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VISIE EN AMBITIES
In 2050 is de energievoorziening in de gebouwde omgeving 100% duurzaam. De eerste stappen 
van deze energietransitie zijn gezet, maar de tijd dringt en er is nog een grote inspanning nodig 
van alle partijen die in het ecosysteem van TKI Urban Energy actief zijn – individueel, per sector, 
en gezamenlijk. In die inspanning kunnen implementatie en innovatie niet zonder elkaar: reeds 
ontwikkelde innovaties versneld toepassen en toepassing versnellen door innovatie. 

De opgave is zo groot dat bestaande oplossingen ontoereikend zijn. Naast noodzakelijke innovaties 
in de infrastructuur, energiesysteem, energieopwekking en energieopslag zal het aanbod van  
(geïndustrialiseerde) innovatieve oplossingen fors moeten groeien. Het tempo van deze transitie 
vraagt om oplossingen die snel in massa kunnen worden geproduceerd en toegepast. De maat-
schappelijke uitdagingen voor TKI Urban Energy zijn sterk gekoppeld aan de Transitiepaden 
voor “Lage Temperatuur Warmte”, “Kracht en Licht” en “Mobiliteit”. De ambities, inzet op sleutel-
gebieden en de uitvoeringsagenda van TKI Urban Energy sluiten daar dan ook naadloos op aan.

Met de uitvoering van de transitiepaden verwachten we een groei van industriële belangstelling 
voor de onderwerpen van de TKI Urban Energy. Gemotiveerde bedrijven die kansen zien, dragen 
de uitvoering van onze innovatieagenda. Volume in de markt is nodig om de keten van innovatie naar 
implementatie te sluiten. Om de innovatiedoorlooptijd te verkorten zijn grootschalige demonstraties 
nodig. Gebundelde vraag waarbij gehele gebieden (denk aan middelgrote steden) binnen15 jaar 
energieneutraal worden hebben een enorme stimulerende werking over de gehele innovatieketen.

Binnen deelgebieden van de energietransitie in de gebouwde omgeving  zullen concrete innovatie- 
doelen worden gesteld in combinatie met doelen qua marktvolume en experimenteerruimte.

Het werkgebied van TKI Urban Energy omvat innovaties van zonnestroomsysteemcomponenten 
(opwekking en opslag), warmte- en koude-installaties (opwekking en opslag), Integratie in de  
bouw, flexibele energie-infrastructuur, en energieregelsystemen en -diensten. Deze innovaties  
moeten uitmonden in a) fabricagemachines en materialen voor duurzame energiesysteem-
componenten; b) duurzame-energieproductiesystemen en (integrale) energierenovatie- 
oplossingen; en c) energieopslag, energieregelsystemen en energiediensten. Nederlandse  
bedrijven en kennisinstellingen leveren hiervoor de essentiële bouwstenen en profiteren van  
de commerciële kansen. Technologische en socio-economische vernieuwingen zullen beter 
worden gecombineerd om de transitie te realiseren. 

Relevante nieuwe inzichten en ontwikkelingen vragen blijvend onze aandacht. Zo neemt op  
alle terreinen het belang van energieopslag toe. Met name de toenemende vraag naar opslag 
van elektriciteit vraagt om een verdere impuls op het terrein van onderzoek en ontwikkeling.
Om de visie en ambities van TKI Urban Energy met de nodige snelheid en effectiviteit uit te voeren 
zien we een groeiende noodzaak en urgentie om voor geselecteerde strategisch belangrijke 
thema’s meer vanuit langlopende programma’s te gaan werken en partijen te verbinden in de 
innovatieketen op alle TRL-niveaus. Dergelijke “meerjarige missiegedreven programma’s” (MMP’s) 
worden ook aanbevolen in het recente AWTI-advies en door de NERA Science Board. Dit soort 
programma’s vereisen een aparte financiering.

Vooruitblik 2018
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ECOSYSTEEM
Het netwerk (‘ecosysteem’) van TKI Urban Energy bestaat uit bedrijven, vooral innovatieve  
MKB-ers, kennisinstellingen, regionale en lokale overheden, en brancheorganisaties. Daarnaast zijn 
er contacten met internationale gremia zoals IEA, ERA-Net, Europese Technology Platforms, etc. 
Organisaties in het netwerk zijn actief in de energiesector, de bouw, ICT, automotive branche, en in 
combinaties daarvan. De energietransitie biedt kansen voor partijen in dit ecosysteem. De inzet van 
TKI Urban Energy versterkt de internationale concurrentiekracht en de kennispositie van deelne-
mende bedrijven respectievelijk onderzoeksorganisaties.

Experts uit dit ecosysteem vormen de Strategische Advies Raad van TKI Urban Energy. Naast 
een goede aansluiting op de transitiepaden zijn de belangrijkste adviezen voor 2018 : 1) zorg 
voor integratie van niet-technologische aspecten in innovatieprojecten; 2) stimuleer industrialisatie 
van renovatieprocessen in de bestaande bouw; en 3) bevorder de ontwikkeling van een open 
referentie-architectuur als onderdeel van digitaliseringsagenda. Deze adviezen zijn verwerkt in het 
programma, en zullen in de volgende hoofdstukken aan bod komen. 

