, the
consortium develops a low-cost alternative to Sunpower’s IBC module with an efficiency of 21.5%.
The main targeted innovations of “IBChampion” are:
A low-cost IBC cell concept based on ECN patents that which features wide contact regions for
both polarities without loss in cell performance and therefore making easy module integration
possible;
A rear side contact design that will reduce the metal consumption (lower €/Wp) and will enable
easy module integration;
A process sequence with a limited number of process steps and comparable to the n-PASHA
process and therefore making it possible to harmoniously introduce the technology in current
production facilities;
Novel and potentially better surface passivation schemes based on ALD and CVD;
New junction formation technologies with better cost structure;
New patterning and contacting schemes to reduce the processing cost;
Foil based interconnection technology enabling the use of large wafers and high throughput.
The project will run for 2 years, starting April 2014. The technology and processes will be integrated
into the conceptual cell and module designs at minimal €/Wp cost. This optimization will be
supported by device simulations and cost of ownership calculations.
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106.

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

Even though solar electricity products have seen a significant growth in the past years, the
introduction of novel technologies is needed for further cost and price reduction, and to maintain the
current learning curve in order to keep one step ahead of the competition. Hence, the future
competitiveness of cell and module concepts relies ever more on innovation towards high efficiency,
cost effectiveness in $/Wp and reliability. This provides challenges but also huge opportunities for
(Dutch) manufacturers of the enabling equipment and high-volume-manufacturing tools.
The NChanted project aims to continue to develop and demonstrate low-cost and high-throughput
process technology for high efficiency n-type solar cells. First of all, the focus will be on
understanding and implementing necessary improvements that can enable 21% n-Pasha cells.
Processes identified as enabling higher efficiencies or lower costs in the currently running TKI Solarproject Dutchness will be industrialized in this project. Secondly the focus will be to develop
additional processes and equipment for n-type front junction cells with efficiencies up to 22%
The companies involved in this project all have stakes in the n-pasha technology being developed
further towards low cost and high throughput technology, as their equipment will depend on this to
(further) penetrate the market. Where Tempress will work on diffusion and passivation equipment
and methods, Levitech will focus on spatial ALD equipment and processing of improved passivating
layers and ASM will focus on batch ALD equipment and processing of similar layers. Meco’s plating
technology is required to replace the current state of art high-temperature metallisation steps, while
R&R will contribute to processes for patterning of layers. The TU/e will contribute with their
knowledge on advanced surface passivation schemes. TU/e will work on novel passivation layers and
stacks for silicon solar cells to show that these layers can add value to PV technology. Furthermore,
TU/e will develop analysis and characterization methods for various passivating schemes and apply
those on structures developed in this project. ECN will focus on full integration of the new developed
processes (emitter /BSF formation, patterning, passivation and metallization) in high efficiency nPasha cells, and on other high efficiency n-type front junction cells. Furthermore, ECN will focus on
implementing the n-Pasha cells in bifacial modules to make optimal use of its optical properties
The integration of technological developments on processes and equipment at a cell level will be
done in WP1. Within this WP1, ECN will execute several full cell runs per year for this purpose, in
which the innovations on doping, passivation, metallization and structuring from WP2 – 5 will be
judged on efficiency gain and cost effectiveness. Furthermore, in WP1 simulations will be done on
the n-Pasha cell structure to identify bottlenecks and points for further improvements. The first
target of WP1 is to obtain a cost effective n-Pasha cell of 21% efficiency that can be directly
transferred to industry; secondly a front junction n-type cell, which enables efficiencies up to 22% in
the lab, using industrial processes, will be targeted.
In the subsequent WPs 2 – 5, the work will focus on the specific processing and equipment
innovations. In WP2, different doping techniques for emitter and BSF will be researched, while in
WP3 various passivating layers and concepts are investigated. WP4 will govern metallization, with
the focus of NiSi formation by plating and subsequent anneal. In WP5 patterning of doping profiles
as well as patterning of dielectric layers for subsequent metallization will be researched. The focus of
WP2 – 5 will lie at the industrial partners that will develop and built the equipment and at the TU/e
who will take a more fundamental approach to the passivation and analysis of the various layers in
WP3. During the various stages of development, evaluation of specific processes will take place on a
limited amount of n-Pasha solar cells, half fabricates or n-Cz wafers. For full evaluation of optimized
processes, complete cell runs including a baseline reference will be performed in WP1
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In WP6, the n-Pasha and later-on other n-type front junction solar cells will be integrated into
bifacial modules at ECN. At ECN, typically small test modules consisting of 4 or 6 cells will be
fabricated to be able to test the performance (energy output, cell to module loss) of newly
developed processes and n-type cell designs on a module level. Furthermore, reliability and
degradation tests will be done. At the end of the project, a full size 60-cells module will be fabricated
(at a third party) for demonstration purposes at exhibitions.
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107.

TEMW130001 - Silicon Competence Centre 2 (SICC-2)

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

Tempress Systems, Eurotron, Levitech, ECN, Universiteit Utrecht, DSM, Solar
Electricity Development BV, Roth & Rau BV
01.07.2014 – 30.06.2017
TKI Solar Energy 2013
Zonnestroomsysteemcomponenten (PV)

Eindrapport 2018:
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5c8/650/89b/5c865089b82fe7597
64344.pdf
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TKIZ01001 - Fundamentals voor Advanced Industrializable NANOlayers for
High-Efficiency Si Solar Cells (Advanced Nanolayers)

In dit project verkennen ASM, ECN en de TU/e gezamenlijk verschillende dunne film technologieën
voor geavanceerde kristallijn silicium zonnecel ontwerpen om deze uiteindelijk te kunnen integreren
in nieuwe technologieën voor geavanceerde cel structuren.
Om hoge rendementen op dunne, en dus goedkopere, zonnecellen te behalen zijn oppervlakken
belangrijk, zo niet essentieel. Het toepassen en begrip van functionele lagen en bijbehorende
grensvlakken van deze lagen met de silicium zonnecel zijn essentieel om hoge rendementen te
behalen. Veel van de geavanceerde Si zonnecel concepten met deze functionele lagen worden
beperkt door
gebrek aan fundamenteel inzicht in en controle over de parameters die het grensvlak met
silicium definiëren en
het ontbreken van een aanvaardbaar kostenniveau en robuustheid om voldoende rendement op
de investering te genereren. Vanwege het beperkte begrip blijven het volledige potentieel van
een aantal dunne--‐film--‐processen en de bijbehorende grensvlakstructuren, die reeds
ontwikkeld zijn voor andere toepassingsgebieden, maar ook het potentieel van de industriële
platforms, grotendeels onbenut.
In dit project willen we deze potentiëlen samen brengen om zodanig de “time to market” verkorten.
TU/e zal zich richten op het fundamentele onderzoek en ontwikkeling van nieuwe passiverende lagen
en/of “stack layers” voor kristallijn silicium zonnecel--‐toepassingen. Zowel de depositietechnologie
als de eigenschappen van de lagen en grensvlakken worden onderzocht (in--‐situ karakterisering van
processen en lagen). Gedetailleerde karakterisering van de lagen (incl. “stacks”) wordt uitgevoerd
op half--‐fabrikaten om het effect te begrijpen op het rendement van de zonnecel. ECN zal de lagen
(incl. stacks) karakteriseren, op basis van geavanceerde test--‐structuren en half--‐fabrikaten en, in
de volgende fase van het project, op volledige zonnecellen. ASM zal industriële processen voor de
toepassing van nieuwe passiveringslagen en “stack layers” ontwikkelen en zal de opschaling voor
haar rekening nemen.
Kortom, ons doel is om verschillende dunne--‐film technologieën te verkennen voor geavanceerde
kristallijn silicium zonnecel ontwerpen, en de fundamentele kennis voor de toepassing van deze
technologieën te begrijpen en integreren in nieuwe technologieën voor geavanceerde cel structuren
met als doel industrialisatie. Dit project(deel) is daarin slechts een eerste fase. Aan het einde van
het volledige project zullen de technologieën klaar moeten zijn voor marktintroductie.
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ECN en TU/e
01.09.2012 – 01.09.2014
TKI Solar Energy 2012
Zonnestroomsysteemcomponenten (PV)

Eindrapport 2015:
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5e2/f27/769/5e2f27769d1217566
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TKIZ01002 - Eco-PV

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

Levitech, OTB, DSM, Meco, Alinement, Roth & Rau en ECN
01.07.2012 – 30.06.2014
TKI Solar Energy 2012
Zonnestroomsysteemcomponenten (PV)

Eindrapport 2014:
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5e4/d13/56b/5e4d1356b063e956
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TKIZ01003 - Top Products

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

ECN, Alinement, OM&T, Tempress, Solaytec, TU Delft en ASM
01.09.2012 – 30.11.2013
TKI Solar Energy 2012
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TKIZ01005 - Module Level Power Management (MLPM)

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

Femtogrid, Heliox, Hogeschool van Amsterdam, Mastervolt, Alrack,
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TKI Solar Energy 2012
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TKIZ01007 - Dutchness

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

ASM, Levitech, Roth & Rau en Meco
01.07.2012 – 30.06.2014
TKI Solar Energy 2012
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Eindrapport 2014:
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TKIZ01008 - Silicon Competence Centre 1 (SICC-1)

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

Tempress Systems

Eurotron, Levitech, Roth & Rau, Stichting IMEC Nederland, ECN, AMOLF en TU
Delft
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TKIZ01009 - Portaal Zonnestroom

De zonnestroommarkt staat op een kantelpunt waarbij de situatie ontstaat dat het voor particulieren
en het MKB zeer aantrekkelijk is om in zonne-energie te investeren. De Nederlandse photovoltaïsche
(PV) markt is groeiend en met die groei ontstaan er bij eindgebruikers meer vragen. Het Nationaal
Actieplan Zonnestroom is in 2011 door een groep marktpartijen opgesteld om barrières en acties te
definiëren om tot een brede uitrol van PV in Nederland te komen. De belangrijkste conclusie uit het
Nationaal Actieplan Zonnestroom is dat voor de stimulering van de uitrol van zonnestroom de
informatievoorziening in Nederland verbeterd zou moeten worden waarmee consumenten versneld
de leercurve van het aanschaffen van PV kunnen doorlopen.
Een van de twee voornaamste aspecten daarvan is ongeschikte informatie voor consumenten. Er is
op internet veel informatie te vinden, waarbij de kwaliteit van de informatie niet altijd slecht is. Toch
zijn er een aantal punten waarin de afzonderlijke informatiebronnen deels tekort komen, en die hen
ongeschikt maakt. Deze punten zijn: Onafhankelijkheid, Betrouwbaarheid, Overzichtelijkheid,
Volledigheid en Correctheid. Een informatiebron die deze succesfactoren combineert bestaat niet
voor consumenten en MKB.
Het andere belangrijke verbeterpunt in de huidige informatievoorziening is openstaande vragen. Er
ontbreekt kennis over de bepaalde cruciale onderwerpen, zoals waardebepaling bij verhuizing,
verzekerings- en financieringsconstructies en duurzaamheid. Het ontbreken van deze kennis en de
resulterende onzekerheid is een duidelijke belemmering voor de uitrol van zonnestroom in
Nederland.
Dit project verbetert de informatievoorziening in Nederland
door de twee verbeterpunten aan te pakken. Het projectdoel
is de realisatie van het Portaal Zonnestroom, een website die
wél de noodzakelijke geschikte informatie voor consumenten
aanbiedt door combinatie van alle genoemde succesfactoren.
Als tweede projectpijler dient een stuk onderzoek waarin de
openstaande vragen zullen worden beantwoord, waarna de
resultaten via het Portaal toegankelijk zullen worden gemaakt
voor de doelgroep.
Het consortium van dit project onderschrijft het maatschappelijk belang van de PV informativevoorziening, en is door haar diversiteit en bestaande kennis uitstekend in staat om zowel de
succesfactoren van het Portaal te realiseren, als gezamenlijk de onderzoeksvragen te beantwoorden.
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TKI Solar Energy 2012
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TKIZ01010 - Light management by nanotexturisation using NIL (LIMANIL)

The project LIMANIL aims at the development and implementation into pilot production of novel
techniques for improved light management in thin film solar cells. For further cost reduction, thinner
absorber layers are required. In order to harvest all the light in very thin absorber layers, new
methods for light trapping need to be developed and implemented. Nano Imprint Lithography is an
important enabling technology for these purposes and will be a key R&D tool in this project. We will
use NIL for fabrication of light scattering textures both on the front side and on the rear side of thin
film solar cells and demonstrate its applicability for thin film silicon, CIGS and polymer based solar
cells. But also new concepts for improved light management will be investigated and developed and
these new concepts are merely focused on introduction of intermediate reflectors (IR), photonic
crystals (PC) and plasmonic nanoparticles in the thin film solar cells.
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TKI Solar Energy 2012
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TKIZ01011 - All Atmospheric Absorber formation for CIGS and CZTS (Triple A)

Presently, the only type of thin film PV that rivals the efficiency of crystalline silicon, is CIGS (20,3%
efficiency record, >13,5% in production). When it is produced at sufficiently low cost, CIGS will gain
an increasing share of the world-wide PV market, as it also offers additional promise for ease of
integration and improved aesthetics. Large scale production at lower cost can be achieved by
avoiding presently used vacuum processing steps (like sputtering and evaporation),by reduction of
process time, and by preventing the use of hazardous materials. Therefore, a fast All Atmospheric
Absorber formation process, compatible for roll to roll production, is being developed for CIGS, by
combination of electrochemical deposition with rapid thermal processing. This project will focus on
characterization of such CIGS absorber layers to shed more light on details of the formation process.
For reference, atmospheric processing of vacuum-sputtered CIG precursors will be studied because
this precursor route is presently dominant in industrial production.
In recent years, it has been found that another kesterite material, CZTS, shows promising results as
a PV absorber material (>11% efficiency record). It provides the additional advantage over CIGS
that possibly scarce or costly elements like Indium and Gallium can be replaced by Zinc and Tin.
Main focus of this project is to explore the All Atmospheric Absorber approach for formation of CZTS,
making use of the insights obtained in the same type of processing of CIGS, and thus targeting at
low cost, roll to roll compatible processing of these abundantly available source materials to produce
absorber materials with improved efficiency. Also here, sputtered layers will be used as a reference,
and focus of process development will be on electrochemically deposited and solution processed
CZT(S) precursors.
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TKI Solar Energy 2012
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TKIZ01012 - Roll-to-Roll Organics for PV (R2RO4PV)

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

Smit Ovens
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TKI Solar Energy 2012
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Publicatie in Solar Magazine 2013:
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a0/593/5c1/5a05935c132ef2178
83429.pdf
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TKIZ01015 - Advanced Solar Monitoring - Phase 1 (ASM-1)

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

Eindrapport 2015:
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a0/596/e35/5a0596e35bd8e2317
54686.pdf
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119.

TKIZ01017 - Solarrok

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

ECN

Smit Ovens
15.10.2012 – 15.10.2015
TKI Solar Energy 2012
Zonnestroomsysteemcomponenten (PV)
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120.

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

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

SEAC

Holland Solar
01.01.2013 – 31.12.2017
TKI Solar Energy 2012
Zonnestroomsysteemcomponenten (PV)

Eindrapport 2019:
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5ca/25c/f67/5ca25cf67f8ac864124
603.pdf
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PPS toeslag regeling (voorheen TKI toeslag regeling)
121.

TKITOE1721101 - Bridging the voltage gap (BRIGHT)

Aanleiding
In recent years, n-type polycrystalline silicon (polySi) has emerged as novel electron-contact for
crystalline silicon (c-Si) solar cells, enabling extremely high efficiencies (25.8%, FhG ISE, Aug. 2017)
on laboratory (4 cm2) solar cells. To get to even higher efficiencies, also the opposite (hole) polarity
will need to feature a carrier selective contact: p-type polySi. On short term, the p-type polySi
counterpart is attractive from an industrial point of view, as p-type polySi could form an incremental
upgrade to mainstream industrially produced cell architectures, such as PERC and Al-BSF, while at
the same time it can also be used in high-efficiency bifacial n-PERT and IBC solar cells. Nevertheless,
the performance of p-type polySi contacts is still lagging behind considerably compared to its n-type
polySi counterpart. Particularly, a strong reduction in output voltage is observed after industrially
screen-printed metallization of these contacts. This voltage loss is attributed to a lower surface
passivation, a lack of carrier selectivity and metallization-induced damage, and prevents a successful
introduction of p-type polySi in industry.
Doelstelling
The goal of this project is to strongly improve p-type polySi passivating contacts to make its
performance on par with its n-type counterpart and creating a key building block to enable >24%
efficiency for industrial single junction Si solar cells. Moreover p-type polySi will be introduced to the
photovoltaic industry as a high-end hole-selective contact for application into PERC cells on the short
term and more advanced, n-type solar cell architectures, including IBC, on the longer term.
Korte omschrijving
Mitigation of the voltage loss of p-type polySi contacts upon metallization will be addressed through
three routes: a) innovations in the tunnel oxide employed, b) improvement of the polySi doping and
structuring, and c) through the application of novel metallization pastes to specifically tailor the ptype polySi-to-metallization contacts. TU/e will work on understanding of the role of the SiO2 tunnel
oxide in current p-type polySi contacts. Novel tunnel oxides (e.g. Al2O3, Ga2O3, …) prepared by
atomic layer deposition (ALD) will be compared to the currently used SiO2-based tunnel oxide, in
collaboration with Levitech. Research on the employed tunnel oxides aims to i) reduce the density of
interface states, ii) to improve the hole-selectivity, e.g. through favorable (additional) band offsets
and fixed charge and iii) to improve the diffusion barrier properties for boron, which is used to dope
the p-type polySi. Tempress and ECN will further optimize the hole selectivity of polySi and improve
its resilience to industrial metallization technology by implementing novel doping schemes. Together
with paste manufacturer Heraeus (the paste and the process conditions will be tailored to c
Resultaat
In this project, the root cause(s) of the voltage loss of p-type polySi upon metallization will be
identified and tackled and a lean process flow for the preparation of p-type polySi contacts that
enable a high voltage output after metallization will be delivered.
With a combination of enhanced atomic layer deposition (ALD) tunnel oxide properties, improved ptype polySi layers and dedicated metal contacting pastes, the following targets that are compatible
with industrial >24% efficient solar cells are set:
o
Implied Voc > 730 mV on textured solar cells before metallization
o
External Voc > 720 mV on textured solar cells after metallization of p-poly, using industrial
processes
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Besides enabling high efficiency solar cells, a success of this project will already on a shorter term
enable the introduction of p-type polySi into the PV industry e.g. as incremental upgrade as the rear
contact for PERC or Al-BSF cells. In this way, the project contributes to a faster development of
highly efficient solar cells and will further strengthen the position of Dutch equipment manufacturers
and research institutes.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

Levitech B.V., TU/e, Tempress Systems B.V., TNO
TKI Toeslag
Zonnestroomsysteemcomponenten (PV)
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122.