Naast de Energieagenda, en de ontwikkelingen van de transitiepaden zijn er nog een aantal 
ontwikkelingen die van belang zijn voor onze innovatieagenda. Het gaat dan om de Warmtetafel en 
de maatschappelijke aandacht voor ‘de exit’ van aardgas uit de gebouwde omgeving, de resultaten 
uit de Overlegtafel Energievoorziening en de Digitaliseringsagenda van de TSE. 

Vooruitblik 2018
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SAMENHANG TUSSEN DE  
PROGRAMMALIJNEN 
De Kennis- en Innovatieagenda van TKI Urban Energy is opgebouwd uit 5 programmalijnen die in 
samenhang invulling geven aan de ambities voor de energietransitie in de gebouwde omgeving,  
zie ook figuur 1. Dit zijn: zonnestroomsysteemcomponenten, warmte- en koude-installaties,  
integratie van energiebesparing en duurzame energietechnologieën in (multifunctionele) bouw-
delen, flexibele energie-infrastructuur, en energieregelsystemen en energiediensten. Deze  
combinatie van onderwerpen is gericht op het ontwerp van een decentraal, 100% duurzaam 
energiesysteem in de gebouwde omgeving dat aantrekkelijk is voor de gebruikers. 

Bij de opzet van deze programmalijnen is prioriteit gegeven aan onderwerpen die een goede 
basis hebben binnen de Nederlandse industrie (van machinebouwers en toeleveringsindustrie tot 
toepassers en dienstverleners) en kennisinstellingen. 

Figuur 1: Onderlinge samenhang van de 5 programmalijnen van TKI UE.

 

Warmte- en koude installaties

Integratie in de bouwFlexibele energie-infrastructuren

Zonnestroomsysteemcomponenten
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De 5 programmalijnen bevatten elementen op verschillende niveaus. In figuur 2 is dit langs twee 
assen weergegeven. Vanuit ketenbenadering is een rangschikking te maken van innovaties in 
productietechnologie, in componenten en subsystemen, en in systeemintegratie en toepassing. Op 
de andere as is onderscheid te maken tussen installatie-, gebouw-, gebiedsniveau en gebruiker. 

Plaatsing Programmalijnen Installatie Gebouw Gebied Gebruiker

Productietechnologie

Componenten en subsystemen

Systeemintegratie en toepassing

Figuur 2: Plaats van de 5 programmalijnen binnen de waardeketen en de fysieke omgeving

PL1

PL2

PL3
PL4

PL5
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TKI URBAN ENERGY –  
CROSS-OVERS
De onderwerpen van TKI Urban Energy zijn verbonden met enkele onderwerpen van andere TKI’s 
binnen de Topsector Energie en met onderwerpen van de topsectoren Creatieve Industrie, HTSM, 
ICT, Logistiek, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water. 

Energie & CO2 (Smart Energy) is een maatschappelijke uitdaging die – uiteraard – aansluit op de 
gehele kennis- en innovatieagenda van TKI Urban Energy. Onderdelen van programmalijn 4 van 
TKI Urban Energy hebben verband met de volgende maatschappelijke uitdagingen: Gezondheid & 
Zorg, Klimaat & Water, Mobiliteit & Transport (Smart Mobility). Laatstgenoemde is ook van belang 
voor programmalijn 5. De andere drie programmalijnen (1, 2 en 3) hebben vooral een relatie 
met Circulaire economie. Voor dit ‘trio’ zijn tevens de volgende sleuteltechnologieën van belang: 
Nanotechnologie, Geavanceerde Materialen, Geavanceerde fabricagesystemen en -processen, 
Fotonica en Micro- en nano-elektronica. ICT is van belang voor alle programmalijnen, maar met een 
zwaartepunt in de programmalijnen 4 en 5. 

De volgende vier NWA Routes zijn relevant voor TKI Urban Energy: Circulaire economie (#3), 
Energietransitie (#5), Materialen - made in Holland (#12), en Smart, liveable cities (#21). 
In de tabellen in Bijlage A Cross-overs van TKI Urban Energy zijn details te vinden voor bovenge-
noemde relaties en verbanden. 

De programma’s van TKI Urban Energy sluiten goed aan op de onderwerpen in de transitiepaden 
“Kracht & Licht” en “Lage-temperatuur warmte”. In onderwerpen van programmalijnen 3, 4 en 5 
komen bovendien beide transitiepaden samen. Daarnaast is er in programmalijn 5 aansluiting bij 
het transitiepad “Mobiliteit”.

Een overzicht van de verbanden tussen de programma’s van TKI Urban Energy en de sleuteltech-
nologieën is te vinden in  Bijlage B Maatschappelijke uitdagingen, Sleuteltechnologieën en NWA 
Routes voor TKI Urban Energy .

Vooruitblik 2018
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NIEUW IN 2018
Het programma voor 2018 heeft dezelfde structuur en hoofdindeling in programmalijnen als  
in 2017, maar er zijn enkele accentverschuivingen voortvloeiende uit de Transitiepaden. Niet- 
technologische aspecten, opslag en conversie (Power2X), en standaardisatie (open standaarden) 
krijgen in 2018 meer aandacht. Ook wil TKI Urban Energy meer ruimte voor enerzijds langjarige 
programma’s voor enkele onderwerpen die grote invloed zullen hebben op de energietransitie als 
geheel, en anderzijds op versnelling van hoge TRL resultaten naar de markt. 

Binnen de programmalijnen noemen we  de volgende accentverschuivingen:
•  Meer expliciete aandacht voor embodied energy en circulariteit, vooral in programmalijnen 1 

“Zonnestroomsysteemcomponenten” en 3 “Integratie in de bouw”;
• Expliciete aandacht voor warm tapwater in programmalijn 2 “Warmte- en koude-installaties”;
• Expliciete aandacht voor digitalisatie en industrialisatie in bouwprocessen in programmalijn 3
•  Versterking van het onderwerp geothermie, dus niet alleen ‘ondiepe’ geothermie in programma-

lijn 4 “Flexibele energie-infrastructuur” (‘ultradiepe’ geothermie is een onderwerp bij TKI Gas);
•  Systeemintegratie op decentraal niveau wordt nadrukkelijker onderdeel van de TKI Urban 

Energy agenda en wordt met name onderdeel van de programmalijnen 5 “Energieregel-
systemen en – diensten”, 4 “Flexibele energie-infrastructuur”, en 3 “Integratie in de bouw”;

•  Meer samenwerking met MVI-Energie.

Vooruitblik 2018
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RISICO’S EN RISICOMITIGATIE
De energietransitie in Nederland vraagt om een grote tempoversnelling ten opzichte van de  
huidige ontwikkelingen. TKI Urban Energy ziet drie belangrijke risico’s voor onvoldoende  
versnelling: 1) te geringe inzet op een aantal vraagstukken dat alleen met deels fundamenteel 
nieuwe technologie opgelost kan worden, 2) het niet tijdig opschalen van innovaties, en 3) het 
ontbreken van open standaarden om de veelheid aan nieuwe technologieën fysiek op elkaar aan te 
laten sluiten en met elkaar te laten ‘communiceren’. Om het eerstgenoemde risico te ondervangen 
zijn omvangrijke meerjarenprogramma’s nodig. Voor sneller opschalen is een lonkend perspectief 
nodig, bijvoorbeeld door het aantonen dat innovaties werken in grote demonstratieprojecten.  
Het industrialiseren van renovaties in de bouw zal ook bijdragen aan het mitigeren van dit risico. 
Daarnaast is ook houvast nodig, door o.a. heldere prijsmechanismen en randvoorwaarden 
(CO2-doelen, subsidies voor onrendabele top, energielabel voor gebouwen en apparaten,  
etc.) en een afwegingskader voor lokale energie-infrastructuur. Het ontwikkelen van een   
ICT-referentie architectuur is een middel om het derde genoemde risico te beperken.

Gebrekkige samenwerking en het beperkt wederzijds begrijpen van elkaars drijfveren en werkwijze 
tussen traditionele (energie)bedrijven en start–ups – vaak met een ICT-insteek – is een punt van zorg. 
Hetzelfde probleem speelt voor de PV-sector, de bouwsector en de installatiesector, bijvoorbeeld in 
de ontwikkeling voor multifunctionele bouwdelen. Dit is een risico voor de ontwikkeling van innovaties 
in de programma’s van TKI Urban Energy. De TKI Urban Energy faciliteert onderlinge contacten, 
organiseert matchmaking bijeenkomsten en helpt partijen bij consortiumvorming. Daarnaast worden 
TKI-dagen, workshops etc. georganiseerd – vaak op specifieke onderwerpen en met een relatief 
beperkt aantal experts – zodat partijen kennis en ervaringen met elkaar kunnen delen. 

De energietransitie vraagt om veel nauwere afstemming van bouwkundige maatregelen, installaties 
en energienetwerken. Dat is nodig voor het behalen van het energetisch en financieel rendement, 
maar ook voor een gezond en aangenaam binnenmilieu. Zo zijn ventilatiesystemen cruciaal voor een 
goede luchtkwaliteit vanwege de toename van luchtdichtheid van gebouwen voor energiebesparing. 

Voor de ontwikkeling en realisatie van lokale warmteplannen is het onvermijdelijk enig risico te 
nemen omdat we nog niet de ‘silver bullet’ gevonden hebben en we tegelijkertijd niet kunnen 
wachten met het starten met deze plannen. Dit risico wordt beperkt met de ontwikkeling van  
goede beslistools. Daarnaast is beperking van de warmtevraag een no-regret-maatregel die 
lagetemperatuurverwarming mogelijk maakt. 

Inbreuk op privacy en (cyber) security zijn twee specifieke risico’s die beide van toenemend  
belang zijn voor TKI Urban Energy vanwege de digitalisering van bijvoorbeeld energiediensten  
en de energie-infrastructuur. Het onderwerp privacy is zo breed, dat TKI Urban Energy  
dit niet specifiek oppakt, maar zich wel bewust is van risico’s die hieraan verbonden zijn.  
Cyber security heeft dit jaar al enkele keren het nieuws gehaald, bijv. via http://nos.nl/ 
artikel/2186382-ict-lek-zonnepanelen-mogelijke-bedreiging-europese-stroomvoorziening.html. 
TKI Urban Energy heeft in 2016 al opdracht gegeven om een hulpmiddel te ontwikkelen voor 
‘security by design’. Dat heeft in 2017 geleid tot de Handreiking Cyber Security Smart Energy, 
zie ook https://topsectorenergie.nl/tki-urban-energy/kennisdossiers/cybersecurity-smartenergy. 