TKITOE1721102 - Customized Smart Mismatch-Tolerant Module (CSMTM)

Aanleiding
Varying irradiation conditions across photovoltaic (PV) modules may lead to nonlinear power losses
due to the interconnection topology of solar cells within modules. This mismatch may lead to highly
localized power dissipation (hotspot), and local heating which can cause irreversible damage to the
module.
Doelstelling

o
o
o
o

To develop a smart module that considerably mitigates mismatch effects, including partial
shading and temperature differences for different cells.
To perform hot spot detection and design hotspot protection.
To design and develop integrated electronic circuitry for a unique smart module.
To perform financial analysis for large-scale manufacturing.

Korte omschrijving
We propose the development of a smart module that is mismatch resilient, and which is equipped
with a multi-objective algorithm to both maximize the harvested energy and fulfill the DC bus
requirements. Moreover, UU will investigate hot spot phenomena by both IR thermography and we
will propose a novel hot spot detection method. After analysis, an active hot spot protection method
will be proposed to protect the module in real time via I-V curve analysis. Kameleon Solar will
prepare customized smart modules with dedicated design electronic circuits developed with Heliox
and UU that are expected to prolong the lifetime of the module and therefore will generate more
energy than a comparable non-smart module. This will be tested outdoors by UU. Also, all partners
will perform a rigorous analysis of cost-efficient manufacturing to prepare the module for the market
and mass production.
Resultaat
The project will deliver a technically unique and financially go-to-market, prototype module expected
to perform efficiently under different mismatch conditions and not to show hot spots. The final
product should be equipped with a customized electronics circuit with minimum heat generation and
the highest possible efficiency and energy rating.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

Heliox, Orange Solar Specials B.V., Universiteit Utrecht
TKI Toeslag
Zonnestroomsysteemcomponenten (PV)
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123.

TKITOE1621101 - Advanced Boron Emitters and industrial Contact technology
for c-Si solar cells (BEACON)

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

ECN, Tempress Systems B.V.
TKI Toeslag
Zonnestroomsysteemcomponenten (PV)
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124.

TKITOE1621103 - PerOvskite Photovoltaic device chActeRization & stability
(POP-ART)

Aanleiding
Organic-inorganic lead halide perovskite solar cells attract growing attention from industry as the
emerging photovoltaic (PV) technology continues to show fast progress. Since about two years,
perovskite hero cells started to reach efficiencies of over 20%. One year ago, Stanford University
reported on perovskite solar cells being stable under accelerated lifetime tests. This month Solliance
reported roll-to-roll processed perovskite modules with 12 % efficiency, thus demonstrating the
scalability of the technology.
The realization of these major milestones increases the expectations for a rapid market introduction
of this attractive, new PV technology. However, it is important to realize that significant progress is
needed before this emerging PV technology is mature enough to enter the market. At the same
time, the huge interest in this emerging PV technology is an opportunity for the Dutch test
equipment companies ReRa Solutions and Eternal Sun to develop new products suitable to
characterize perovskite solar cells and modules (PSCMs).
Doelstelling
The two major and linked objectives of POP-ART are, firstly, the development of new test equipment
by both ReRa solutions and Eternal Sun to determine the lifetime of perovskite based photovoltaic
devices under various stress conditions. Secondly, the development of stable perovskite PV modules
by ECN-Solliance. The development of stable perovskite modules will be based on upscaling cell
stacks which were already proven to be stable under thermal and light soak stress tests. The
modules will be used as test samples for the new test equipment.
The first objective is particularly challenging since dynamic processes within PSCMs lead to
significant hysteresis which makes characterization complicated or even impossible with current
characterization routines and equipment.
Korte omschrijving
The development of stable PSCMs and suitable test equipment to accurately determine the lifetime
of perovskite PV devices will be realized by executing the following main activities:
Development of electrical components and open source measurement routines to accurately
characterize PV devices with significant hysteretic behavior. The characterization routine also
covers the preconditioning step of the device under test.
Improve the uniformity of a newly developed AAA LED solar simulator to allow characterization
of research cells and modules (active area: 0.1 – 2000 cm2).
Develop a tunable solar simulator spectrum, for both the UV and IR region.
Develop stable, efficient, encapsulated, perovskite modules. The module architecture is based
on cell stacks with proven stability during light soak and thermal stress tests.
Resultaat
1. Prototype test equipment to accurately determine the lifetime of perovskite solar modules under
well-defined conditions. The illuminated area is 50 x 50 cm2 (AAA); the spectrum is tunable in
the UV and IR region.
2. Developed scripts of measurement routines will be open source; scripts developed by others can
be easily included in the software to increase measurement accuracy.
3. 6 Inch2 perovskite modules prepared with scalable processes, with 15% efficiency and less than
20% efficiency loss after 1000 hrs. light soaking (AM1.5, 1000 W/m2) or 1000 hrs. damp-heat
testing (at 85 oC and 85% relative humidity).

Bladzijde 209 van 318

Projecten TKI Urban Energy

Penvoerder
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ECN, Eternal Sun B.V., Rera Solutions B.V.
TKI Toeslag
Zonnestroomsysteemcomponenten (PV)

Eindrapport 2020:
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5f9/317/a35/5f9317a35323a4957
17032.pdf
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125.

TKITOE1621105 - Cost-effective cell Optimization for Reliability (CORE)

Aanleiding
Surfaces with excellent passivation are core enablers for high-efficiency cells. For market
introduction of such technology, including next-generation solar cells, module reliability is key.
However, reliability is currently hampered by potential-induced degradation (PID), leading to severe
losses. We propose a solution for PID-free cells through the cell’s surface modification.
Doelstelling
The goal of this project is to understand the PID-polarization mechanisms, and to develop a costeffective solution for the cell’s surface passivation layer. The solution will be applicable to fabricate
PID-stable new cell concepts. As case studies we investigate cells with advanced surface passivation
layers, such as applied in PERPoly or poly-IBC cells.
Korte omschrijving
For n-PERT cells, a solution for PID-stability was found in modification of the surface passivation
layer. We will investigate this route now for new cell concepts, in which the doped surfaces become
more lightly doped (to get on track with the excellent passivation of the recently introduced
polysilicon passivating contacts) and thus potentially more PID-sensitive. With an adjusted test setup, we will monitor relevant parameters during the PID testing, such as dark IV and/or leakage
current. Surface conditions of the cell will be varied, such as the amount and polarity of the surface
doping, as well as the passivation layer parameters, such as fixed charges and conductivity. We will
evaluate the impact of the surface and passivation layer parameters on PID stability. With these
results, we will improve the PID model and understanding. In the next step we will implement the
new understanding by engineering the surface passivation for each surface to improve the PID
stability.
Resultaat
The more fundamental understanding of PID-p will result in the development of solar cells with
passivation layers that are intrinsically PID resistant. This will improve module reliability, which is
indispensable for a low LCOE, both for the current and new cell concepts.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
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Tempress Systems B.V., TNO
TKI Toeslag
Zonnestroomsysteemcomponenten (PV)
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126.

TKITOE1407101 – IBC bifAcial iNdustrial cells Using carrier Selective contacts
(Janus)

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

-

-

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

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

Levitech B.V., Tempress Systems B.V.
16.04.2018 – 28.02.2019
TKI Toeslag
Zonnestroomsysteemcomponenten (PV)

Eindrapport 2019:
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5dd/29b/da5/5dd29bda56ab59251
30098.pdf
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127.

TKITOE1409101 - BIfacial eNergy Gain (BING)

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

Tempress Systems, Veco, Yingli Energy
01.09.2014 – 28.02.2016
TKI Toeslag
Zonnestroomsysteemcomponenten (PV)

Eindrapport 2018:
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5c0/e71/922/5c0e71922d8e16534
33153.pdf
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128.

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

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

ECN, TSC Leeuwarden
01.09.2014 – 28.02.2016
TKI Toeslag
Zonnestroomsysteemcomponenten (PV)

Eindrapport 2018:
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5c0/e6f/1ca/5c0e6f1ca50f007874
1225.pdf
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129.

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

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

ECN
01.09.2014 – 28.02.2016
TKI Toeslag
Zonnestroomsysteemcomponenten (PV)

Eindrapport 2018:
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5c0/e70/82b/5c0e7082bbb8b7494
44972.pdf
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130.

TKITOE1409104 – AAA

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

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

Eindrapport 2018:
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5dd/2a0/a4b/5dd2a0a4b9b4b3744
46532.pdf
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131.

TKITOE1409105 - ALD4PSC

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

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

Eindrapport 2019:
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5dd/2a3/1ed/5dd2a31edc42c3647
02449.pdf

Bladzijde 218 van 318

Projecten TKI Urban Energy

132.

TKITOE1409302 - SunPass

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

TNO

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

Eindrapport 2019:
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5dd/2a3/a61/5dd2a3a6101e97634
70612.pdf
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ERANET
133.

TESOL17001 - BIFACE (ERANET)

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

TNO

ERANET
Zonnestroomsysteemcomponenten (PV)
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134.

TESOL17005 - PEarl (ERANET)

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

Meyer Burger (Netherlands) B.V.

ERANET
Zonnestroomsysteemcomponenten (PV)
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135.

TESOL17007 - RHINO (ERANET)

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

Tempress Systems B.V.

ERANET
Zonnestroomsysteemcomponenten (PV)
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HER regeling
136.

TEHE119003 - Extremely Large Area Nano Imprinting on Air (ELENIA)

Aanleiding
The ELANIA proposal (Extremely Large Area Nano Imprinting on Air) focuses on the development of
imprinting equipment for anti-reflection (AR) textures on large solar panels, to increase its efficiency
and thus reduce the solar energy costs and subsidy costs within the Netherlands. The development
of the imprinting equipment is estimated to be up to TRL level 6-7, as it uses already proven
concepts for both the new technology and the imprinting equipment. Also, the efficiency advantage
of anti-reflection textures on solar panels is already proven and is expected to become the standard
within the solar market, especially for bifacial panels. In 2030 the yearly installed bifacial solar
panels in the Netherlands are likely to have AR texture on the outside, resulting in subsidy cost
reduction calculated at a yearly 1 million Euro in 2030. If the same technology is applied on 10% of
all installed panels (i.e. one large panel manufacturer), the yearly subsidy costs can be decreased
with a yearly 2.7 million Euro. The project has been discussed with the company EXASUN, an
innovative Dutch solar PV producer, and they have expressed their interest in a letter of interest.
This project will not only reduce the subsidy costs expenses in the Netherlands. It will also increase
the environmental friendly solar electricity production worldwide. It will enable the SME company
Morphotonics to grow and will create dozens of jobs in the Dutch high-tech community (see Figure
1).
Doelstelling
In short, this project will enable the imprinting of anti-reflection textures on solar panels. The benefit
of these anti-reflection textures has already been proven in the granted FP7 Fast Track and the
Polaris TKI subsidy projects. Within these projects a proto-tool and imprint process has been
developed by Morphotonics. But in daily practice it is challenging to replicate the textures, using this
Portis proto-tool, on warped and uneven surfaces of tempered glass substrates or fully integrated
solar panels. To improve the imprint quality, we need to use a new conformal, precise imprint
technology. TU Delft, department of precision and microsystems engineering has in the past years
developed a new technology for handling of thin substrates by means of a contactless, air bearing
actuator concept, with high precision positioning. This proven concept will be adjusted and scaled-up
to be used in the existing Morphotonics imprint equipment. The end result of the project will be a
full-scale demonstrator at TRL level 6-7, ready to convince customers.
Korte omschrijving
Within this project specific topics will be studied. The air-bearing technology of TU Delft has been
demonstrated in previous projects up to TRL level 5. In the ELANIA project this technology will need
to handle larger surface areas to transport the large flex stamp and substrate of the imprint process.
The manufacturability at this larger scale is a development goal in this project. Furthermore, local
pressure control is added to support the imprint functionality, using well established air-bearing
understanding and design principles. These steps involve the development of new mathematical
models, lab-scale test beds and a full-scale demonstrator. At conferences, within papers and in a
PhD thesis the work will be disseminated.
Resultaat
The full project will take four years, but given the realization of small & large demonstrators starting
in the 2nd year, the technology will be available for customer demonstrations from 2022 onwards.
With first sales expected from 2023 and current leading position of Morphotonics, the HER energy
goals in 2030 are believed to be on time achieved.
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Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

Morphotonics B.V.

TU Delft
01.09.2019 – 31.08.2023
HER
Zonnestroomsysteemcomponenten (PV)
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137.

TEHE119008 - Development of high-efficiency metal wrap-through silicon
heterojunction PVPV modules (WHOOPER)

Background
c-Si heterojunction (SHJ) solar cells have demonstrated record efficiencies. However, SHJ is not
compatible with traditional module technology and has high metallisation cost due to low
conductivity of the necessary silver paste. This has slowed down the introduction of HJ in the
market. Back-contact foil technology (BCF) is the most efficient and elegant solution for
interconnection, especially suited for the needs of SHJ. Recently, back contacted foil technology has
made headways into the market improving on bankability and costs. Products are available on the
Dutch market and new production companies have started with Exasun, based in the Netherlands,
Silfab in Canada, and Asian products through several whole salers.
TNO successfully developed the combination of the best of these two technologies: the WHOOPER
module which combine SHJ with Metal Wrap Thorough (also known as MWT-SHJ). Record efficiency
of over 23% have been achieved with the whooper cells and recently half-fabricate from a pilot line
have been finalized into cells at TNO. The final development to increase the technology readiness
level of the innovation is needed before the technology can be applied in pilot line for exploitation.
Goal of the project
The goal of the Whooper project is the final development needed to combine the best of both
industrial technologies, SHJ and MWT. Both lead to higher efficiencies and to improved
manufacturability of highest efficiency cells and modules. With the combined technologies, an ultrahigh efficiency mass manufacturable solar energy technology will become available, reducing overall
kWh costs and opening up more difficult markets with these high efficiencies.
Short description of activities
All partners will contribute to the fully integrated design of the high-power WHOOPER (MWT-SHJ)
module, optimising the metallisation grids, contact points layout and the foil design for easy
manufacturing, high efficiency and low costs.
CIE and TNO will optimize the solar cell layout and cell manufacturing process. The back-contact cell
process, developed and patented by TNO, will be optimised for pilot production line at CIE. Several
cell runs will be made to optimize the production process and make a final production line design for
implementation after the project. This is essential to manufacture sufficient amount of cells to
demonstrate the reliability and bankability of the technology.
Eurotron and TNO will optimize the solar panel production process for the heterojunction solar cells
made in pilot production by CIE and finalized by TNO with TNO technology. Eurotron will produce
solar panels on an automated line and the production process and bill of materials will be evaluated.
The produced modules are needed to carry out accelerated and reliability test according to IEC
standards to qualify for sales and bankability. Furthermore, a PV system will be built by GroenLeven
and installed at the Solar Innovation and Experience Center including the produced modules and
TNO will assess the outdoor performance of the Whooper modules. Furthermore, all partners will
analyse the costs and benefits of Whooper modules for small scale as well as for commercial scale.
Result
The project will result in an integrated cell and module architecture leading to a 350 Wp module
power. This will include a complete bill of materials. The technology will have proven reliability and
proven industrialisation up to TRL 7. Overall, the result will lead to an 8% higher power and a
reduction in levelized cost of electricity compared to the SDE+ calculation by 5% due to a 3%
increase in module production costs in moving from PERC to WHOOPER modules.
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Penvoerder
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Telefoonnummer
E-mail
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Looptijd
Regeling
Programmalijn

TNO

Eurotron B.V., Stichting SIEC (Stichting Solar Innovation and Experience
Center), CIE (China), GroenLeven
01.09.2019 – 31.08.2023
HER
Zonnestroomsysteemcomponenten (PV)
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138.

TEHE119014 - Esthetische Gekleurde Zonnepanelen voor Nieuwe Toepassingen
(PV++)

Aanleiding
Het is vrijwel onmogelijk om nul-op-de-meter gebouwen met meer dan twee verdiepingen te
realiseren door alleen zonnepanelen op het dak te plaatsen. Bij gebouwen met meer dan twee
verdiepingen valt er meer zonlicht op de gevels dan op het dak. Zonnepanelen op gevels, oftewel
zonnegevels, bieden dus een enorme potentie voor het verduurzamen van de gebouwen. De
toepasbaarheid van zonnegevels in de gebouwde omgeving wordt echter ernstig belemmerd door de
afwezigheid van kleuraanbod. Zonnegevels van gangbare zwarte zonnepanelen zijn meestal
onacceptabel aangezien gevels het visitekaartje van utiliteitsbouw zijn. Gekleurde zonnegevels
passen daarentegen wel goed in de gebouwde omgeving en bieden de architect kleurvrijheid. De
beschikbaarheid van gekleurde zonnegevels is dus essentieel voor het kostenefficiënt realiseren van
nul-op-de-meter gebouwen en het vergroten van de publieke acceptatie van zonne-energie.
Daarnaast is er vraag naar gekleurde zonnepanelen voor landschapsintegratie en geluidsschermen.
Huidige kleurtechnieken zijn echter te duur voor grootschalige implementatie. Wanneer we
gekleurde zonnepanelen kunnen maken die esthetisch, efficiënt en betaalbaar zijn dan biedt dit
uitstekende marktkansen.
Doel van het project
In het PV++ project ontwikkelen Soluxa, Radboud Universiteit Nijmegen en Sirius Solar de Vibrant
technologie voor de productie van gekleurde zonnepanelen. De Vibrant technologie is een coating
waarmee
gangbare
donkere
zonnepanelen
gekleurd
worden.
Uit
een
uitgevoerde
haalbaarheidsstudie blijkt dat de kosten en het rendement van deze technologie zeer competitief
zijn. Kleuraanbod verhoogt de aantrekkelijkheid van zonnepanelen voor nieuwe toepassingen zoals
gekleurde zonnegevels, geluidsschermen, groen getinte panelen op dijken en landschapsintegratie.
De focus van PV++ ligt op het ontwikkelen van gekleurde zonnepanelen voor zonnegevels.
Zonnegevels produceren waardevolle elektriciteit en verdienen zich daardoor snel terug. Daarnaast
dragen ze bij aan het reduceren van de dagelijkse onbalans op het elektriciteitsnet. Na afloop van dit
project worden betaalbare gekleurde zonnepanelen op de markt geïntroduceerd voor esthetische
integratie in gevels en daarna voor dijken, geluidsschermen en landschappen. Het visueel
aantrekkelijk maken van zonnepanelen draagt dus concreet bij aan bredere toepasbaarheid (PV++)
van zonnepanelen.
Korte omschrijving van de activiteiten
Recent zijn met een handmatig proces prototypes gemaakt waarbij een kleurcoating is aangebracht
op standaard zonnepanelen. Binnen PV++ wordt deze coatingtechnologie verder ontwikkeld zodat
Soluxa gekleurde zonnepanelen op de markt kan brengen. De belangrijkste activiteit is het
ontwikkelen van een geautomatiseerd applicatieproces i.c.m. een laksysteem dat voor dit proces
geschikt is. Dit proces moet productie tegen zeer competitieve kosten mogelijk maken. Als
onderdeel hiervan worden de efficiëntie, glans, kwaliteit en kleur van de Vibrant coating
geoptimaliseerd door het vervaardigen van testsamples en prototype panelen. Daarnaast wordt met
Sirius Solar een montagesysteem ontwikkeld waarmee de gekleurde zonnepanelen net als normale
(bijv. aluminium) gevelpanelen gemonteerd kunnen worden. Om de toepasbaarheid van de
gekleurde panelen te demonstreren, wordt op de Radboud Campus een prototype zonnegevel
gerealiseerd. Het vermogen van de verschillende gekleurde panelen wordt in deze testomgeving
gemonitord en de esthetische uitstraling wordt met architecten geëvalueerd. Na afloop van dit
project wordt pilotproductie opgezet en opgeschaald naar een commerciële productielijn.
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Resultaat
Dit project resulteert in een coatingtechnologie en een applicatieproces waarmee met beperkte
kosten en minimaal rendementsverlies elk type zonnepaneel kan worden gemodificeerd tot een
aantrekkelijk, gekleurd zonnepaneel. Tevens worden met hetzelfde applicatieproces aluminium
paspanelen met een overeenkomende kleur vervaardigd voor de randen van de gevel.
Er wordt een geautomatiseerd pilot productieproces ontwikkeld waarmee kan worden bepaald wat de
haalbare productiesnelheid is. Met dit productieproces kan elke batch in een constante kleur worden
geproduceerd. Om de potentie van gekleurde panelen te tonen wordt een prototype zonnegevel
gerealiseerd met de gekleurde zonnepanelen. Het vermogen van verschillende gekleurde
zonnepanelen wordt geanalyseerd en de pilot zonnegevel wordt esthetisch geëvalueerd met
architecten uit de gebruikerscommissie.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

Soluxa

Radboud Universiteit Nijmegen, Sirius Retail
01.10.2019 – 31.01.2022
HER
Zonnestroomsysteemcomponenten (PV)
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139.

TEHE118008 - Smart Tailormade Agro-energy Laminaat (S.T.A.L.)

Aanleiding
Aanleiding is dat Solliance met een uniek technologisch halffabricaat (PV-dunnefilm) in staat is een
concurerend alternatief voor reguliere PV-systemen te bieden, dat een ideale oplossing is voor o.a.
de agrosector. Door flexibele cellen als uitgangsmateriaal voor halffabrikaat te hanteren is niet alleen
een vrijere vormgeving mogelijk, maar tevens een brug te slaan naar maaktechnologie waarin nu al
op basis van folie halffabricaten producten in serie geproduceerd kunnen worden.
Doelstelling
Het doel van dit Hernieuwbaar Energie project is de realisatie van PV halffabricaten die succesvol
toegepast kunnen worden in energieleverende dakproducten voor de Agrosector met een veel betere
energie performance en een lagere prijs per kWh opgewekt vermogen. Generiek geldt dat er een
wens van dak- producenten is naar PV halffabricaten op maat, passend bij de productiewijze van de
betreffende dakproducten en vanzelfsprekend met de juiste esthetiek, betrouwbaarheid, levensduur
en performance. Voor het S.T.A.L. product is met name de juiste maatvoering van de PV
halffabricaten, het gewicht, de optie transparantie toe te voegen en de mogelijkheid tot
industrialisatie van het eindproduct van belang. In het najaar van 2020 zullen de eerste producten al
gereed zijn, die naar de markt kunnen. Om dit te realiseren zijn ook alle partijen in de keten
betrokken. Wat betreft de productie zijn er op 3 niveaus opschaalpartijen betrokken om een
succesvolle uitrol te zekeren; Van der Leegte Werkt voor kleine series, Kameleon Solar voor
middelgrote series en Solarge voor de hele grote volumes.
Korte omschrijving
Activiteiten binnen het project bestaan uit:

o
o
o
o
o

Halffabricaat ontwikkeling
Procestechnologie ontwikkeling
Micro-elektronica ontwikkeling
Integratie tot prototype
Pilot testen; in Hoevelaken zal het eindresultaat op realistische schaal (40 m2) geïntroduceerd en
gemonitord worden qua performance en onderhoudskarakteristiek.

Resultaat
Het uiteindelijke resultaat van dit project is een aantal PV halffabricaten die gemakkelijk
geproduceerd kunnen worden en op succesvolle wijze toegepast kunnen worden in energieleverende
dak producten voor de Agrosector.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners

Looptijd
Regeling
Programmalijn

TNO

Den Besten Service, Expice B.V., newDay B.V., Orange Solar Specials B.V.,
Solartech International BV, Stichting Gelijkspanning, Taylor Technologies
Holding B.V., Van der Leegte Werkt B.V.
01.11.2018 – 30.03.2021
HER
Zonnestroomsysteemcomponenten (PV)
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140.

TEHE117099 - POly BAsed Rear BI-facial ModuleS: POLARIS

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

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

Tempress Systems B.V.

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

B.V.,

Solar

Electricity
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141.

TEHE116003 - Anti Soiling And PV (ASAP)

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

ECN

DSM, Zonnepanelen Parkstad
01.11.2016 – 30.04.2020
HER
Zonnestroomsysteemcomponenten (PV)
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142.

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

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

Solned B.V.

ECN, Kiwa Nederland B.V., Linesolar BV, Zuyd Hogeschool, Aerspire BV,
Sensus Energy BV
01.06.2015 – 31.12.2017
HER
Zonnestroomsysteemcomponenten (PV)

Eindrapport 2018:
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5d5/677/03c/5d567703cf83a0915
13457.pdf
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Topsector Energiestudies: Zonne-energie (PV)
1.

TESN118001 - ZEF Microplant
https://projecten.topsectorenergie.nl/projecten/zef-microplant-00031830
Eindrapport 2019:
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5d5/676/685/5d5676685200
6471180389.pdf

2.

TESN118053 - DAEDALUS - DeepleArning Energymanagement and DeALbrokerage+settlement
Unifying Systemarchitecture ? (DAEDALUS)

https://projecten.topsectorenergie.nl/projecten/daedalus-deeplearning-energymanagementand-dealbrokeragesettlement-unifying-systemarchitecture-00031871
3.

TESN118119 - Volta Naos 2.0
https://projecten.topsectorenergie.nl/projecten/volta-naos-20-00031906
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Programmalijn 2: Duurzame installaties voor warmte/koude en aantrekkelijk
binnenklimaat
TSE Urban Energy regeling 2019
143.

TEUE219002 - Efficient Comfortable School Indoor Air Quality (ECoS-IAQ)

Aanleiding
Van de huidige 9.200 bestaande scholen heeft meer dan 25 % ventilatie systemen die slecht
functioneren. Ook bij de nieuwe scholen haalt slechts een klein deel de ventilatie kwaliteitsklasse A
conform de Frisse scholen richtlijn. In de praktijk blijkt het energiegebruik en beheerkosten dermate
veel hoger te zijn dan de ontwerpuitgangspunten dat ze als knelpunt bij de exploitatie worden
ervaren.
Voor welke uitdagingen en belemmeringen biedt u een oplossing?
Nu de eisen gesteld aan de ventilatie van scholen in het kader van de fijnstofproblematiek verder
worden aangescherpt is er dringend behoefte aan in de praktijk robuuste energie efficiënte en
adequate ventilatie oplossingen.
Doel
Nieuwe ventilatie oplossingen door het optimaal afstemmen van verschillende ventilatie principes
met de luchtfiltering en luchtbehandeling voor een klaslokaal. Dit gericht op de gezondheid, het
comfort
en
het
energiegebruik.
Dit
vormt
de
basis
voor
optimalere
filters
en
luchtbehandelingskasten, regel- en monitoring mogelijkheden voor schoolventilatie met een optimale
combinatie van binnenluchtkwaliteit, comfort en energie efficiency.
Korte omschrijving activiteiten
Op basis van metingen in bestaande scholen en literatuur onderzoek worden bepaalde ventilatie
principes geselecteerd om uitgetest te worden in een proeflokaal om zo een digital twin simulatie
model te bouwen. Aan de hand daarvan kunnen resultaten van verschillende oplossingen en
optimaliseringen worden bepaald zoals bijvoorbeeld het toepassen van een zone regeling met behulp
multi-sensoren. Een luchtbehandelingskast met (fijnstof)filters wordt in detail geanalyseerd en
geoptimaliseerd om het interne drukverlies te minimaliseren.
Resultaten en opbrengsten
De concrete resultaten van het onderzoek zijn een product voor schoolventilatie: ventilatie principe
met bijbehorend optimale filter en luchtbehandelingskast alsmede regelmodules en sensoren voor
proces monitoring. Het zorgt voor gezonde en comfortabele leeromstandigheden conform
kwaliteitsklasse A en 20% betere energie efficiëntie in scholen.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

Kropman Services

Stichting ISSO, TU/e, Ned. Air B.V., Camfil B.V., Stichting Lucas Onderwijs,
Building G100
04.05.2020 – 05.09.2022
Urban Energy tender 2019
Duurzame installaties voor warmte/koude en aantrekkelijk binnenklimaat
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144.

TEUE219006 - Windows to the Future (Windows to the Future)

Introduction
Rising temperatures result in an increased demand for air-conditioning, even in The Netherlands.
One option for keeping the sun (heat and glare) out of buildings is to apply sun shading measures.
The major disadvantages of these are the limited control on the amount of solar radiation entering
the room, and the loss of contact of the user with the outside world that can lead to a feeling of
“containment”. A possible solution is to use electrochromic (EC) glass, where the optical properties
of the glass (tinting) change upon the application of an electric potential in order to realise HVAC
energy savings and improve user comfort. This would accommodate permanent contact with the
outside world, as well as precise control of solar heat gain and glare in a space. There are two
drawbacks which hamper large scale market introduction of EC glass: first the price, resulting from
the manufacturing process (sputtering), which is currently between 500-1000 €/m2, and secondly
the blue colour when tinted, which is perceived unfavourably by many users. Brite has developed its
own EC glass production process by means of low cost ink-jet printing, which allows a major price
reduction to 100 €/m2. Furthermore, a grey colour in addition to the blue has been developed for
improved user experience.
Project Aim
The main aims are a) to achieve the upscaling of the inkjet printing production process for the
manufacturing of EC glass from 50 x 50 cm to 1.2 x 1 m on an industrial pilot production line with a
capacity of 100,000 m2/year, b) to demonstrate this EC glass in a typical building environment, and
to collect valuable information about the possible energy savings and the user experience it can offer
in everyday practice, and c) to explore the viability of the business case for the end users.
Brite’s product can solve the issue of the high costs of currently available EC glass and increase user
acceptance because of the more subtle colour. No other companies are working on inkjet printing of
EC glass, which is also patented by the company. Brite has demonstrated the functionality on 50x50
cm samples and this project will be an important step towards implementing the process on an
industrial pilot production line and towards market introduction of the product, which is intended to
start immediately after completion of the project.
The project fits well into Program Line 2, sustainable installations for heating and cooling, and
attractive interior climate. The EC glass allows control of the interior climate with much decreased
energy consumption for HVAC systems, its operation is imperceptible, it requires no additional
space, it offers full control on the degree of shading and glare elimination, it improves daylighting,
and offers unimpeded contact to the outside world.
Project Activities
To achieve the project goals, Brite will tune its production process and materials properties in order
to ensure industrial-scale production at the required levels of product quality (e.g. uniform
colouration when in operation). Si-X will design the insulating glass unit in which the EC glass plates
will be installed and will integrate it at the demonstration site. TU Delft will be responsible for the
performance measurements. These include measurements of irradiance, glare, energy use for
heating/cooling, room temperature, and outdoor weather conditions.
The user experience will be determined (TU Delft) by logging user control actions and via
questionnaires regarding people’s perception of the room temperature and amount of light, colouring
of the room, glare, and the use of the EC windows. The project partners will set up the business
case, not only based on the measured energy savings, but also by looking into alternative business
models such as leasing structures.
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Results
The results of the project Windows to the Future can be summarised as follows:

•
•
•
•
•

A set of process parameters for the manufacturing of Brite Solar’s low-cost EC glass on an
industrial scale by means of inkjet printing;
A set of guidelines on how to integrate the product in a complete glazing system for use in a
typical building;
Quantification of energy savings achieved under the Dutch conditions via the long-term
demonstration of the product in a typical office building environment;
Insights into user experience;
A complete business case for use of the product under the Dutch conditions, with insights
extending also to other geographical locations; this will include an overview of potentials for new
business models, such as product-as-service systems and façade leasing.

Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

Brite Solar Technologies B.V.

TU Delft faculteit Bouwkunde, Si-neXt B.V.,
01.01.2020 – 31.12.2022
Urban Energy tender 2019
Duurzame installaties voor warmte/koude en aantrekkelijk binnenklimaat
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145.

TEUE219008 - Ontwikkeling van een Warmteterugwinningssysteem uit
Afvalwater (HeatCycle)

Aanleiding
De energietransitie en het aardgasloos maken van de gebouwde omgeving vraagt om betaalbare
alternatieven voor het verwarmen van tapwater en gebouwen. Om de transitie naar duurzame
warmtesystemen te bespoedigen is het essentieel dat betaalbare oplossingen hun weg naar de
markt vinden. Verbouwingen, die nodig zijn om de beschikbare duurzame oplossingen rendabel te
maken, zijn onwenselijk. Andere nadelige consequenties van huidige oplossingen zijn esthetische
gevelvervuiling en geluidsoverlast tijdens gebruik. Daarnaast bestaat er momenteel geen oplossing
om volledige, decentrale, warmteterugwinning uit het riool mogelijk te maken. Een gemiddeld
geïsoleerd huis verliest namelijk een aanzienlijk deel (30%) van de warmte via deze weg.
DeWarmte heeft (een eerste proefopstelling van) de HeatCycle ontwikkeld: een systeem waarmee
warmte teruggewonnen kan worden uit het afvalwater van een huishouden. De teruggewonnen
warmte wordt gebruikt om het inkomende, koude tapwater op een duurzame manier te verwarmen.
Doel van het project
De doelstelling van dit project betreft de verdere ontwikkeling van een systeem waarmee warmte
teruggewonnen kan worden uit (zwart) afvalwater. In dit project zal DeWarmte de ontwikkeling van
het systeem verfijnen in een gecontroleerde omgeving (Yes!Delft) alvorens de HeatCycle te testen in
de uiteindelijke pilotomgeving (The Green Village).
Door samen te werken met een kunststoffen expert (Kemeling Kunststoffen) en een ervaren
installateur (Verkade Klimaat) kan de ontwikkeling versneld worden en kan eveneens de stap naar
een commercieel systeem gezet worden. Het hoofddoel van dit project is dan ook om het Technology
Readiness Level (TRL) van de HeatCycle te verhogen van TRL 3 naar TRL 6-7, waarbij de technologie
in een experimentele opstelling, in een eerste pilotwoning in The Green Village, succesvol wordt
aangetoond. Het overkoepelende doel van het project in de programmalijnen van TKI Urban Energy
is om bij te dragen aan het aardgasloos maken van de gebouwde omgeving en deze transitie
betaalbaar te houden.
Korte omschrijving van de activiteiten
Het project zal starten met de bouw van een test- en meetopstelling in samenwerking met
installateur Verkade Klimaat. Met Kemeling Kunststoffen worden de eerste prototypes van
deelsystemen ontwikkeld en geproduceerd. Deze testopstelling geeft waardevolle inzichten voor de
benodigde activiteiten in het verdere ontwikkelingstraject. Na individueel testen van o.a. het
warmterugwinningsdeelsysteem zal een geüpgraded testopstelling ontworpen worden waaraan een
nieuwe serie metingen gedaan wordt. Aan de hand van de complete testresultaten zal een ontwerp
gemaakt worden dat in The Green Village geïnstalleerd wordt.
Deze pilotinstallatie wordt langdurig getest in een volledig operationele omgeving. Vereisten hierbij
zijn dat het riool te allen tijde functioneel dient te blijven en dat de warmteproductie voor warm
tapwater volledig wordt voorzien door de HeatCycle. De pilottesten hebben een iteratief karakter
omdat, ondanks de testen met het prototype, onvoorziene problemen worden verwacht in de ‘real
life’ operatie. Wekelijks overleg vindt plaats tussen alle partijen om de voortgang en eventueel
problemen te evalueren. Aan het eind van de pilot zal een laatste techno-economische evaluatie van
de prestaties worden uitgevoerd om verdere verbeteringen t.b.v. het market-ready product te
bepalen.
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Resultaat
Voordat deze nieuwe technologie geleverd kan worden aan een grote groep eindgebruikers, wordt de
functionaliteit van het systeem getoetst middels deze pilot.
De beoogde resultaten van deze pilot zijn:

-

Geoptimaliseerde deelsystemen (componenten) om de warmteterugwinning te maximaliseren.
Een volledig werkend prototype dat gedurende langere tijd zelfstandig heeft kunnen
functioneren.
Een besturingssysteem dat alle functies van de HeatCycle kan regelen.
Feedback van de eindgebruikers betreffende de interactie en (eventuele) overlast.
Een gestandaardiseerde installatie- en productiestrategie om snelle opschaling te faciliteren.
Een zo laag mogelijke kostprijs van de installatie bewerkstelligen.