Vooruitblik 2018
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Tot slot is er een groot risico dat de innovaties die in de programma’s van TKI Urban Energy  
worden ontwikkeld niet snel genoeg tot markttoepassing komen. Dat kan omdat er nog  
onvoldoende markt is voor een specifieke innovatie, de randvoorwaarden niet gunstig zijn  
(beleid, subsidies, acceptatie) of omdat er onvoldoende middelen of capaciteit beschikbaar zijn  
om de stappen in TRL 8-9 te doorlopen voordat marktintroductie kan plaatsvinden.

Vooruitblik 2018
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PROGRAMMALIJN 1 
ZONNESTROOMSYSTEEM- 
COMPONENTEN
Op dit moment worden zonnestroomcellen en -panelen op zeer grote schaal vooral in het verre 
oosten geproduceerd. Dit betekent echter niet dat de wereldwijde zonne-energiesector zich 
alleen maar in het verre oosten bevindt, zeker niet! Nederland speelt een belangrijke rol in de 
ontwikkeling van innovatieve zonnestroomtechnieken en –concepten inclusief de bijbehorende 
productieapparatuur en -processen, in de ontwikkeling van, voor de sector, nieuwe materialen, 
en in de ontwikkeling van innovatieve batterijtechnologieën, die vervolgens allemaal wereldwijd 
gecommercialiseerd worden. Daarnaast zien we recent een aantal belangrijke initiatieven  
om ook weer zonnecellen en -panelen in Nederland te gaan produceren. De combinatie van 
een hoogwaardige, in vier decennia opgebouwde, kennisinfrastructuur, wereldwijd leidende 
productieapparatuurbouwers en een eigen maakindustrie is een ijzersterke combinatie om 
Nederland van innovatieve zonnestroomsystemen te voorzien, en hiermee ook wereldwijd 
commercieel succesvol te zijn. 

Vooruitblik 2018
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Doelen

Het verder versterken van de concurrentiepositie van de Nederlandse PV-sector, en het verlagen 
van de opwekkosten van zonnestroom in Nederland tot maximaal 0,06-0,07 EUR/kWh door: 
•  Het verlagen van de turnkey zonnestroomsysteemkosten tot maximaal 0,6-1,0 EUR/Wp middels 

het verhogen van de elektriciteitsopbrengst (Wp), en het stabiel houden/ verlagen van de 
fabricagekosten van modules tot maximaal 0,30-0,40 EUR/Wp (bij grootschalige fabricage); 

•  Het verlagen van de kosten voor onderhoud en beheer, het langer behouden van een stabiele 
opbrengst, en het verlengen van de levensduur van PV-modules tot minimaal 30 jaar; 

Het vergroten van de toepasbaarheid van zonnestroomsystemen in Nederland door: 
•  Het verhogen van de esthetische kwaliteit van zonnestroomsystemen door onder meer  

kleurvariatie, (semi)transparantie, maat- en vormvrijheid, en schaduwtolerantie; 
•  Het verbeteren van de veiligheid en de elektriciteitsopbrengst van zonnestroomsystemen  

(per m2) door het ontwikkelen en toepassen van innovatieve elektrotechnische systeem-
componenten;  

•  Het verhogen van de waarde van zonnestroomsystemen, en het faciliteren van grootschalige 
implementatie van zonnestroom door het ontwikkelen en toepassen van nieuwe concepten en 
technologieën om zonnestroom op te slaan; 

• Het verbeteren van integrale duurzaamheid. 

Voortgang

Inmiddels zijn er in deze programmalijn 57 projecten gestart. Alle kennisinstituten die actief zijn 
op dit onderwerp zijn inmiddels bij 1 of meerdere TKI-projecten betrokken, en ook een groot 
aantal bedrijven is actief betrokken bij TKI-projecten in deze programmalijn. Deze in 2011 nog 
zeer versnipperde sector heeft zich, mede door de rol die de TKI heeft gespeeld, ontwikkeld tot 
een behoorlijk goed georganiseerde en steeds professionelere sector waar vruchtbaar wordt 
samen gewerkt bij de ontwikkeling van nieuwe innovaties. Wat opvalt is dat juist de gewenste 
samenwerking tussen kennisinstellingen en bedrijven (vooral MKB-bedrijven) in dit gedeelte van 
de sector goed tot stand is gekomen. Meerdere keren per jaar komt de PV-gemeenschap bijeen 
om te netwerken en elkaar bij te praten over relevante ontwikkelingen. Tijdens deze bijeenkomsten 
houden de meeste TKI-projecten ook hun projectvoortgangsbijeenkomsten. 

Om focus op de juiste ontwikkelingen te houden is in 2016 een ‘technology roadmap’ op het gebied 
van kristallijn silicium PV-technologieën opgesteld en een roadmap voor de ontwikkeling van 
hybride tandemcellen. In 2017 wordt de complete NL PV-roadmap afgerond als ook het dunne films 
PV-technologieveld en een gedeelte over PV-systemen en toepassingen hieraan wordt toegevoegd. 