Nieuwe opgedane kennis en inzichten die voortkomen uit dit pilotproject zullen worden gebruikt om
een GO/NOGO beslissing te onderbouwen om te investeren in de laatste ontwikkelingen,
demonstratie en commercialisatie van de HeatCycle.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

DeWarmte

Kemeling Kunststoffen B.V., Verkade Klimaat
12.09.2019 – 11.09.2020
Urban Energy tender 2019
Duurzame installaties voor warmte/koude en aantrekkelijk binnenklimaat
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146.

TEUE219011 - Harnessing Effective Radiation Solutions with Comfortable
Heated Energy Levels (HERSCHEL)

Aanleiding
Comfortabele huisvesting behoort tot de basisbehoeften van de mens. Comfort wordt bepaald door
verschillende factoren (o.a temperatuur, luchtverplaatsing, warmtestraling, persoonlijke
gemoedstoestand, en toegepaste ventilatie), die elkaar ook beïnvloeden. Energie en comfort zijn
onlosmakelijke met elkaar verbonden, daarom is het relevant om efficiënt tot een gewenste
comfortniveau te komen. Met efficiënt wordt bedoeld; tegen de laagste energie(kosten) een gewenst
comfortniveau te behalen. Hiervoor is de voorspelbaarheid essentieel.
Binnen ‘HERSCHEL’ wordt onderzoek gedaan naar het realiseren van een gewenst comfortniveau
tussen de warmteopwekkers (i.e. warmtepomp en infrarood paneel). De uitkomst richt zich op het
presenteren met welke techniek het gewenste comfortniveau het eenvoudigste gehaald kan worden.
Doelstelling
Doelstelling van dit project is het ontwikkelen van een voorspellend comfort- en energiemodel
waarmee een efficiënt comfortniveau in woningen behaald kan worden en het aantoonbaar maken
dat verwarmen met Infrarood een duurzaam en betaalbaar alternatief kan zijn ten opzichte van de
warmtepomp. Daaruit wordt een energieprestatiegarantie afgeleid en gecommercialiseerd.
Activiteiten
Binnen dit project wordt een comfort- en energiemodel gedefinieerd en ontwikkeld. Dit comfort- en
energiemodel maakt het mogelijk om in combinatie met de intelligente sturing een woning
comfortabel en energiezuinig te verwarmen met infraroodverwarming. Daarnaast wordt met big data
het elektrische energieverbruik van woningen onderzocht waarmee berekend kan worden welke
warmte noodzakelijk is voor bewoners om comfortabel, gedurende het seizoen, te kunnen wonen
(prestatiegarantie). Een Comfort as a Service model wordt ontwikkeld om de diensten aan te bieden
aan woningcorporaties.
Resultaten
Binnen het project worden de volgende resultaten bereikt:

-

Gevalideerd comfort- en energiemodel;
ontwikkeling van energiemanagement platform en voorspellende modellen t.b.v. sturing en
monitoring comfort;
ontwikkeling big data rekenmodellen;
datacollectie en - analyse van energieverbruik van infraroodpanelen;
ontwikkeling Building (3D) Energy Simulation (BES) model;
ontwikkeling Computational Fluid Dynamics (CFD) simulaties;
labresultaten infrarood verwarming vs warmtepomp;
pilotwoning met geïntegreerd prototype systeem;
disseminatie van onderzoeksresultaten;
opschaling en route naar de markt in nieuwe renovatie- en woningbouw concepten.

Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
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O-NEXUS B.V.

Greeeniuz B.V., TU/e, JADS
01.10.2019 – 30.06.2022
Urban Energy tender 2019
Duurzame installaties voor warmte/koude en aantrekkelijk binnenklimaat
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147.

TEUE219012 - Optimalisatie inzet gesloten bodemenergiesystemen in de
energietransitie; de effecten op de ondergrondtemperatuur …. (OPTIGBES)

Optimalisatie inzet gesloten bodemenergiesystemen in de energietransitie; de effecten op
de ondergrondtemperatuur in beeld met fibre-optic temperatuurmonitoring (OPTIGBES)
Aanleiding
Gesloten bodemenergiesystemen (GBES), waarmee significante besparingen op gebruik van energie
voor verwarmen en koelen gerealiseerd worden, zijn uitermate geschikt voor toepassing in
grondgebonden woningbouw, gestapelde bouw en kleine utiliteit. Er is dan ook een enorme groei in
het aantal systemen, zowel wat betreft totale aantallen als ook wat betreft omvang van de
projecten. Een gesloten bodemenergiesysteem wordt aangelegd tot een diepte die varieert van 80
tot 200 meter beneden maaiveld, in drukke gebieden staan de boringen zo'n 8 – 15 meter uit elkaar.
Voor een optimaal rendement is een goed ontwerp wezenlijk. Daarbij mogen naburige systemen
elkaar niet beïnvloeden. De beschikbare rekenmethoden leiden in de praktijk mogelijk tot
overdimensionering (leidend tot hogere kosten en grotere risico's voor de bodem). Om de
rekenmethoden te verbeteren, en daarmee haalbaarheid, rendement en kwaliteit van systemen te
optimaliseren, zijn gegevens over de temperatuurrespons in de bodem van essentieel belang.
Dergelijke gegevens, waar de temperatuurrespons niet alleen in het systeem zelf maar ook
daaromheen gemeten wordt, zijn tot op heden niet beschikbaar.
Doel van het project
Dit onderzoek heeft als doel om met gedetailleerde temperatuurmetingen (hoge resolutie in ruimte
en tijd) voor het eerst in kaart te brengen wat er op een locatie met meerdere gesloten
bodemenergiesystemen in de ondergrond gebeurt, en op basis daarvan:
•
De ontwerpmethode te toetsen;
•
Richtlijnen/handvatten te ontwikkelen voor verbeterd ontwerp en beheer van individuele GBES
(protocol SIKB 11001);
•
De rekenmodellen voor bepaling van interferentie en optimalisatie bij hoge dichtheden van
GBES te toetsen/valideren;
•
Richtlijnen/handvatten te ontwikkelen voor verbetering van het rekeninstrument (BUM-BE
bijlage 2).
Het project beoogt het vergroten van de betrouwbaarheid en economische haalbaarheid van GBES
en vermindering van ondoelmatig gebruik van de bodem. Het project draagt op verschillende
manieren bij aan programmalijn 2: (a) vergroting van het aantrekkelijk aanbod aardgasvrij in
warmte/koude voor de individuele gebruiker; (b) vergroting van het aanbod aardgasvrij voor
gemeenten door vergroting van de duurzaamheid en inpasbaarheid van GBES in drukke gebieden.
Korte omschrijving van de activiteiten
De activiteiten zijn onderverdeeld in 6 werkpakketten. In WP’s 1 en 2 wordt de monitoringslocatie
gekarakteriseerd, ingericht en operationeel gemaakt. Het resultaat is mijlpaal 1 (1 jaar na aanvang).
WP3 richt zich op de lang-jarige monitoring. In WP’s 4 en 5 vindt de analyse/evaluatie van de
verkregen data plaats, en worden de resultaten en voorgestelde aanpassingen van de vigerende
normen met betrekking tot ontwerp en bepaling van interferentie afgestemd met de branche.
Omdat de bodemtemperatuur zich slechts langzaam rond het GBES ontwikkelt, zal het grootste deel
van de analyses in het 3e en 4e jaar van het project plaatsvinden.
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Resultaat
De beoogde resultaten zijn:
•
Een monitoringinfrastructuur waarmee metingen worden uitgevoerd voor het project (en die
eventueel kunnen worden voortgezet na de projectperiode).
•
Unieke lang-jarige monitoringsdata van gebouwzijdig gebruik van GBES, dynamische gedrag
van het warmtepompsysteem én van de ondergrondse temperatuurontwikkeling in en tussen
GBES; online beschikbaar.
•
Met de branche/stakeholders afgestemde uitwerking van gewenste aanpassing van ontwerp- en
beheermethodiek van GBES (protocol SIKB 11001). Met onderliggende onderbouwing op basis
van de monitoringsresultaten en de analyse daarvan.
•
Met de branche/stakeholders afgestemde uitwerking van gewenste aanpassing van het BUM-BE
toetsinstrumentarium voor bepaling van interferentie. Met onderliggende onderbouwing op basis
van de monitoringsresultaten en de analyse daarvan.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

Stichting Deltares

Groenholland: Geo-Energiesystemen B.V., Nathan Projects B.V.,
BodemenergieNL, KWR Water B.V., Stichting Infrastr. Kwaliteitsborg
01.01.2020 – 31.12.2023
Urban Energy tender 2019
Duurzame installaties voor warmte/koude en aantrekkelijk binnenklimaat
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148.

TEUE219013 - Nieuw ventilatieconcept als onderdeel van renovatietrajecten
(Nivereno)

Aanleiding
BAM Wonen renoveert woningen tot aardgasloos of NOM zoveel mogelijk op geïndustrialiseerde wijze
waarbij een voorzetgevel tegen de huidige gevel wordt geplaatst, i.c.m. isolatie en zonnepanelen op
het dak. Probleem bij renovatieprojecten van woningen is dat het huidige ventilatieconcept veel
kanaalwerk vereist, met name in de woning. Dit levert veel overlast op voor de bewoners en kost
veel arbeid op de projecten. Bovendien vinden bewoners de koofjes, nodig om het kanaalwerk met
name op de begane grond onder het plafond aan te brengen, lelijk. Daarnaast hebben de te
renoveren na-oorlogse woningen over het algemeen kleine slaapkamers die volgens de regelgeving
een laag ventilatiedebiet behoeven. Dit zorgt bij het kiezen van een verkeerde ventilatiestand door
de bewoners voor een slechte luchtkwaliteit in de slaapkamers.
Dit belemmert de vereiste participatiegraad van minstens 70% door bewoners bij renovatieprojecten
waardoor het van het gas af halen van woningen stagneert. Daarom beoogt BAM Wonen een nieuw
en beter ventilatieconcept.
Doel van het project
Doel is de ontwikkeling van 2 nieuwe ventilatieconcepten die vervolgens in 2 woningen worden
getest en met elkaar vergeleken zodat de beste oplossing kan worden gekozen.
Ventilatieconcept 1 gaat uit van afzuigen van lucht in woonkamer en BKT en inblazen van extra
verse lucht alleen in de slaapkamers. De lucht wordt hergebruikt in de andere ruimtes. Bij
ventilatieconcept 2 wordt ingenomen lucht via kanalen geleid naar de hal waarna de lucht de
slaapkamers en woonkamer binnenstroomt, al dan niet via extra ventilatoren, en via openingen
onder de deur wegstroomt.
Voordelen van de concepten zijn oa. minder kanaalwerk, lagere kostprijs, minder koofjes,
energiezuiniger én betere ventilatie in slaapkamers.
Beide concepten zijn uniek. Concept 1 is in het buitenland toegepast maar zonder extra lucht in de
slaapkamers. Voor concept 2 test BAM nu een prototype in een appartement mét extra ventilatoren.
Concept 2 is nu niet mogelijk in een eengezinswoning en ook niet zonder extra ventilatoren.
Het project draagt bij aan doelstellingen van programmalijn 2c (gebruiksgemakkelijke, geluidsarme
en energiezuinige ventilatiesystemen) omdat het voorziet in een ventilatieproduct dat comfortabeler,
energiezuiniger, goedkoper is met minder kanalen en alleen ventileert dan en daar waar nodig.
Korte omschrijving van de activiteiten
De eerste activiteiten binnen het project zijn gericht op het ontwikkelen van 2 verschillende nieuwe
ventilatiesystemen. De concepten zullen in 3D-modellen ontworpen worden voor een bestaande
woning.
Daarna zullen de beide ventilatiesystemen getest worden in 2 woningen die tot Nul op de Meter
(NOM)-woning gerenoveerd zullen worden. Hierbij wordt onderzocht of de ventilatiesystemen
daadwerkelijk comfortabeler, goedkoper en/of energiezuiniger en eenvoudiger te monteren zijn, en
of de bewoners de ventilatieconcepten als comfortabeler en esthetisch mooier ervaren met minder
overlast. De prototypes moeten worden ingebed in het prefab renovatieconcept van BAM Wonen
waarbij voorzetgevels voor de huidige gevels worden geplaatst.
BAM Wonen (penvoerder) is tijdens dit project verantwoordelijk voor ontwerp en ontwikkeling van
de ventilatiesystemen en de test. BAM Techniek monitort de luchtkwaliteit in de woningen tijdens de
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testen, en Zehnder Group Nederland ontwikkelt mede de ventilatiesystemen, samen met
ComfortServices Onderhoud.
Resultaat
De beoogde resultaten van dit project zijn:

o
o
o

Prototype van de 2 ventilatieconcepten als onderdeel van het renovatieconcept van BAM;
Test van de 2 ventilatieconcepten in een paar woningen, en onderlinge vergelijking;
Identificatie van aanvullende optimalisaties in het herontwerp van de 2 ventilatiesystemen en
inzicht in de bijbehorende kosten.

Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

BAM Wonen Renovatie Concepten

BAM Techniek B.V., Zehnder Group Nederland B.V., ComfortServices
15.09.2019 – 30.04.2021
Urban Energy tender 2019
Duurzame installaties voor warmte/koude en aantrekkelijk binnenklimaat
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TSE Urban Energy regeling 2018
149.

TEUE218001 – Energy pad 2.0 (Epad 2.0)

Aanleiding
Energie-opslag (zowel thermisch als elektrisch) is belangrijk om het wisselende duurzame energie
aanbod te kunnen matchen met de wisselende energievraag. Thermochemische energie-opslag
wordt als een belangrijke oplossingsroute met veel potentie gezien, vooral ten behoeve van de
effectieve inzet van duurzame energiebronnen ten behoeve van warmte en koude. De voordelen zijn
grote opslagdichtheid en vrijwel verliesvrije energie-opslag. Belangrijke hindernissen die nog
genomen moeten worden om grootschalig toe te passen als volwaardig product zijn: stabiliteit,
verwerkbaarheid en optimalisatie eigenschappen van een thermochemisch materiaal, toegesneden
industrieel en schaalbaar productieproces, lange levensduur en te hoge systeemkosten.
Doel van het project
De doelstelling van dit project is om bij te dragen aan de industriële en commerciële realisatie van
thermochemische opslagsystemen. Dit door middel van de ontwikkeling van efficiënte en effectieve
modulair op te bouwen energystacks. Energypads en -stacks gevuld met een geschikt TCM worden
als noodzakelijk gezien om tot effectieve en seriematige productie te komen van thermochemische
warmte en/of koude opslag systemen. In dit project wordt voortgebouwd op de resultaten van het
eerste TKI project naar de ontwikkeling van energypads. Dit project heeft onder meer aangetoond
dat de ontwikkeling van energypads met een open structuur en een goede drie dimensionale
warmtegeleiding noodzakelijk is om tot een effectieve energypad en-stack te komen. In dit project
Energypad 2.0 wordt deze energypads en stacks gevuld met een geschikte TCM ontwikkeld.
Korte omschrijving van de activiteiten
Dit project heeft als doel om:

-

Energy-Pads met een 3D structuur te ontwerpen, te bouwen en te testen;
Energystacks, opgebouwd uit energypads voor het SWeKOS project te produceren.

De consortiumpartners werken samen in diverse onderzoek en productontwikkeling projecten.
Binnen het project wordt samen gewerkt, waarbij de partners voor de volgende accenten zorg
dragen: De Beijer RTB brengt zijn experimentele en praktische ervaring in omtrent maken en
produceren van TCM gerelateerde systemen, TNO brengt kennis in met betrekking tot TCM’s en
meet- en analysetechnieken, de TU/e inbreng bestaat uit inzetten COMSOL rekentool en Artenergy
brengt ervaring met ontwikkeling en analyse TCM systemen in. De hoofdactiviteiten omvatten het
ontwerpen, maken en testen van de Energy-Pads 2.0 gevuld met TCM en ontwerp en testen van een
Energystacks in een testopstelling. Vervolgens worden Energystacks gebaseerd op energypads
gevuld met de geselecteerde TCM, geproduceerd ten behoeve van het TKI SWeKOS (TEUE 117062)
project. Resultaten van de analyse van het bestaande prototype opslagsysteem van het MERITS
project worden ingebracht in het ontwerp energypad met TCM.
Resultaat
Het resultaat van dit project is een energypad die bestaat uit een dampopen en goede, in alle
richtingen warmtegeleidende structuur. Deze energypad is gevuld met een Thermochemisch
materiaal met hoge energie dichtheid. Op basis van deze energypads wordt modulair een
energystack opgebouwd. Een thermochemisch opslagsysteem bestaat uit een aantal energy stacks,
afhankelijk van het gekozen vermogen en capaciteit. Concreet levert dit project een aantal
energystacks op die in het SWeKOS project ingezet gaan worden in de door ontwikkeling tot een
industrieel te produceren thermochemisch warmte en koude opslag systeem.
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ArtEnergy B.V.

De Beijer "RTB" B.V., TNO, TU/e
01.01.2019 – 30.06.2020
Urban Energy tender 2018
Warmte en koude installaties
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150.

TEUE218002 – PVT-Hybride warmtepomp - Systeemconcept voor
woningrenovatie (PHYSYCON)

Doel van het project
Doel van dit project is om in het kader van de warmtetransitie (woningen van gas los) een
geoptimaliseerd en robuust systeemconcept te ontwikkelen voor duurzame verwarming van
woningen, met nadruk op de bestaande woningvoorraad.
Korte omschrijving van de activiteiten
Een innovatief PVT systeem van Viridi wordt doorontwikkeld om de warmteoverdracht te verbeteren.
Daardoor neemt de thermische opbrengst van het systeem toe en ook de opbrengst van het PV
systeem wordt hoger.
Daarnaast wordt ten behoeve van de dimensionering een wiskundig systeemmodel ontwikkeld en
geverifieerd met behulp van een gedetailleerd systeemmodel.
Tevens wordt het PVT systeem in de praktijk beproefd in 2 woningen. Voor het regelsysteem worden
mogelijkheden voor optimalisatie onderzocht en tijdens de pilots beproefd.
Resultaat
Dit project levert een gevalideerd systeemconcept voor warmtepomptoepassing in woningen met
PVT als bronsysteem, dat een alternatief biedt voor buitenlucht- en bodemsystemen als bronsysteem
voor de warmtepomp.
Naar verwachting kan hiermee een jaarCOP worden bereikt die vergelijkbaar is met die van
systemen met een bodembron.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

Stichting Saxion

Viridi Production B.V., Stichting Pioneering, Woningstichting Domijn, TNO,
Woningcorporatie Reggewoon
01.01.2019 – 31.12.2021
Urban Energy tender 2018
Warmte en koude installaties
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151.

TEUE218004 – Innovatieve Dynamisch Reactorconcept voor Warmteopslag
fase 1 (IDRW 1.0)

Aanleiding
De Nederlandse overheid heeft als doel Nederland gasvrij te maken voor 2050 5. Dit vraagt om een
alternatieve invulling van de warmtevoorziening. Vanwege het fluctuerende karakter van
hernieuwbare bronnen (zon en wind) wordt er gezocht naar een langdurig verliesvrij en compact
warmteopslagsysteem dat energieoverschotten kan opslaan en warmte kan leveren in tijden van
vraag.
Doel van het project
IDRW 1.0 heeft de ambitie het realiseren van een doorbraak in compacte warmteopslagsystemen op
basis van thermochemische materialen (TCM). Daartoe zal een nieuw type reactor ontwikkeld
worden met een vermogen > 250 W/dm3 en een energiedichtheid > 0.7 GJ/m3, hetgeen een
enorme sprong vooruit in prestatie betekent ten opzichte van de huidige TCM-reactor prestaties.
IDRW 1.0 beoogt een proof-of-principle te leveren van een zogenaamde dynamisch bed reactor:
d.w.z. de TCM wordt tijdens laden/ontladen getransporteerd in de reactor. De twee meest cruciale
componenten zullen systematisch onderzocht worden: 1) het transport van het TCM en 2)
conditionering van waterdamp.
Korte omschrijving van de activiteiten
Het dynamische karakter van het reactorconcept heeft zijn oorsprong in 1) transport van de TCM en
2) variabele drukken in de reactor. Twee cruciale aspecten worden geadresseerd:

1.

2.

De koppeling van de TCM reactiekinetiek in een dynamisch bed met het geleverde vermogen. Met
experimentele technieken zal de (de)hydratie van een bewegend bed in de reactor demo
gevisualiseerd en gekwantificeerd worden. Om de reactor te optimaliseren wordt tevens een
model ontwikkeld dat het gedrag van het TCM in de reactor voorspelt. (TU/e)
Conditionering
van
waterdamp
in
de
reactor.
De
snelheid
van
verdampings/condensatieprocessen in relatie tot de geometrie van een verdamper wordt
gemeten (massa en luchtvochtigheidsmetingen) en gemodelleerd, ten einde een
verdamper/condensor met laag energieverbruik te ontwerpen. (TNO)

De TCM materialen in dit project zullen door Caldic geproduceerd worden, aangepast aan de
specifieke eisen van het nieuwe reactorconcept.
Resultaat
Een demo waarmee de technische haalbaarheid van het reactorconcept wordt vastgesteld op grond
van de belangrijkste KPI’s (energiedichtheid, vermogen). Indien positief wordt de doorontwikkeling
van dit innovatieve reactorconcept doorgezet naar een systeem dat dicht tegen de stap naar
marktimplementatie zit. Het huidige voorstel heeft reeds de gewenste vervolgstappen geschetst.
Penvoerder
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5

TU/e

TNO, Caldic Nederland B.V.
01.03.2019 – 01.09.2020
Urban Energy tender 2018
Warmte en koude installaties

Regeerakkoord (2017): Vertrouwen in de toekomst; Warmtevisie Kamp (2015)
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152.

TEUE218005 – MultiZone Regelaar (MZR)

Aanleiding
Om de CO2-reductie doelstellingen in 2050 wordt sterk ingezet op de warmtevraag beperking binnen
de bebouwde omgeving. De aanscherping in de EPC normen zijn een drijver om woningen steeds
meer luchtdicht te maken. Ongecontroleerde in- en exfiltratie worden hiermee voorkomen, maar
levert ook een ongezond binnenklimaat op door ophoping van CO2, vocht en Vluchtige Organische
Stoffen.
Vanuit eerdere onderzoekstrajecten is gebleken dat bestaande ventilatiesystemen slechter presteren
dan verwacht. Ventilatiesystemen zijn van invloed op de EPC prestatie van het gebouw. Een gezond
binnenklimaat behoeft effectieve ventilatie waar dit noodzakelijk is, een energiezuinig
ventilatiesysteem vraagt om een specifieke hoeveelheid luchtverversing (m 3) waar dit lokaal
noodzakelijk is.
Doelstelling
Ontwikkelen van een MultiZone regelsysteem (hardware en software) dat flexibel is in het aantal
zones (ventilatie aansluitingen/kleppen) en sensoren, eenvoudig is te installeren, kosteneffectief is
en waarbij het gehele regelsysteem automatisch ingeregeld (i.e. besparing op installatietijd en kosten) kan worden. Het MZR woningventilatiesysteem moet vooral met oog op de bestaande bouw
zich richten op ventilatieverbetering en ventilatieverliezen verminderend, installatie-gemakkelijker
en kosten-reducerend zijn, echter zal ook in nieuwbouw toepasbaar zijn.
Activiteiten
Dit projectplan bestaat uit 5 werkpakketten waarin het MZR woningventilatiesysteem wordt
ontwikkeld:

-

Werkpakket 1: onderzoek naar de optimale systeemconfiguratie en installatiegemak;
Werkpakket 2: ontwikkeling van hardware, elektronica en software;
Werkpakket 3: Simulatie en lab testing;
Werkpakket 4: Pre-certificering en integratie pilot woning;
Werkpakket 5: Business case en disseminatie ontwikkeling.

Resultaat
Het MZR project levert een bijdrage aan de ambities om een kostenefficiënte, eenvoudig te
installeren woningventilatiesysteem te ontwikkelen waarbij één of meerdere zones in de woning
automatisch geregeld kunnen worden op basis van een luchtkwaliteitsensor in die zone. Met deze
oplossing wordt een perfect geventileerd binnenklimaat mogelijk met beperking van
ventilatieverliezen, waardoor in bestaande woningen (en ook nieuwbouw woningbouw) energie kan
worden bespaard. Het goed gaan ventileren is een zeer relevante maatregel bij bestaande woningen
welke, mogelijk in stappen, van een betere isolatieschil worden voorzien.

-

Systeemconfiguratie ventilatiesysteem en Plan van Eisen;
Debietmeetsysteem;
Ventilatiestrategieën systeemaansturing (regelalgoritme voor het sturen op basis van CO2 en
andere variabelen);
Nieuwe MultiZone klep geschikt voor alle ventilatiesystemen van Itho Daalderop (grondgebonden
en hoogbouw);
Koppeling en regeling vanuit spIDer gateway;
Cloud software t.b.v. regeling en feedback eindgebruiker;
Software en installatieprotocol voor koppeling van sensoriek;
Pilotopstelling en voltooide pre-certificeringstesten.
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Daalderop Royal Holland Pewter

HCCP Honeywell Customized Comfort, Breman Service Zeist B.V.,
Installatiebedrijf T. Breman B.V., Nijhuis Bouw B.V.
12.09.2018 – 31.12.2020
Urban Energy tender 2018
Warmte en koude installaties
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TSE Urban Energy regeling 2017
153.

TEUE117009 - Systeemintegrale Solar Freezer (Solar Freezer)

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

Nibe Energietechniek B.V., R & R Duurzaam B.V., Saxion Hogeschool, Solar
Freezer B.V., Woningstichting Domijn
01.01.2018 – 01.03.2020
Urban Energy tender 2017
Warmte en koude installaties

Bladzijde 253 van 318

Projecten TKI Urban Energy

154.

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

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

Stichting Deltares

BodemenergieNL, ENGIE, Hogeschool Utrecht, ISSO, Ministerie van
Infrastructuur en Milieu, Rijksvastgoedbedrijf, Simaxx
01.01.2018 – 01.02.2019
Urban Energy tender 2017
Warmte en koude installaties
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155.

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

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

TNO

Lucam B.V., VFA Solutions B.V.
01.01.2018 – 31.12.2019
Urban Energy tender 2017
Warmte en koude installaties
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156.

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

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

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Business Development Holland BV (BDH), Mmid Full Service Design Team B.V.,
Re/Gent B.V., Stichting Hoger Beroepsonderwijs, TransferWorks
01.01.2018 – 01.12.2019
Urban Energy tender 2017
Warmte en koude installaties
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157.

TEUE117062 - Sorptie Warmte en Koude Opslag Systeem (SWeKOS)

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

ArtEnergy B.V.

De Beijer "RTB" B.V., DOW Benelux B.V., Flamco B.V., Radboud Universiteit
Nijmegen, TU Eindhoven, TNO
01.01.2018 – 31.07.2020
Urban Energy tender 2017
Warmte en koude installaties
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158.

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

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

BDR Thermea Group B.V., Reith Laser B.V.
01.01.2018 – 31.12.2019
Urban Energy tender 2017
Warmte en koude installaties
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TSE Urban Energy regeling 2016
159.

TEUE116189 - PVT integrated Solar Heat Pump systems (PVT inSHaPe)

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

TNO

Partners

Dimark Solar BV, Solartech International B.V., Exasun, NRGTEQ Support BV,

Looptijd
Regeling
Programmalijn

RE-Source Renewable Energy, Conico Valves BV, TU/e, W/E Adviseurs
01.01.2017 – 01.07.2019
Urban Energy tender 2016
Warmte en koude installaties
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160.

TEUE116242 - Ventilatiesysteem met goede kookafzuiging (VentKook)

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

TNO

ATAG Nederland B.V., Bribus B.V., Koppen VastGoed
01.01.2017 – 01.06.2018
Urban Energy tender 2016
Warmte en koude installaties

Eindrapport 2018:
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5c8/683/2e9/5c86832e9f0d80594
61253.pdf
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161.

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

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

Cooll Sustainable Energy Solutions B.V.

BDR Thermea Group B.V., Muelink & Grol B.V.
01.11.2016 – 31.03.2019
Urban Energy tender 2016
Warmte en koude installaties
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162.

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

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

Teamwork Technology B.V.

Blue Hart Energy B.V., ECN, Schouten Techniek B.V.
15.09.2016 – 15.09.2019
Urban Energy tender 2016
Warmte en koude installaties
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TSE Urban Energy regeling 2015
163.

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

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

TNO

RTB de Beijer
04.01.2016 – 04.01.2018
Urban Energy tender 2 2015
Warmte en koude installaties

Eindrapport 2019:
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5d5/678/3c2/5d56783c2deec6211
00681.pdf
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164.

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

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

Artist impression
warmte batterij

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

Artenergy

De Beijer RTB, TU/e
01.01.2016 – 01.11.2017
Urban Energy tender 2 2015
Warmte en koude installaties

Eindrapport 2018:
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5d5/675/ff5/5d5675ff5b4d6378055837.pdf
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165.

TEID215056 - Ontwikkeling van een prototype adsorptiecompressor

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

Cooll Sustainable Energy Solutions B.V.

BDR Thermea Group B.V., Reith Laser B.V.
16.09.2015 – 31.12.2017
Urban Energy tender 2 2015
Warmte en koude installaties

Eindrapport 2019:
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5d5/676/9b8/5d56769b874d7707
636976.pdf
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TKI EnerGO regelingen 2012 t/m 2014
166.

TEGB214003 - Adsorptiewarmtepomp voor duurzame verwarming en koeling in
de bestaande bouw (AWP-2)

Onderzoek en ontwikkeling
gebruiksomgeving.

van

systeemaspecten

voor

toepassing

in

een

realistische

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

BDR Thermae Group B.V., Muelink & Grol B.v., Universiteit Twente,
Thermische Werktuigbouwkunder (THW), Gas Terra B.V.
01.10.2014 – 31.12.2016
TKI EnerGO 2012 t/m 2014
Warmte en koude installaties

Eindrapport 2018:
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5c8/781/a9d/5c8781a9d34a53955
91823.pdf
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167.

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

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

Bladzijde 272 van 318

Projecten TKI Urban Energy

Resultaten
De markt wordt zo bediend met technologische oplossingen die direct bijdragen aan de
energietransitie, maar ook met grote kansen voor de lange termijn. Dit levert enerzijds commerciële
toepassingen op voor bedrijven, wat een noodzakelijke randvoorwaarde is voor hun deelname in dit
proces, maar tevens de meerjarige onderzoeksagenda die moet leiden tot de gewenste energetische
oplossingen binnen de (bestaande) gebouwde omgeving. Op basis van deze meerjarige gezamenlijke
onderzoeksagenda zullen nieuwe projecten in binnen- en buitenland worden geïnitieerd vanuit dit
consortium.
Het project richt zich in eerste instantie op compacte opslag en conversie van thermische energie
voor het gebruik in individuele bestaande woningen, maar de te ontwikkelen opslag en
conversieconcepten kunnen in principe ook op grotere schaal, decentraal op gebiedsniveau gebruikt
worden.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners

Looptijd
Regeling
Programmalijn

TNO

Alliander nv, BJW Wonen, CCS BV, COMSOL, DOW, DWA, Itho Daalderop,
Liveliness BV, Nedmag BV, Oxycom BV, Ares-RTB BV, Wendelin BV, TU Delft,
TU/e, UT, Hanze Hogeschool, HU
01.01.2015 – 31.12.2018
TKI EnerGO 2012 t/m 2014
Warmte en koude installaties

Eindrapport 2016:
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a0/c12/2e8/5a0c122e8b1440356
11679.pdf
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168.

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

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

Bladzijde 274 van 318

Projecten TKI Urban Energy

Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

Cooll Sustainable Energy Solutions B.V.

BDR Thermae B.V., Universiteit Twente
01.10.2013 – 31.03.2017
TKI EnerGO 2012 t/m 2014
Warmte en koude installaties

Eindrapport 2018:
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5c8/67c/07d/5c867c07dad9f5726
96495.pdf
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169.

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

Het Earth, Wind & Fire (EW&F) concept is met subsidie van het Ministerie van Economische Zaken,
Landbouw en Innovatie, regeling EOS‐LT1, ontwikkeld en positief beoordeeld door deskundigen uit
de bouw‐ en installatiewereld. Om het vertrouwen van de vastgoedsector in het concept te vestigen
wordt een demonstratieproject gerealiseerd, waarvoor tevens noodzakelijk aanvullend fundamenteel
onderzoek en experimentele ontwikkeling wordt uitgevoerd.
Het probleem van de marktintroductie van een innovatief en baanbrekend concept in de overwegend
conservatieve bouwwereld kan hierdoor effectief worden opgelost. Het EW&F concept maakt op twee
manieren gebruik van de omgevingsenergie van wind en zon:
o Passief voor het tot stand brengen van de luchtstromingen voor een natuurlijke airconditioning.
Het onderzoek heeft voor deze techniek gevalideerde rekenmodellen opgeleverd, die direct voor
toepassing in de praktijk kunnen worden gebruikt. In het demonstratieproject zal hiermee
ervaring worden opgedaan en worden aangetoond dat het innovatieve concept ook werkelijk rijp
is voor toepassing in de bouwwereld.
o Actief voor de opwekking van wind‐ en zonne‐ energie in het Ventecdak. Voor windenergie zijn in
het onderzoek theoretische rekenmodellen opgesteld, die echter wegens gebrek aan financiële
middelen niet empirisch konden worden gevalideerd. Voor de verdere ontwikkeling van deze
“intramurale” windenergie is daarom aanvullend onderzoek nodig. Productiecijfers voor zonne‐
energie zijn relatief betrouwbaar te berekenen op basis van referentie klimaatgegevens en het
rendement van de toegepaste PV‐folie. Het Powerdak is een doorontwikkeling van het Ventecdak.
Door zowel gebruik te maken van winddruk als van windsnelheid kan de productie van
windenergie substantieel worden vergroot, en wordt het dak getransformeerd tot een
energiecentrale. Voor de ontwikkeling van deze technologie is aanvullend fundamenteel
onderzoek.
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Dutch Green Company B.V.