Vooruitblik 2018
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Technologieontwikkeling in 2018 en subprogrammalijnen

Programma 1a: Zonnestroomtechnologieën (PV-cellen en -modules)
In dit programma worden innovatieve technologieën ontwikkeld voor (de productie van) PV-cellen 
en –modules gebaseerd op silicium wafers en gebaseerd op diverse dunne film PV-technologieën, 
en voor PV-cellen en -modules met zeer hoge rendementen, in het bijzonder (maar niet exclusief) 
hybriden van kristallijn silicium en dunne films. Tevens worden technologieën ontwikkeld die nieuwe 
zonnestroomtoepassingen mogelijk maken, bijvoorbeeld met schaduwtolerantie, kleurvariatie,  
en semitransparante of vormvrije zonnestroompanelen en -folies. De focus ligt op de ontwikkeling 
en toepassing van nieuwe materialen, geavanceerde cel- en moduleconcepten, innovatieve 
productieapparatuur en gerelateerde -processen, en duurzaamheidsaspecten zoals recycling  
en ‘design for sustainability’. 

De belangrijkste doelstellingen van dit programma zijn, naast de algemene programmalijn-
doelstellingen: 

•  het verhogen van het omzettingsrendement tot 24% voor de hoogste-rendement kristallijn 
silicium PV-modules, en 22% voor de laagste-kosten kristallijn silicium PV-modules; 

•  het verhogen van het omzettingsrendement tot 18% voor de hoogste rendement dunne film 
PV-modules, en 12% voor de laagste kosten dunne film PV-modules (getallen zijn indicatief); 

•  het verhogen van het omzettingsrendement tot voorbij de limieten van individuele, bestaande 
PV-technologieën tot voorlopig 28% met een tandemstructuur van kristallijn silicium en dun-
ne-film PV-technologieën. 

Programma 1b: Overige PV-systeemcomponenten (niet zijnde PV-cellen en -modules)
Innovatieve elektrotechnische componenten worden in dit programma ontwikkeld voor het meten, 
regelen en optimaliseren van een zonnestroomsysteem, en voor het verbeteren van de veiligheid 
van een zonnestroomsysteem. Waar de focus in programma 1a vooral ligt op de ontwikkeling van 
innovaties rondom de (productie van) PV-cellen en -modules, ligt de focus in dit programma vooral 
op de andere componenten die nodig zijn voor het samenstellen van een zonnestroomsysteem. 
 

Vooruitblik 2018
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PROGRAMMALIJN 2  
WARMTE- EN KOUDE- 
INSTALLATIES
Het grootste deel van het energiegebruik in de gebouwde omgeving is warmte. Verduurzaming 
van de warmtevoorziening met behoud – of zelfs verbetering – van een gezond binnenklimaat 
is cruciaal voor de energietransitie. Deze programmalijn richt zich op het verhogen van de 
inzetbaarheid en prestaties van duurzame systemen daarvoor. Dit vraagt om fundamentele 
doorbraken en dus een forse programmatische inzet. Warmte-opslag is van belang voor een 
duurzaam warmtesysteem en biedt daarnaast flexibiliteit voor elektriciteit (power2heat). PL2 
richt zich ook op energiebesparende oplossingen voor de vraag en de temperatuur van warm 
tapwater. Collectieve systemen zoals warmtenetten zijn onderdeel van PL4. 

Vooruitblik 2018
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Doelen

Het ontwikkelen van componenten en apparaten die warm tapwater en een prettig binnenklimaat 
leveren (luchtkwaliteit, temperatuur) en aantrekkelijk zijn (gemak, ruimtegebruik, esthetiek, geluid, 
dit alles zowel binnen als buiten). Ze zijn uiteindelijk geschikt voor energetische renovatieconcepten 
naar lagetemperatuurverwarming en bijbehorende warmtevraagbeperking, voor minder dan 45k€ 
bij rijwoningen (>1945). Voor andere gebouwtypen zijn er vergelijkbare ambities. Het doel is dat 
uiterlijk in 2050 alle wijken in Nederland energieneutraal zijn.  

De energiemodaliteiten “warmte” en “elektriciteit” worden in het nieuwe systeem beter verbonden: 
Warmte-opslag biedt in combinatie met elektrisch aangedreven warmtesystemen (warmtepompen) 
flexibiliteit voor variabel duurzaam energieaanbod in het elektriciteitssysteem (power2heat in 
warmtebatterij) en maakt zo verdere groei van hernieuwbare energie in alle vormen mogelijk.

Voortgang

Drie nieuwe typen warmtepompen zijn in ontwikkeling van fundamenteel materiaalonderzoek tot 
component en systeem “looks like real”, inclusief daksysteem en business cases. Op compacte 
warmteopslag is materiaalonderzoek nodig voor echte doorbraken. Parallel daaraan zijn reactoren 
ontwikkeld met o.a. innovatie in kleppen. Naast warmteopslag in PCM en TCM heeft het programma 
een nieuwe opslagroute van m.n. (zonne)elektriciteit in warmte opgeleverd via redoxreacties, nog 
compacter dan TCM en goedkoper dan elektrische accu’s. Voor zowel opslag als warmtepompen 
zijn roadmaps opgesteld.

Ventilatieprojecten hebben kennis en praktische oplossingen ontwikkeld voor kwaliteitsmetingen 
van ventilatie-installaties en voor specifieke emissies in kookomgeving en douche.

Luchtwarmtepompen zullen een belangrijke bijdrage aan de energietransitie leveren. De ontwikke-
ling hiervan vraagt aandacht op twee punten om risico’s voor acceptatie te verkleinen. De eerste 
is geluidsproductie van installaties met deze pompen. De tweede zijn de huidige normen voor 
legionella preventie en sommige koudemiddelen die mogelijk strenger zijn dan noodzakelijk is. 
Gerichtere regels voor veilige toepassing kunnen de weg vrijmaken voor significante rendements-
verbeteringen. 