Bronsema Consult, TU/e - Faculteit Bouwkunde, Boele en van Eesteren, Royal
Haskoning DHV, TU Delft - Faculteiten Lucht - en ruimtevaart techniek en
Bouwkunde, Peutz B.V., Van AtotZon, NwA Architecten
01.01.2014 – 31.12.2017
TKI EnerGO 2012 t/m 2014
Warmte en koude installaties

Publicatie de Ingenieur 2019:
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5cb/2fa/99b/5cb2fa99bf29615487
8597.pdf
Publicatie de Ingenieur 2017:
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a0/c11/163/5a0c1116350609230
52083.pdf
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170.

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

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

Beijer RTB
01.04.2014 – 01.10.2016
TKI EnerGO 2012 t/m 2014
Warmte en koude installaties

Eindrapport 2016:
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a0/c13/c1f/5a0c13c1f260890607
0068.pdf
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171.

TKIGB01003 - MONitoring & Control of Air quality in Individual Rooms (MONICAIR)

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

Brink Climate Systems, ClimaRad BV, Honeywell CCP, Itho Daalderop, Zehnder
Group Nederland B.V., Nieman Raadgevend Ingenieurs, TNO, TU-Delft-OTB
01.09.2012 – 31.12.2015
TKI EnerGO 2012
Warmte en koude installaties

Eindrapport 2016 deel A:
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a0/c16/1e4/5a0c161e432677407
86871.pdf
Eindrapport 2016 deel B:
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a0/c16/74f/5a0c1674f228558528
7328.pdf
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172.

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

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

TNO

De Beijer RTB, Hencon Holding B.V., TexelEnergie, Koppen Vastgoed
01.09.2012 – 30.06.2015
TKI EnerGO 2012 t/m 2014
Warmte en koude installaties

Eindrapport 2015:
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a0/c16/bbd/5a0c16bbd33d50056
46689.pdf
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PPS toeslag regeling (voorheen TKI toeslag regeling)
173.

TKITOE1721201 - Compacte Conversie en Opslag - Prototype (CCO PROTO)

Aanleiding
Er is een sterk groeiende behoefte aan flexibiliteit in het energiesysteem, veroorzaakt door o.a.
natuurlijke fluctuaties van hernieuwbare energie. De inzet van compacte warmteopslag biedt de
gewenste flexibiliteit en faciliteert daarmee verdere groei van duurzame warmte. Voor relatief hogetemperatuuropslag (T > 80°C) is een proof-of-concept beschikbaar van compacte seizoensopslag
van warmte met thermochemische materialen (TCMs). Met name voor lage temperatuurbronnen (T
~ 45 - 60°C) zoals bij warmtepompen is deze vorm van opslag nog onontgonnen terrein.
Doelstelling
Overeenkomstig met de TKI roadmap Compacte Conversie en Opslag (2016) is het lange termijn
doel om dé warmtebatterij (combinatie warmtepomp met compacte opslag) te realiseren. CCO
PROTO zet een eerste stap richting een prototype van een dergelijk systeem, i.e. lab-schaal test
opstelling (~ 1 kg) van een warmtepomp met een compact opslag systeem. Het project onderzoekt
de praktische haalbaarheid van het beoogde systeem. Een belangrijk onderdeel hiervan is de
ontwikkeling van geschikte TCMs (lage temperatuur, stabiel en hoge energiedichtheid).
Korte omschrijving
De projectdoelstelling wordt gerealiseerd d.m.v. een experimentele systeemstudie en testen aan een
prototype testopstelling van een warmtebatterij die geschikt is voor lage temperaturen (T ~ 45 60°C). Hierin wordt een warmtepomp (Inventum) gecombineerd met compacte warmteopslag (TCM
module, De Beijer RTB). Een belangrijk onderdeel van dit geheel is de ontwikkeling van geschikte
materialen die de beoogde toepassing kunnen bedienen. Op voorhand is er reeds een basismateriaal
(zouthydraat) bekend en potentieel geschikt voor de beoogde lage temperatuur toepassing. Echter,
dit TCM heeft een beperking m.b.t. de stabiliteit. Daarom worden op basis van deze zouthydraten
composiete TCMs geformuleerd (waarvan de basis is gelegd in het nagenoeg afgeronde TKI UE
project MJP CCO) en getest in de ontwikkelde testopstelling. Er zijn 4 werkpakketten:
WP1: Marktvraag, systeem- & integraal ontwerp
WP2: TCM: materiaalontwikkeling & karakterisatie
WP3: TCO: module detailontwerp, bouw & test
WP4: Warmtebatterij: Integratie warmtepomp met TCO module
Resultaat
Een laboratorium opstelling van de warmtebatterij: een warmtepomp (geleverde temperatuur, T ~
45 - 60 °C) werkend in combinatie met thermochemische warmteopslag (TCO). De praktische,
economische en energetische haalbaarheid van duurzame warmtegeneratie en compacte
warmteopslag wordt onderzocht. Andere concrete resultaten van CCO PROTO zijn:
o
Eerste stap richting een prototype warmtebatterij (compacte thermische opslagmodules
geïntegreerd met een warmtepomp).
o
Composiete TCMs (gebaseerd op zouthydraten) die (potentieel) geschikt zijn voor gebruik in de
betreffende lage-temperatuur use-case (T ~ 45 - 60 °C).
o
Laboratorium testresultaten van TCM-warmteopslag onder relevante gebruiksomstandigheden.
o
Energetisch en economisch potentieel bij toepassing van verschillende opslagmogelijkheden
voor andere decentrale warmtebronnen met temperaturen tot 60°C.
o
Vaststelling van vervolgroutes voor decentrale warmtebronnen, en mogelijke andere
vergelijkbare use-cases;
o
Verbrede kennisbasis van de Nederlandse industrie, waardoor verdere productontwikkeling en
versnelde marktintroductie mogelijk wordt.
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De Beijer RTB B.V., Eriks B.V., Inventum B.V., Nedmag Industries Mining &
Manufacturing B.V., TNO
TKI Toeslag
Warmte en koude installaties
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174.

TKITOE1721202 - Efficiënte kookapparatuur

Aanleiding
Inefficiënte kookafzuiging is een belangrijke barrière voor het realiseren van gezonde energiezuinige
woningen. Het ontbreekt momenteel aan renovatieconcepten waarbij ventilatie, kookafzuiging en
energiezuinige kookapparatuur optimaal op elkaar zijn afgestemd. In bestaande woningen waar veel
recirculatiekappen worden toegepast ontbreekt het aan efficiënte filters die gezondheidsrelevante
fracties in kookemissies afvangen.
Doelstelling
Kennis ontwikkelen waarmee leveranciers kookafzuiging als service kunnen aanbieden. Doelstelling
is dat de blootstelling van de bewoner ten aanzien van de door koken veroorzaakte emissies van
PM2,5 fijnstof en NO2 onder de WHO normwaarden blijft. Daarnaast het ontwikkelen van renovatie
concepten met energiezuinige in de woninginstallaties geïntegreerde kookafzuiging.
Korte omschrijving
WP 1: De partners leveren input voor het Programma ven Eisen. Vervolgens wordt door TNO op
basis van laboratorium- en veldmetingen een fysisch model ontwikkeld voor de NO2 blootstelling in
woningen. Hiermee worden de specificaties voor en de energiebesparing van een duurzaam
recirculatiefilter afgeleid.
WP 2: Bribus en ATAG passen de bestaande experimentele laboratorium opstelling aan zodat TNO
stromingsprofielen bij down-draft kookafzuiging kan onderzoeken. Hiermee wordt door TNO een CFD
model gefit waarmee vervolgens een drietal configuraties worden doorgerekend.
WP 3: Ontwikkeling van renovatie concepten waarin kookapparatuur energie efficiënt is geïntegreerd
in de woninginstallaties door TNO en Eigen Haard. Gezamenlijke studie door alle partners naar de
mogelijkheid van kookapparatuur als service.
Resultaat
Resultaat van het project zijn specificaties voor een fijnstof en NO2 filter. Voor down-draft
kookafzuiging worden met CFD drie configuraties doorgerekend. Voor beide oplossingen wordt de
energiebesparing ten opzichte van een referentiesituatie bepaald. Ten slotte resulteert het project in
concepten waarmee woningbouwcorporaties op een energie efficiënte wijze gezonde kookapparatuur
als service kunnen aanbieden.
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ATAG Nederland B.V., Bribus B.V., Filtech Nederland B.V., TNO,
Woningstichting Eigen Haard
TKI Toeslag
Warmte en koude installaties
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175.

TKITOE1721203 - Ontwikkeling van een systeem voor een gasloos ziekenhuis
met lokale klimatisering (GASLOOS ZIEKENHUIS)

Aanleiding
Het energieverbruik van ziekenhuizen is aanzienlijk. Ziekenhuizen hebben een relatief hoge
energiedichtheid van 23 m3 aardgas/m2BVO.jaar en 49 kWh/m2BVO.jaar, dit betekent in totaal 36
m3 aardgas equivalenten per m2BVO per jaar aan primaire energie [Nieuwe benchmark
energieverbruik utiliteitsgebouwen en industriële sectoren, ECN, 2016]. Ca. 40% van het
elektriciteitsgebruik gaat op aan de ventilatie en luchtbehandeling van het ziekenhuis, ook buiten
bedrijfstijden. Daarbij maken veel ziekenhuizen nog gebruik van fossiele brandstof (gas) voor de
productie van stoom, warmwater en elektriciteit. Vanuit de ontwikkeling in de bouwregelgeving
(Bijna Energie Neutraal, BENG) staat dit ook bij ziekenhuizen bij nieuwbouw en grootschalige
renovatie onder druk. Door het centrale en, mede door aanpassingen door de jaren heen, complexe
karakter van de huidige klimatiseringssystemen is het reduceren van de energievraag en de transitie
naar een gasloze energieproductie voor ziekenhuizen een grote uitdaging.
Doelstelling
Het doel van het project is het ontwikkelen van een decentraal en modulair klimatiseringstoestel en
een intelligente aansturing waarin deze toestellen kunnen worden gekoppeld tot een energiezuinig
en eenvoudig aanpasbaar klimatiseringssysteem voor gasloze ziekenhuizen. Deze aansturing zal
daarnaast een comfortabel en schoon binnenklimaat voor patiënten realiseren en zorgen voor
efficiënt beheer en onderhoud.
Korte omschrijving
De activiteiten richten zich op het ontwikkelen van een volledig elektrisch decentraal modulair
klimatiseringstoestel inclusief regeling voor ziekenhuizen, gepositioneerd boven het verlaagde
plafond in de gang. De functionaliteiten zijn verwarmen, ventileren en koelen van de ruimte. Dit
toestel zal deel uitmaken van een slim netwerk van toestellen waarmee ruimten/zones energiezuinig
en vraaggestuurd worden ingezet.
Resultaat
Het resultaat van het project is: 1) een prototype van een all electric klimatiseringstoestel specifiek
voor ziekenhuizen en 2) een prototype van een intelligent en adaptief regelsysteem die deze
toestellen optimaal instellen voor de omgeving waarin ze worden toegepast. Deze twee onderdelen
vormen samen een systeem van lokale klimatiseringstoestellen voor ziekenhuizen.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners

Looptijd
Regeling
Programmalijn

Aaf-International B.V., Academisch Ziekenhuis Groningen, Kropman
Installatietechniek B.V., Stichting Alrijne Zorggroep, Stichting VUmc,
Systemair B.V., TNO, Universitair Medisch Centrum (UMC) Utrecht
TKI Toeslag
Warmte en koude installaties
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176.

TKITOE1721204 - Thermodynamics of high frequency oscillating flow and heat
transfer in a Stirling heat pump (STIRLING HEATPUMP)

Aanleiding
There is a need to develop a novel heat pump that uses clean working fluids, compact, affordable,
less noise and has better efficiency than state-of-the-art to provide warm tap water by upgrading
heat from low quality heat sources.
Doelstelling
This project will explore an electrically driven free piston Stirling heat pump operating at a high
frequency with reduced size to provide warm tap water to a household. This will be realized by new
scientific insights into the operating and geometrical parameters of compact regenerator and heat
exchangers.
Korte omschrijving
The main activities in the project are broadly classified into modeling and experimental sections. In
the modeling section, we will investigate the physical phenomena of high frequency oscillating flow
in contact with regenerator and heat exchangers. These models will be validated in the experimental
section. The fundamental knowledge developed in the operation of regenerator and heat exchangers
at high frequency will be used to design a free piston Stirling heat pump. Industrial partners will
provide components to the test rigs and once developed and tested will be used by them to perform
characterization experiments with their components. Industrial partners will also provide feedback
and inputs to the modeling activities.
Resultaat
A fundamental understanding of oscillating flow and heat transfer at high frequency will lead to
optimization and improvement of regenerator and heat exchanger and thereby increase the
efficiency of the heat pump. By combing both modeling and experimental validation we will design a
free piston Stirling heat pump.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

Microgen Engine Corporation Holding B.V., Thales Cryogenics B.V., Universiteit
Twente
TKI Toeslag
Warmte en koude installaties
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177.

TKITOE1621202 - Innovative shaped stabilized PCM for direct solar receiverstorage (Inno-DSS)

Aanleiding
There is growing need for flexibility of using the solar energy as one of sustainable energy sources.
Due to intermitted nature of solar energy, combining solar collector with a compact thermal energy
storage system contributes strongly to the desired flexibility and energy savings while maintaining a
secure supply and level of comfort.
Doelstelling
The aim of Inno-DSS project is to develop and characterize a novel shape stabilized PCMs (SSPCMs)
for solar-thermal energy conversion and storage. The proposed SSPCMs can act as a photon capture
and heater under the solar radiation providing:

-

Capability of direct solar energy conversion and storage
High light-to-thermal conversion efficiency collectors

Korte omschrijving
In this study, a novel SSPCMs with high light-to-thermal conversion efficiency is proposed for direct
solar absorption and storage as well as a thermal battery for solar collectors by addressing following
issues:

-

-

-

Investigation of using Nanoclays as a nucleating agent to suppress the supercooling and promote
crystallization of salt hydrates which includes: assessment of crystallography, thermo-physical
properties as well as their thermal energy storage capability and supercooling degree.
Preparation of SSPCMs with high light-to-thermal conversion efficiency and thermal storage
capacity by employing different nano-carbon materials. Moreover, the thermo-physical
properties such as thermal conductivity, shape stability, energy storage and light absorption
capability of SSPCMs will be investigated.
Developing direct solar collector-storage using the prepared SSPCMs as irradiation absorber and
storage medium. A numerical model will be developed to define the design criteria of the system.
Moreover, an experimental setup will be built to test the performance of the collector-storage
and validate the proposed model.

Resultaat
In Inno-DSS project, an innovative compact direct solar-thermal conversion-storage is developed
using a novel SSPCMs. With this system, heat can be stored in compact system and with less losses
compared to conventional solar collectors and heat storage systems coupled with hot water tanks.
Penvoerder
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Partners
Looptijd
Regeling
Programmalijn

PCM Technology, Universiteit Twente, Viridi Production B.V.
TKI Toeslag
Warmte en koude installaties
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178.

TKITOE1507201 - Doping thermochemical materials for improved performance
(Dope4Heat)

Aanleiding
Voor verdere verduurzaming van de gebouwde omgeving is het van belang om de ongelijktijdigheid
van vraag en aanbod op te vangen met energiebuffers. Daarmee kan ook de maximale piekbelasting
van distributienetten sterk gereduceerd worden. Op gebied van opslag van thermische energie zijn
de bodem en bovengrondse waterbuffers wel bekend. Relatief nieuw en nog volop in ontwikkeling
zijn systemen met thermochemische materialen (TCM), die warmte vele malen compacter op kunnen
slaan dan waterbuffers. Bovendien kan warmteopslag met TCM’s zonder langdurig grote
stilstandsverliezen. Opslagdichtheden van tot nu toe bekende TCM’s liggen momenteel tussen de 1–
3 GJ/m3 op materiaalniveau. Daarmee komt, naast kort-cyclische tapwaterverwarmingopslagsystemen en warmtegedreven koeling, seizoensmatige warmteopslag voor ruimte- en
tapwaterverwarming in beeld. Zomerse zonnewarmte kan dan in TCM’s opgeslagen worden en in het
stookseizoen weer aangesproken worden. Een 100% zonnefractie voor het verwarmen van
gebouwen en leveren van warm tapwater is de ultieme duurzaamheidsambitie. Het opslagmedium
bestaat uit thermochemische materialen (zouthydraten). Deze kunnen water absorberen (hydratatie)
onder afgifte van warmte en dehydrateren o.i.v. van warmte. Zo kan een warmtebatterij worden
geladen en ontladen. De uitdaging is om dit materiaal beter te laten aansluiten op de gebruikseisen
(b.v. het generen van warm tapwater: een ontlaadtemperatuur boven de 65 °C en 3 kW
ontlaadvermogen). Recente studies hebben aangetoond dat bijvoorbeeld K2CO3 een zeer stabiel
functionerend materiaal is, maar de hierbij te ontwikkelen technologie is generiek toepasbaar voor
alle TCM’s.
Doelstelling
In dit project ontwikkelen TU Eindhoven (TUE), TNO en Crux Engineering gezamenlijk materialen
waarvan de temperatuur en druk van laden/ontladen gestuurd kan worden middels doping (het
inbouwen van kleine hoeveelheden van vreemde moleculen/ionen in het kristal). Dit is nodig om
materialen voor compacte opslag van warmte te kunnen laden en ontladen bij de gewenste
temperaturen en drukken; voor warm tapwater moet de ontlaadtemperatuur boven de 65 °C liggen.
Korte omschrijving van de activiteiten
Productie en onderzoek van TCM’s met verschillende types en hoeveelheden doping. De uitdaging in
dit project is om het effect vast te stellen van doping ionen op de druk-temperatuur relaties en
kinetiek van K2CO3 als TCM. Fundamentele kennis van deze effecten legt de basis voor een
doorbraak voor warmteopslag, omdat hiermee optimaal kan worden aangesloten op
gebruikscondities in temperatuur en vermogen, met name in relatie tot warm water voorziening. In
dit project worden d.m.v. experimenten (o.a. TGA/DSC) en computer simulaties (MD en DFT) de
meest veelbelovende materialencombinaties (van K2CO3 met dopants) bestudeerd. De beoogde
kennis legt de basis voor optimalisatie van het verdere syntheseproces.
Het project loopt parallel aan het project Cap4Heat (budget 1407), dat zich richt op een robuuste,
lange termijn prestatie van hetzelfde zout. Beide projecten delen niet alleen hetzelfde uitgangspunt
– K2CO3 als geselecteerd, meest belovende zout voor deze toepassing-, maar komen tezamen
omdat ze beide gericht zijn op doorbraken in relatie tot de eindgebruikscondities.
Resultaat
Dit onderzoeksproject resulteert in materialen, waarvan de op- en ontlaadkarakteristieken dusdanig
gemanipuleerd kunnen worden dat warm tapwater geproduceerd kan worden (> 65 °C). Hierdoor
kan een warmtebatterij beter afgestemd worden op specifieke toepassingen, en dus efficiënter
opereren. Zo draagt dit project bij aan de doelstelling van de programmalijn “warmte- en
koudeinstallaties” van TKI Urban Energy.
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TNO, TU/e
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Eindrapport 2020:
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5f9/315/1c3/5f93151c3a5241020
72253.pdf
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179.

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

validation

of

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

De Beijer "RTB" B.V., FPsim, TNO, PCM Technology, Universiteit Twente
TKI Toeslag
Warmte en koude installaties
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180.

TKITOE140701 - Search for novel Magnetocaloric Materials (Magnetocaloric
Materials)

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

TU Delft

BASF Nederland B.V., Stichting tot Bevordering van de Plasmafysica
24.03.2015 – 26.12.2018
TKI Toeslag
Warmte en koude installaties

Eindrapport 2019:
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5dd/29a/dd4/5dd29add4c6b55142
34599.pdf
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181.

TKITOE140702 – CREATE

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

Eindrapport 2017:
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5f9/315/e72/5f9315e72a7263388
62127.pdf
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182.

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

Aanleiding
Voor een verdere verduurzaming van de gebouwde omgeving is het van belang om de
ongelijktijdigheid van vraag en aanbod op te vangen met energiebuffers. Daarmee kan ook de
maximale piekbelasting van distributienetten sterk gereduceerd worden. Op gebied van opslag van
thermische energie zijn de bodem en bovengrondse waterbuffers wel bekend. Relatief nieuw en nog
volop in ontwikkeling zijn systemen met thermochemische materialen (TCM), die warmte in potentie
vele malen compacter op kunnen slaan dan waterbuffers. Bovendien kan warmteopslag met TCM’s
zonder langdurig grote stilstandsverliezen. Opslagdichtheden TCM’s liggen momenteel tussen de 1–3
GJ/m3 op materiaalniveau. Daarmee komt, naast kort-cyclische tapwaterverwarmingopslagsystemen en warmtegedreven koeling, seizoensmatige warmteopslag voor ruimte- en
tapwaterverwarming in beeld. Zomerse zonnewarmte kan dan door middel van TCM’s opgeslagen
worden en in het stookseizoen weer aangesproken worden. Een 100% zonnefractie voor het
verwarmen van gebouwen en leveren van warm tapwater is de ultieme duurzaamheidsambitie. Het
opslagmedium in een dergelijk systeem bestaat uit TCM’s (zouthydraten). Deze kunnen water
absorberen (hydratatie) onder afgifte van warmte en dehydrateren o.i.v. van warmte. Zo kan een
warmtebatterij worden geladen en ontladen. Tijdens de laad- en ontlaadcycli variëren zouthydraten
significant in volume (> 25%), wat kan leiden tot prestatieverlies door zowel verpulvering als
agglomeratie van het materiaal. TCM’s moeten minimaal 100 cycli kunnen doorstaan. De uitdaging is
deeltjes te stabiliseren, die optimaal blijven functioneren gedurende levensduur van de
warmtebatterij. Aangezien recente studies hebben aangetoond dat K2CO3 een veelbelovend
materiaal is, zal stabilisatie in eerste instantie onderzocht worden aan de hand van dit materiaal. De
te ontwikkelen technologie is echter generiek toepasbaar op TCM’s.
Doelstelling
In dit project worden geencapsuleerde materialen ontwikkeld, die minimaal 100 cycli kunnen
doorlopen zonder verlies aan prestatie. Hiertoe zullen verschillende encapsulatietechnieken worden
toegepast, om zo het meest optimaal functionerende materiaal te vinden. De uitdaging is om een
encapsulatiemethode vinden, die geen nadelige gevolgen heeft voor de (de)hydratatiekinetiek, zodat
het vermogen om warmte af te geven en op te nemen zo hoog mogelijk is.
Korte omschrijving van de activiteiten
TCM’s (o.a. gebaseerd op K2CO3) zullen worden gestabiliseerd met verschillende technieken (matrix
stabilisatie en micro-encapsulatie). Primair zal de cyclische stabiliteit van de materialen bestudeerd
worden met TGA/DSC. Verder zal ook de kinetiek (het vermogen) van de gesynthetiseerde
materialen gekarakteriseerd worden. De meest veelbelovende materialen zullen in detail met NMR
en XRD bestudeerd worden, zodat het werkingsprincipe duidelijk is en gerichter gewerkt kan worden
aan materiaalverbeteringen.
Het project loopt parallel aan het project Dope4Heat (budget 1507), dat zich richt op het tunen van
de gebruikscondities van. Beide projecten delen niet alleen hetzelfde uitgangspunt – K2CO3 als
geselecteerd, meest belovende zout voor deze toepassing-, maar komen tezamen omdat ze beide
gericht zijn op doorbraken in relatie tot de eindgebruikscondities.
Resultaat
Dit onderzoeksproject resulteert in geëncapsuleerde deeltjes, die minimaal 100 laad/ontlaad cycli
kunnen doorlopen zonder verlies aan prestatie. De encapsulatietechniek die uiteindelijk gekozen zal
worden, is de techniek die geen nadelige invloed heeft op het vermogen van het thermochemisch
materiaal. Hierdoor kunnen warmtebatterijen beter afgestemd worden op specifieke toepassingen,
waardoor ze efficiënter opereren. Zo draagt dit project bij aan de doelstelling van de programmalijn
“warmte- en koudeinstallaties” van TKI Urban Energy.
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Eindrapport 2020:
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5e5/380/492/5e5380492fcc60303
37063.pdf
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183.

TKITOE1407204 - COMSTES

Aanleiding
Warmte betreft 40% van de energievraag in Nederland (Gebouwde Omgeving, Industrie,
Transportsector). Om aan deze energievraag te voldoen wordt momenteel nog primair gebruik
gemaakt van fossiele bronnen. In principe is er in ruime mate restwarmte en zonnewarmte
beschikbaar om aan deze vraag te voldoen, echter de inbedding in de gebouwde omgeving en
industriële processen maken een verschuiving in de tijd (zonder te grote verliezen) en compacte
wijze van opslag nodig om deze potentie ten volle te benutten. Kosteneffectieve oplossingen voor
warmteopslag zijn slechts voor een beperkte range aan toepassingen beschikbaar. Energiebesparing
(beter gebruik van duurzame energie, terugdringen van CO2 emissies, benutting van restwarmte)
wordt hierdoor nog onvoldoende toegepast om echt het verschil te maken.
Doelstelling
Een consortium van onderzoeksinstellingen TNO, ECN en TUE en bedrijven uit de keten slaat de
handen ineen om samen met een groot aantal betrokken marktpartijen vanuit de verschillende
toepassingen technieken ter ontwikkeling van compacte warmteopslag te standaardiseren en
technologie door te ontwikkelen vanuit ieders relevante achtergrond in samenwerkingsverbanden
met bedrijven en industrie. Het is de bedoeling dat bestaande en nieuwe projecten binnen de
kennispartners zoveel mogelijk worden geïntegreerd in deze samenwerkingsstructuur om zodoende
een optimaal warmteopslag-ecosysteem op verschillende TRL niveau’s te vormen.
Korte omschrijving
Er zal in samenspraak met industriële partijen een beschrijving van de technische en economische
randvoorwaarden voor markttoepassingen van warmteopslag dmv. PCMs en TCMs voor de gebouwde
omgeving (GO) en industrie worden opgezet. Op materiaal- en systeemniveau zullen standaard
technieken worden ontwikkeld om de kwaliteit en toepasbaarheid van het onderzoek en ontwikkeling
te verhogen en zullen enkele geïdentificeerde technology gaps worden ingevuld (o.a. verkenning
hoge temperatuur PCM’s, lange termijn stabiliteit PCM, gebruik van vast-vast faseovergangen bij
hoge en lage temperatuur PCM’s, effect NH3 als sorbaat, toepassing TCM voor hoge temperatuur
opslag).
De inhoudelijke activiteiten worden uitgevoerd in vijf werkpakketten.
WP1: Toepassingen, techno-economische randvoorwaarden en ontwikkelvraagstukken
WP2: Standaardisatie karakterisatiemethoden warmteopslag materialen
WP3: Standaardisatie karakterisatiemethoden warmteopslag systemen
WP4: Optimalisatie van materiaal- en systeemprestaties
WP5: Disseminatie
Resultaat
Dit project levert een overzicht van de belangrijkste toepassingsmogelijkheden voor
warmteopslagsystemen binnen industriële processen en de gebouwde omgeving met de daarbij
behorende technische en economische randvoorwaarden. Een overzicht van de momenteel
beschikbare technologieën en de benodigde ontwikkelingen voor toekomstige toepassingen wordt
opgesteld. Gestandaardiseerde testmethodes voor materialen en systemen voor warmteopslag op
basis van PCMs en TCMs worden opgezet. Toepassing van de testmethodes levert eenduidige
informatie over de eigenschappen en geschiktheid van PCM en TCM materialen en over de prestaties
van de materialen op component en systeem niveau.
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Eindrapport 2020:
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184.

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

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

Eindrapport 2019:
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5dd/29c/a66/5dd29ca6667658579
91923.pdf
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185.

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

Aanleiding
Currently the most promising magnetocaloric materials for near room-temperature heat-pump
applications are quinary compounds base on Mn-Fe-P-Si-B. The combination of transition metal,
metalloid and non-metal bears some complication for melt synthesis. Most refractory metals react at
elevated temperatures with such a melt. This project aims at resolving this issue by extensive
experimental tests. In collaboration with BASF various materials shall be tested that may be suited
to contain theses melts.
Doel van het project
The project aims at further improving magnetocaloric materials and at the development of a
reproducible and scalable production method of magnetocaloric materials that can efficiently operate
in magnetic heat pumps.
Omschrijving
Giant magnetocaloric materials, which consist of rather cheap and abundant ingredients (Mn-Fe-PSi-B) have been developed recently within the FOM IPP program I28 that resulted in the granting of
the current TKI toeslag. These newly developed materials have very promising magnetic and
mechanical properties, however the synthesis of a quinary alloy containing transition metals,
metalloids and non-metals is very challenging.
Currently, at TU Delft we prepare these materials starting from elements in a solid state reaction,
which is performed in a high-energy ball-mill. The as ball-milled materials are micron sized powders
with the desired crystal structure but from magnetic measurements it is obvious that the milling
process introduces a large number of defects that cause rather broad magnetic phase transitions. To
achieve the desired magnetic and mechanical properties, the materials are sintered and
annealed. This last step is performed in sealed quarts ampoules at elevated temperatures up to
1150°C.
This preparation method is quite suited for small-scale production for research. However, introducing
this type of materials in a broad consumer market makes it necessary to simplify the preparation
route. For active magnetic regenerators, mono-disperse spherical particles would be desirable. An
elegant way to produce these, would be melting and spray cooling. However, a melt of MnFePSiB
alloys is rather reactive and will inevitably react with most crucible materials. Selecting a suitable
material needs to be explored.
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Exploring suitable materials for crucibles and nozzles requires the availability of both MnFePSiB, and
high-temperature furnaces and a variety crucible materials which is the case in Delft. This type of
exploratory work is yet important but more suited for a chemical engineer rather than a PhD
student. Therefore we propose to have an experienced technician taking care of this exploration. The
selection of industrially relevant materials shall be coordinated by Dr L. Zhang from BASF. Dr Zhang
shall participate in this project with about 0.05 FTE.
Refractory metals are the best option, but Tungsten, the metal with the highest melting point, has
around 1500ºC a rather high solubility in Fe (15%), which shall result in early leakage of a crucible.
Exploration of binary phase diagrams results in Tantalum as a first candidate material. Its melting
point is not as high as Tungsten but its solubility in Fe, Mn, Si, P, and B is much lower(<3%).
Therefore Tantalum should be explored carefully. There does not exist any literature on such
multicomponent phases which means the tests have to be performed at different temperatures and
possibly also under different conditions, like in vacuum or inert gas atmosphere.
If metals turn out to be unsuitable, transition metal oxides or nitrides may be explored.
Alternatively, if no suitable crucible material is found, skull melting may be employed. In this
technique the crucible walls are actively cooled and the melt is contained in solid material of the
same composition as the melt.
The technician will help also the PhD students currently working within IPP I28 with materials
preparation and characterization.
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24.03.2016 – 31.08.2017
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186.

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

Aanleiding
Er zijn meerdere aanwijzingen, zoals recente metingen en publicaties, dat in moderne luchtdichte
(nul op de meter) woningen problemen zijn met hoge fijnstof concentraties. De belangrijkste
oorzaak lijkt koken. Fijnstof concentraties gerapporteerd na koken zijn significant hoger dan de door
de WHO grenswaarde voor PM2,5 in de buitenlucht.
Doelstelling
Het doel van het project is om A) inzichten te verkrijgen wanneer en welke schadelijke kookemissies
optreden in moderne luchtdichte (nul op de meter) woningen, B) om deze te vergelijken met
(inter)nationale criteria, C) deze kennis te verspreiden. Daarnaast heeft het project als doel de
efficiëntie van kookafzuiging te verhogen.
Korte omschrijving
In het project zullen de chemische en fysische condities zoals fijnstof emissie en het
stromingspatroon voor twee representatieve kookconfiguraties in kaart worden gebracht De
kookopstellingen worden door Bribus in het TNO laboratorium ingebouwd waarbij de apparatuur
waaronder een gas en een inductiekookplaat en afzuigkappen worden verzorgd door ATAG. TNO
voert metingen uit naar de schadelijke fractie van kookemissies bij representatieve kookcondities.
TNO zal in een publicatie de meet resultaten vergelijken met internationale normwaarden voor
(buiten)lucht kwaliteit. Na een workshop met eindgebruikers waarin fundamentele kennis over
fijnstof emissie wordt overgedragen en randvoorwaarden voor oplossingen worden geïnventariseerd,
zullen met CFD analyse een aantal concepten worden opgesteld om de blootstelling van de bewoner
te verminderen in combinatie met een laag energiegebruik. De twee meest kansrijke maatregelen
worden in proefmodellen omgezet en in het laboratorium op de WHO grenswaarde voor PM2,5 en de
energiebesparing getest.
Resultaat
Het resultaat is meer inzicht in de vorming en gevolgen van schadelijke kookemissies met oog op
het vergroten van bewustwording en het aanscherpen van (inter)nationale regelgeving. Een tweede
resultaat is begrip over kookdampen en luchtstromen gebaseerd op klimaatkamer onderzoek en CFD
berekeningen met als doel efficiëntie van kookafzuiging te verhogen.
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08805.pdf
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187.

DEI119034 - Efficiëntere Energieterugwinning (EE)

Aanleiding
Toen ik begin dit jaar een water/water-warmtepomp wilde kopen lukte dit niet ondanks dat ik de
warmtepomp bij 16 verschillende fabrikanten had aangevraagd.
Ze haakten allemaal af toen ik zei dat ik een watertemperatuur lager dan 7 graden gemeten had. De
reden was dat bij deze lage temperatuur het oppervlaktewater in de verdamper van de warmtepomp
zou gaan bevriezen.
Mijn voorstel om met een tussenwarmtewisselaar te werken tussen de warmtepomp en het
oppervlaktewater haalde het ook niet omdat nu volgens hen het water in deze
tussenwarmtewisselaar zou gaan bevriezen
Omdat ik goed ingevoerd ben in de energietechniek en in de techniek van warmtewisselaars en het
probleem mij intrigeerde, heb ik naar een oplossing van het probleem gezocht. Dit resulteerde
uiteindelijk in een voor warmtepompen geschikte warmtewisselaar, NFURP 107 (NON FREEZING
ULTRA RIBBED PIPE, Patent Pending) waarin het oppervlaktewater niet zal bevriezen.
Doel van het project
Het gebruik van hernieuwbare energiebronnen stimuleren door met een Demonstratieproject
aantonen dat het oppervlaktewater in de nieuwe, voor warmtepompen geëigende c.q., geschikte,
warmtewisselaar niet zal bevriezen, waardoor de energie uit het oppervlaktewater wel herwinbaar
wordt.
Korte omschrijving van de activiteiten
1. Het nieuwe ontwerp van de warmtewisselaar verwezenlijken;
2. De warmtepomp aan de warntewisselaar koppelen;
3. Oppervlaktewater naar ( en door ) de warmtewisselaar pompen.
Resultaat
Het project levert een nieuwe wamtewisselaar op waarmee het mogelijk wordt op een zeer efficiënte
wijze energie uit oppervlaktewater te winnen met behulp van een warmtepomp. Het resultaat is dat
daarmee de inzet van aardgas minder noodzakelijk is, omdat nu de energie uit het oppervlaktewater
onttrokken kan worden.
Penvoerder
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NL Warmtepompadvies

01.10.2019 – 01.03.2020
DEI+ 2019: energie-innovatie
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188.