Technologieontwikkeling in 2018 en subprogrammalijnen

Programma 2a: Warmtepompen en warmteafgifte 
Het ontwikkelen van kleine, stille, hoogefficiënte, betaalbare componenten en systemen geschikt 
voor warmte- en koudelevering in de bestaande bouw (woningen en utiliteitsbouw). Het gaat daarbij 
om innovaties in materialen, miniaturisatie, geluidsreductie, esthetische inpasbaarheid, andere 
koudemiddelen voor warmtepompen; lage temperatuur afgifte systemen voor renovatie; besparing 
en duurzame productie van warmtapwater. Significante kostenreductie is mogelijk in de productie 
van warmtepompen, vergelijkbaar met de kosten van HR ketels bij vergelijkbare aantallen. Dit 
vraagt een gecombineerde aanpak van vraagontwikkeling en wijziging in productie.  

Programma 2b: Zonnecollectoren
Het ontwikkelen van nieuwe zonnewarmteconcepten voor kostprijsverlaging per opgewekte kWhth 
op hogere temperaturen (70°C) respectievelijk andere oppervlaktes (gevels). 

Vooruitblik 2018
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Programma 2c: Ventilatiesystemen
Voor gezonde energiebesparing zijn ventilatiesystemen nodig die zelf energiezuinig zijn én 
energiezuinige gebouwconcepten mogelijk maken, én werkelijk goed worden toegepast door een 
gebruiksvriendelijk ontwerp (geluid, onderhoud, kosten). Focus is vooral op renovatie bestaande 
bouw naar hoge luchtdichtheid. Innovatiethema’s zijn reductie van geluid en tochtklachten; plug en 
play concepten; ruimtebeslag kanalen; filtertechnieken; warmteterugwinning bij natuurlijk gedreven 
ventilatie; gestuurd ventileren alleen dan en daar waar nodig (sensoren).

Programma 2d: Warmte/koude opslag
Het ontwikkelen van compacte thermische opslag, significant compacter dan water (uiteindelijk ca. 
factor 5 compacter) die fluctuerend warmte-aanbod (collectoren, warmtenet) en -vraag kan helpen 
koppelen en flexibiliseren. In combinatie met elektrische warmtepompen kan thermische opslag ook 
flexibiliteit bieden aan het elektriciteitssysteem. Naast de ontwikkeling van laag-cyclische opslag 
van zonnewarmte (80 °C) gaat het hier ook om opslagsystemen die op kortere tijdschalen (enkele 
weken of zelfs etmaalbasis) kunnen worden geladen met laagwaardiger warmte, bijvoorbeeld uit 
warmtepompen (ca. 45 °C). Beide specificaties zijn bijzonder uitdagend en vereisen onderzoek 
naar de praktische haalbaarheid hiervan. Het gaat hierbij om compacte opslaginstallaties. Warmte/
koude opslag in de ondergrond is onderdeel van programmalijn 4. 

Programma 2e: Integratie van componenten en systeemefficiency
Het ontwikkelen van gecombineerde en geïntegreerde apparaten waarin compacte opslag, 
warmteafgifte, en compacte warmtepomp en/of zonnewarmtesysteem en/of ventilatie zijn samenge-
bracht. Componenten (zeker als het componenten van verschillende leveranciers betreft) optimaal 
op elkaar aansluiten. Aandachtspunten zijn daarbij standaardiseren van aansluitingen, modulair, 
compact, prestatiegarantie en certificering. 

Het gaat hierbij om ontwikkeling van gecombineerde en geïntegreerde apparaten. De integratie in 
een multifunctioneel bouwdeel valt onder programmalijn 3. Smart grid compatibility voor het leveren 
van flexibiliteit is met name van belang voor warmtepompen en opslag (warmtebatterij). Regelsyste-
men daarvoor zijn onderdeel van programmalijn 5.   

Vooruitblik 2018
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PROGRAMMALIJN 3  
INTEGRATIE IN DE BOUW  
De bouw verwacht een energierevolutie. Klimaatverandering en uitputting van grondstoffen 
leiden ertoe dat we een grote verbouwing van Nederland moeten realiseren op een manier 
en met een snelheid die nog niet eerder is vertoond. Grootschalige toepassing van duurzame 
energie en energiebesparing in een dichtbebouwd land als Nederland is  alleen mogelijk met 
dubbel ruimtegebruik: geïntegreerd in de leefomgeving (i.c. de gebouwde omgeving en civiele 
infrastructuur). Om dit te bereiken moeten producten aantrekkelijker, compacter, zuiniger en 
goedkoper worden. Daarnaast moet de implementatie van deze verduurzaming makkelijker 
worden en de snelheid van implementatie revolutionair verhoogd. 

Vooruitblik 2018
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Doelen

Energetische renovatieconcepten tot Energielabel A of beter, voor minder dan 45k€ bij rijwoningen 
(>1945). Voor andere gebouwtypen vergelijkbare ambities. De renovatie veroorzaakt geen/ weinig 
overlast voor bewoners en omwonenden (gemak, ruimtegebruik), en levert na renovatie een prettig 
binnenklimaat (luchtkwaliteit, temperatuur w.o. oververhitting) en aantrekkelijke ruimte binnen en 
buiten (geluid, esthetiek). Het doel is uiterlijk in 2050 alle wijken in Nederland CO2 neutraal. 