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

Aanleiding
De aanleiding van het project vormt de verduurzaming van bestaande bouw met hoge temperatuur
CV-netten (80/60). Installect heeft een warmtepomp ontwikkeld die deze hoge temperaturen
aankan. Tergooi kan zodoende 50% op de verwarmingsenergie besparen, met beperkte aanpassing
van de gebouwinstallaties. Daarnaast levert de warmtepomp ook (tegelijk) koeling. De ontwikkeling
sluit daarmee goed aan op de huidige duurzaamheidsvraagstukken voor de bestaande bouw.
Korte omschrijving van de activiteiten
Tergooi wil het meest duurzame ziekenhuis van Nederland worden. Een ambitie die aansluit op de
beleidsdoelstellingen van de gemeente Hilversum en de Rijksoverheid. Zij hebben zich ten doel
gesteld dat alle nieuwe publieke gebouwen in 2020 energieneutraal gerealiseerd worden. Tergooi
heeft een aantal bestaande gebouwcomplexen in Blaricum en Hilversum. Daarnaast, vanwege de
groei van het Ziekenhuis heeft zij ambitieuze nieuwbouwplannen voor de locatie te Hilversum.
Realisatie van de nieuwbouw zal gefaseerd worden uitgevoerd en meerdere jaren bestrijken. Het
huidige ziekenhuis op de locatie Hilversum moet daarom nog zeker 10 jaar in bedrijf blijven, waarbij
het ziekenhuis ook op passende wijze gekoeld en verwarmd moet worden. Bij Tergooi doet zich
daarom situatie voor dat er sprake is van zowel nieuwbouw (waar gelijk duurzaam kan worden
ontworpen en gebouwd) als renovatie van de bestaande gebouwen, vooruitlopend op de volledige
nieuwbouw in 2030. De demonstratie bij Tergooi is zeer geschikt om de werking van HTWP80/60 in
combinatie met een bron (WKO) in het bijzonder voor een bestaande situatie aan te tonen. Met een
“faciliteringscontract” garanderen de Installect-bedrijven dit systeem voor de duur van 10 jaar.
Succes van dit project als “first mover” zal een belangrijke stimulans zijn deze techniek verder in te
zetten in binnen en buitenland.
Projectresultaat
Dit project wil aantonen dat deze techniek de prestatie waarmaakt en zowel robuust als betrouwbaar
is. Technisch gezien zitten we in een overgang van hoog gasgebruik naar alleen maar elektrisch. Dit
project wil met een transitietechniek bijdragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van betrokken
alle partijen. Dit project levert belangrijke demonstratie informatie op over de verdere uitrol van de
HTWP80/60 techniek in verschillende projectsituaties. Daarbij is zowel de financiële als de
technische performance van belang. Technisch leveren de demonstraties bevestiging en
praktijkbewijs van de uitgangspunten omtrent aanvoer en retourtemperaturen, aansturing,
storingsanalyse en bedrijfszekerheid. Alsmede worden de beoogde besparingen volledig inzichtelijk.
De HTWP80/60 is toe te passen in verschillende soorten bestaande bebouwing, gekenmerkt door
centrale warmteopwekking op hogere temperatuur. De belangrijkste onderzochte segmenten zijn
ziekenhuizen, corporatieflats, zorg/bejaardenwoningen en kantoorgebouwen. De techniek biedt de
mogelijkheid om kosteneffectief met beperkte overlast m.n. bestaande bouw snel te verduurzamen.
Penvoerder
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Stichting Tergooi
01.01.2018 – 31.12.2019
DEI 2017
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189.

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

Aanleiding
De Dry to Cool techniek voor energiezuinige en duurzame koeling en ventilatie voor utiliteitsbouw is
al enkele jaren in ontwikkeling en er zijn meerdere projecten in de praktijk mee gerealiseerd. Naar
aanleiding van alle eisen en wensen uit de markt heeft Dutch Climate Systems een nieuw
installatieconcept ontwikkeld met Dry to Cool welke in verregaande mate ideaal aansluit op
bestaande installatiemethoden en de mogelijkheden van toepassen van Dry to Cool in de
utiliteitsbouw aanzienlijk vergroot. Dit concept is “Dry to Cool Multisplit met ICU plafondunits” (DCMICU) en is een klimaatsysteem voor koeling en ventilatie bestaande uit een centraal gepositioneerde
droger met lokaal aan het plafond gepositioneerde indirecte verdampingskoelers. Het is een
aanzienlijke vernieuwing van het bestaande Dry to Cool concept met radicaal vernieuwde
eigenschappen. Het Goois Natuurreservaat wil zijn kantoor van nieuwe koeling en ventilatie
voorzien, is zeer enthousiast over de Dry to Cool techniek en stelt zijn kantoor ter beschikking om
een demonstratie te geven van de DCM-ICU.
Doel van het project
Het doel van het project is om de DCM-ICU te demonstreren in het kantoor van het Goois
Natuurreservaat (GNR) en daarmee aan te tonen wat de prestatie is van het systeem op het gebied
van koeling en energieverbruik, om te laten zien hoe het systeem installatietechnisch wordt
toegepast en om de businesscase van het product ten opzichte van andere systemen te laten zien.
De DCM-ICU kan in de Nederlandse utiliteitsbouw zorgen voor grote energiebesparing op de koeling
en het reduceren van het gebruik van schadelijke koudemiddelen. De DCM-ICU is een product dat
niet alleen in Nederland, maar over heel de wereld voor energiereductie en verduurzaming kan
zorgen. Daarmee is het een icoon voor de Nederlandse economie en zal er veel nieuwe
werkgelegenheid en kennisontwikkeling ontstaan naar aanleiding van dit demonstratie project. De
doelstelling is dan ook met dit product vanuit Nederland wereldwijd te verkopen en in Nederland
verder te ontwikkelen.
Korte omschrijving van de activiteiten
De ICU plafondunit zal ontwikkeld worden tot een functioneel en economisch product dat makkelijk
te installeren en onderhouden is en in vele situaties in de utiliteitsbouw kan worden toegepast. Een
gebouwsimulatie zal gemaakt worden van het gebouw van het GNR. De benodigde units voor het
DCM-ICU systeem zullen worden gefabriceerd en geïnstalleerd. De installatie zal in werking worden
gesteld en de regeling van het systeem zal gedurende het eerste werkzame jaar worden aangepast,
verbeterd en geoptimaliseerd. Data wordt verzameld over de prestatie van het systeem en op basis
van deze gegevens wordt gerapporteerd over de koel- en energieprestaties van het systeem. Deze
prestaties worden gebruikt om het systeem in enerzijds normeringen (bijv. EPC) en anderzijds
gebouwsimulatie geïntegreerd te krijgen. Tevens zal de businesscase uitgewerkt worden van het
systeem in relatie tot de referentietechniek.
Resultaat
Het resultaat van het project is een nieuw DCM-ICU klimaatsysteem dat volledig marktrijp is,
waarvan alle benodigde informatie en onderbouwing aanwezig is om verkocht te worden in de
Nederlandse markt en daar buiten.
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190.

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

Aanleiding
Goedkoop, duurzaam koelen is mogelijk met een dauwpuntkoeler. Door toevoeging van een ‘smart
material’ droogunit werkt het systeem in veel weersomstandigheden (stand der techniek). Door de
dauwpuntkoeler in een gesloten kringloop cyclus te sluiten en de koude via een warmtewisselaar af
te voeren werkt dit systeem in alle weersomstandigheid, bovendien kan de kringloop altijd zijn
optimum klimaat gebruiken.
Doel van het project
Het doel van dit project is het demonstreren van het gesloten kringloop dauwpuntkoeling met
droogwiel en warmteterugwinning voor de utiliteitsbouw bij twee ‘launching customers’. Eén kantoor
en één industrie klant. Hiermee willen wij in een ‘real world’ omgeving aantonen dat dit apparaat
energiezuiniger is dan het meest energiezuinige airco apparaat dat nu op de markt is. Belangrijk
bijkomend voordeel is dat dit apparaat in plaats van giftige, bijtende of explosie-gevaarlijke stoffen
water als koudemiddel gebruikt. Het onderhoud wordt hierdoor makkelijker en goedkoper.
De twee ‘launching customers’ zullen als springplank dienen om de Europese markt te betreden.
Activiteiten
Mecaphor BV zal twee airco apparaten produceren en installeren.
In het testmodel is de behuizing van het apparaat van hout gemaakt. Voor de productie dienen alle
onderdelen in een 3D-CAD-software omgeving verwerkt te worden om de behuizing van
roestvrijstaal te kunnen maken. De meeste onderdelen worden ingekocht, alleen de droogunit wordt
zelf geproduceerd.
Resultaat
Het resultaat van de demonstratie van twee gesloten kringloop dauwpuntkoelingen bij ‘launching
customers’ is tweedelig:
o Kenbaar maken van meetresultaten, waaronder het koelvermogen en het energieverbruik.
o Data realiseren om in een volgend werkpakket het apparaat productie klaar te maken.
Door de ondersteuning van RVO in dit project verwachten wij in de zomer van 2017 een (small
batch) productie te kunnen starten.
Penvoerder
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191.

DEI2150010 - Warmterivier Den Haag (WRC)

Een belangrijke uitdaging waar we in deze tijd voor staan, is de transitie van onze, op fossiele
brandstof gebaseerde energiehuishouding, naar de grootschalige inzet van hernieuwbare
energiebronnen. Met de ontwikkeling en een eerste toepassing van het Warmterivierconcept gaat
CMAG bijdragen aan deze transitie.
Het Warmterivierconcept is een innovatieve samensmelting van bestaande technieken. De basis is
de restwarmte-onttrekking aan het effluent van afvalwaterzuiveringsinstallaties. Door dit te
combineren met een relatief gezien kleine warmte-/koudeopslag is het mogelijk om het gehele jaar
water met een temperatuur van 12 tot 16°C aan woningen en gebouwen te leveren, de zogenoemde
‘’bronenergie’’. Warmtepompen in de aangesloten woningen en gebouwen brengen deze bronwarmte
vervolgens naar een temperatuurniveau voor ruimteverwarming en tapwaterverwarming. In de
zomer wordt de bronenergie gebruikt voor de koeling van de woningen.
Vanwege de gekozen temperatuurrange kan de distributie van de warmte en koude in de wijk met
één leidingnet plaatsvinden, het zogenaamde bron-net. Via dit bron-net kan ook koude en warmte
tussen woningen en gebouwen onderling worden uitgewisseld. Door deze synergievoordelen blijven
investeringen beperkt en kan dit concept onder de juiste financieringscondities concurreren met
traditionele systemen zoals: warmtelevering met hoogrendementsgasketels en koudelevering met
airco’s, maar ook met systemen die alleen op warmte-/koudeopslag zijn gebaseerd. De juiste
financieringscondities zijn vervolgens belangrijk omdat het rendement op de investeringen in het
Warmterivierconcept op dit moment nog beperkt is. Maar daar staat wel tegenover een toename van
het aandeel hernieuwbare energie en het beteugelen van de CO2 uitstoot.
Bijkomend voordeel is dat het project de deur opent naar andere vormen van het beprijzen van
energie. Het Warmterivierproject opent de optie voor een meer stabiele prijsontwikkeling van
warmte en koude die gekoppeld is aan onder andere de consumentenprijsindex en niet uitsluitend
aan de prijsontwikkeling van fossiele brandstof. De verwachte energiekosten voor de uiteindelijke
gebruikers kent daardoor een minder grote afhankelijkheid van de prijs voor fossiele energie.
Het Warmterivierconcept is een all electric systeem. Wanneer de benodigde elektriciteit uit
hernieuwbare bronnen afkomstig is, zoals biovergisters in combinatie met warmtekrachtkoppelingen
en/of zonnepanelen, kan volledige energieneutraliteit worden bereikt. De toepassing van deze
hernieuwbare bronnen is een onderdeel van de verdere ontwikkeling van het warmterivierproject dat
nu wordt voorbereid.
Het eerste warmterivierproject op grote schaal op basis van effluent afkomstig van de AWZI
Houtrust wordt nu voorbereid. In de komende vier jaar worden de eerste 1.000 woningen in de
gemeente Den Haag aangesloten op het Warmterivierconcept. Dit betreft de wijk Duindorp en de
toekomstige nieuwbouwwijk Norfolk. Daarmee vervangt dit project de Zeewaterwarmtecentrale die
op dit moment nog warmte en koude levert aan 764 woningen in Duindorp maar per september
2016 gaat sluiten in verband met de ontwikkeling van Scheveningen Haven.
Naast de aansluiting van de eerste 1.000 woningen is het de bedoeling de warmte- en koudelevering
in de latere jaren uit te breiden naar meer nieuwbouw op het Norfolk terrein, zodat in totaal 1.405
woningen zijn aangesloten. Ook zijn er plannen om warmte uit effluent te gaan leveren aan in totaal
12.000 woningequivalenten van bestaande woningen en utiliteitsgebouwen rondom de AWZI
Houtrust.
Omdat afvalzuiveringsinstallaties overal in Nederland aanwezig zijn, zal het Warmterivierconcept op
veel meer plekken kunnen worden toegepast. In Nederland kunnen op basis van dit concept tot wel
480.000 woningen worden voorzien van 12 PetaJoule aan hernieuwbare energie en daarmee 312
miljoen kg CO2 emissie kan worden vermeden op jaarbasis.
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Hoewel het Warmterivierconcept veel potentie heeft, is een eerste demonstratieproject noodzakelijk
om de uitrol in gang te kunnen zetten. Omdat dit een eerste project is in zijn soort, heeft het een
hoger risicoprofiel en is het daardoor moeilijker te financieren. Een bijdrage van de DEI-subsidie kan
voor een deel dit risicoprofiel afdekken en daarmee andere financiers over de streep trekken om het
project daadwerkelijk te realiseren.
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112168.pdf
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192.

DEI2150011 - MINI

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

Eneco Innovation and Ventures B.V.
01.12.2015 – 01.04.2017
DEI 2015
Warmte en koude installaties

Eindrapport 2017:
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a6/84e/4fe/5a684e4fe91608809
76684.pdf
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193.

DEI2150025 - Demonstratie van een
warmtepomp (Intelligente warmtepomp)

innovatieve

hoog

temperatuur

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

01.11.2015 – 31.03.2018
DEI 2015
Warmte en koude installaties

Eindrapport 2018:
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5d5/674/59a/5d567459af5588182
59734.pdf
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194.

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

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

--01.05.15 – 01.12.2016
DEI 2015
Warmte en koude installaties

Eindrapport 2017:
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a3/a90/903/5a3a90903f4c13714
03772.pdf
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HER regeling
195.

TEHE117038 - High Temperature Underground Thermal Energy Storage
(HEATSTORE)

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

ECW Geomanagement B.V., If Technology B.V., Koninklijke Nederlandse
Akademie van Wetenschappen (KNAW), KWR Water B.V.
01.05.2018 – 30.04.2021
HER
Warmte en koude installaties
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196.

TEHE116097 - Benutting stromingswarmte (BSRJ2016)

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

DLV G&E, Koel-My, Freddomatic, Re-genT, Renckens Agri services, Stainless
Products, Daikin Netherlands, Mr. A. Ottenbros
01.02.2016 – 01.04.2017
HER
Warmte en koude installaties

Eindrapport 2017:
https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a6/852/d08/5a6852d08784a465
979854.pdf
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197.

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

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

Boonstoppel Engineering B.V.,
Waterweg Wonen
01.04.2017 – 31.12.2018
HER
Warmte en koude installaties

global-E-systems

Europa

B.V.,

Stichting

Bladzijde 316 van 318

Projecten TKI Urban Energy

Topsector Energiestudies: Warmte en koude installaties
1.

TESN118034 - Comfortabel en duurzaam leven (CDL)
https://projecten.topsectorenergie.nl/projecten/comfortabel-en-duurzaam-leven-00031854

2.

TESN118050 - Energiestudie naar een hoge COP-warmtepomp (COP6)
https://projecten.topsectorenergie.nl/projecten/energiestudie-naar-een-hoge-copwarmtepomp-00031868

3.

TESN118064 - Warmtepomp met Slimme Multi-Zone Boiler (WP-MZB)
https://projecten.topsectorenergie.nl/projecten/warmtepomp-met-slimme-multi-zone-boiler00031877

4.

TESN118068 - Energietransitie in een Toekomstbestendige Hoogbouw (ETH)
https://projecten.topsectorenergie.nl/projecten/energietransitie-in-een-toekomstbestendigehoogbouw-00031879

5.

TESN118072 - 123 Duurzaam
https://projecten.topsectorenergie.nl/projecten/123-duurzaam-00031881

6.

TESN118120 - Hlb. Hoge Temperatuur Opslag binnenstedelijk collectief warmtenet (HHTO)
https://projecten.topsectorenergie.nl/projecten/hlb-hoge-temperatuur-opslag-binnenstedelijkcollectief-warmtenet-00031907

7.

TESN118132 - Sustainable Data center cooling Technologies and their optimised
implementation for heat recovery a … (OptiRec)
https://projecten.topsectorenergie.nl/projecten/sustainable-data-center-cooling-technologiesand-their-optimised-implementation-for-heat-recovery-a-00031915
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Programmalijn 3: Fysieke integratie
Zie projectencatalogus deel 2 met de projecten onder programmalijn 3.

Programmalijn 4: Flexibele energie-infrastructuur
Zie projectencatalogus deel 3 met de projecten onder programmalijn 4 t/m 5 en overige thema’s.

Programmalijn 5: Energieregelsystemen en –diensten voor en van spelers op de
energiemarkt
Zie projectencatalogus deel 3 met de projecten onder programmalijn 4 t/m 5 en overige thema’s.

Overige thema’s (institutionele en sociale innovaties en glastuinbouw)
Zie projectencatalogus deel 3 met de projecten onder programmalijn 4 t/m 5 en overige thema’s.
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