•  Het ontwikkelen van innovatieve zonnestroomsystemen die fysiek optimaal worden geïntegreerd in 
de infrastructuur (wegen, spoorwegen, binnenwater en uiteindelijk ook offshore toe te passen).  

•  Het ontwikkelen van multifunctionele bouwelementen waarmee optimaal binnencomfort gerealiseerd 
wordt met minimaal gebruik van energie en maximale opwekking van duurzame energie.  

•  Het ontwikkelen van innovatieve concepten, processen en tools om de bestaande gebouwvoorraad 
in Nederland op grote schaal en met grote snelheid energetisch te renoveren. 

Voortgang

De eerste projecten beginnen resultaten op te leveren: Gebouwgeïntegreerde zonnedaken die 
in TKI-projecten zijn ontwikkeld worden naar de markt gebracht. Het is interessant om te zien 
dat enkele van deze daken de opwekking van zonnestroom en zonnewarmte combineren in één 
systeem. Verder is een coating ontwikkeld die ook in pastelkleuren aanzienlijke hoeveelheden 
zonnewarmte kan oogsten. In TKI UE-projecten worden zonnestroomproducerende geluidswallen 
ontwikkeld; een afdichtende folie voor een afvalstortplaats waarmee zonnestroom kan worden 
opgewekt, en een innovatief drijvend zonnepark dat uiteindelijk ook offshore toepasbaar moet zijn. 
Tenslotte zijn er drie verschillende integrale energierenovatieconcepten ontwikkeld in TKI-projecten 
waarmee bestaande gebouwen betaalbaar energiezuiniger of zelfs energieleverend kunnen worden 
gemaakt. 

Technologieontwikkeling in 2018 en subprogrammalijnen

Programma 3a: Fysieke integratie van zonne-energiesystemen in de infrastructuur 
In dit programma worden innovatieve zonne-energiesystemen ontwikkeld die optimaal kunnen  
worden geïntegreerd in de fysieke infrastructuur. Denk hierbij aan zonne-energiesystemen bij 
wegen en spoorwegen, en zonne-energiesystemen op wateroppervlaktes die uiteindelijk ook 
offshore zijn toe te passen. Eisen aan dergelijke zonnes-energiesystemen zijn multifunctionaliteit, 
energieopbrengst, plaatsingspotentieel, robuustheid tegen externe (weers)omstandigheden en 
calamiteiten, levensduur, esthetische eigenschappen, standaardisatie, certificering, mogelijkheid 
(her)verzekering en kosten. 

Programma 3b: Multifunctionele bouwdelen
Voor de energietransitie in de gebouwde omgeving is er een grote vraag naar multifunctionele 
bouwdelen die naast functies zoals stijfheid en sterkte, wind- en waterdichtheid, isolatie en  
ventilatie, ook energie besparen en duurzame energie opwekken, opslaan en beheren. Dit 
programma richt zich op de ontwikkeling van multifunctionele bouwdelen waaronder “Building 
Integrated PV” (BIPV) oplossingen, Vehicle Integrated PV (VIPV)  en thermisch actieve bouwdelen. 
Belangrijke eisen zijn: modulair ontwerp, flexibel toepasbaar, esthetisch aantrekkelijk, en niet of 
slechts beperkt duurder dan standaardoplossingen. 

Vooruitblik 2018
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Programma 3c: Integrale energie-renovatieconcepten
Dit programma nodigt uit tot vernieuwing in het gehele bouwproces. Vernieuwing in technologische 
en digitale ontwikkelingen én daaraan gekoppelde samenwerkingsvormen en verdienmodellen. 
Aansluitingen zijn cruciaal: van opname naar productie, van componenten op elkaar, en van vraag 
en aanbod. Voorbeelden van benodigde innovaties zijn:

•  In de opnamefase digitale inmeetgegevens (3D-scan met puntenwolk) automatisch kunnen 
verwerken in de bouwtekening en het gematerialiseerde BIM-model. Dit doorkoppelen naar 
het productieproces van bouwelementen. Hiermee standaardbibliotheken van constructies en 
bouwkundige details opbouwen voor nog sneller en eenvoudiger ontwerpen. 

•  Tools voor de ontwerpfase die 
 o individuele keuzes van bewoners faciliteren
 o  criteria bevatten voor een gebouw dat, naast energiezuinig, gezond is om in te wonen/  

werken. 
 o  de mogelijkheid bieden om integraal te ontwerpen, d.w.z. met veel aandacht aan hoe 

componenten op elkaar aansluiten (bijvoorbeeld dak en gevel, of kozijnloze ramen), en 
geïntegreerde installaties (bijvoorbeeld een systeemgevel met geïntegreerde verwarming en 
ventilatie). 

•  Kostenefficiënt en -effectief fabriceren van (prefab) bouwelementen. De verandering van 
productieprocessen gaat verder dan robotisering van één productiestap (zoals steenstripplak-
ken). Het gaat ook om geheel nieuwe productieprocessen en concepten, die kunnen worden 
geoptimaliseerd zelfs voor series van 1. 

•  In de installatie/ montagefase is snelheid en kwaliteit van belang voor bewonersgemak en 
kosten. Steigerloos bouwen is hiervan een voorbeeld, en ook innovatieve oplossingen om de 
begane grondvloer te isoleren.

•  Om optimale prestaties te kunnen garanderen tijdens gebruik (beheerfase) zijn innovaties nodig 
voor communicatie met bewoners, monitoring en (zelf inregelende) regelsystemen etc. Deze 
worden ontwikkeld in programmalijn 5. 
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PROGRAMMALIJN 4  
FLEXIBELE ENERGIE- 
INFRASTRUCTUUR
De energie-infrastructuur moet flexibeler worden om de energietransitie mogelijk te maken, 
waaronder de transitie van aardgas naar een duurzame warmtevoorziening, de grootschalige 
inpassing van fluctuerende, hernieuwbare bronnen en veranderende vraagpatronen als gevolg 
van de elektrificatie van de energievraag. De flexibele energie-infrastructuur bestaat uit de 
fysieke infrastructuur met bijbehorende communicatieprotocollen en datamodellen. Dit vormt 
tevens de basis waarop diensten voor flexibiliteit kunnen worden aangeboden. Deze program-
malijn hangt daarom sterk samen met Programmalijn 5 Energieregelsystemen en -diensten. 

Vooruitblik 2018
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Doelen

De energie-infrastructuur geschikt maken voor 100% CO2 neutraliteit in uiterlijk 2050, door  
transitie naar klimaatneutrale energiedragers en door hem flexibeler te maken. Het aandeel  
duurzaam opgewekte elektriciteit zal in de periode tot 2030 naar verwachting verdubbelen; het 
net moet hierop voorbereid zijn. Betrouwbaarheid, betaalbaarheid en benutbaarheid zijn hierbij 
belangrijke randvoorwaarden. De warmtevoorziening in de gebouwde omgeving zal vrijwel  
geheel veranderen – denk bijv. aan aardgasvrije wijken. Deze programmalijn richt zich daarvoor  
op ontwikkeling van zowel hybride energie-infrastructuren (m.n. elektriciteit en warmte) als het  
slim gebruiken en opslaan van warmte in en onder een gebied. 

Voortgang

In programmalijn 4 loopt een veelheid aan projecten. De diversiteit is groot, en om te kunnen 
opschalen en versnellen, wordt er meer uitwisseling en synergie tussen projecten ontwikkeld. De 
eerste stappen om projecten te verbinden door middel van kennisdeling en netwerkevenementen 
zijn gezet – hier zal in 2018 verder op ingezet worden. Tevens zal er meer aandacht zijn voor 
(open) standaarden, en de ontwikkeling van een referentie-architectuur (ICT). Voor deze  
architectuur zijn in een aantal projecten (zowel PL4 als PL5) al concepten ontwikkeld (USEF,  
EF-Pi) die hier onderdeel van uit kunnen gaan maken. Voor versnellen van warmte-innovaties  
wordt ingezet op vraagbundeling en grootschaliger demonstratiewijken. Een start is gemaakt  
met de Warmteversnelling. Verdere afstemming over warmte en geothermie vindt plaats met  
TKI Energie & Industrie en TKI Gas (ultradiepe geothermie). 

Technologieontwikkeling in 2018 en subprogrammalijnen

Programma 4a. Concepten en tools voor (her)ontwerp van hybride energie-infrastructuur 
De ambitie volgens het Energieakkoord voor duurzame groei 2013 van een energieneutrale 
gebouwde omgeving in uiterlijk 2050 heeft tot gevolg, dat keuzes moeten worden gemaakt voor  
een energie-infrastructuur met de laagste maatschappelijke kosten. Hier ontwikkelen we lokale 
systeemintegratie en beslismethodes voor die keuzes. Het biedt een basis voor (her)ontwerp en 
planning met aandacht voor: inzicht in effecten, kosten en baten van keuzes voor energiedragers; 
invloed van en op lokale energiebesparing, elektrisch vervoer, opslag, DC versus of in combinatie 
met AC; terugbrengen van onzekerheid; gevolgen van zekerheden en onzekerheden voor planning 
en systeemkeuzes; verlaging complexiteit van het (her)ontwerp. Zorgen dat verschillen in levens-
duur van energiecomponenten en van ICT-componenten geen problemen opleveren.

Programma 4b. Monitoring en control van energienetten (elektriciteit, warmte/koude, 
duurzaam gas)
De ontwikkeling van flexibele netcomponenten, systemen en sensoren voor de energienetten. 
Door het slim meten en beheren kunnen netten optimaler worden gebruikt waarmee investeringen 
worden beperkt, congestie voorkomen en operationele kosten verlaagd in toekomstbestendige 
energienetten. Onderdelen van programmalijn 4b omvatten: conditiemetingen, patroonherkenning 
en voorspelling, analyse en correctie van (potentiële) problemen in de energie-infrastructuur, 
zelfherstellende functionaliteiten, componenten die de flexibiliteit van de energienetten vergroten en 
het beperken van de effecten storingen met (tijdelijk) eilandbedrijf.

Vooruitblik 2018
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Programma 4c. Collectieve Warmtesystemen 
Warmte vormt het grootste deel van de energievraag in de gebouwde omgeving. Hierin kan worden 
voorzien via diverse energiedragers. Duurzame elektriciteit ontwikkelt zich in ruimtegebruik en tijd 
en de vraag ernaar stijgt vanuit diverse functies. Voor het gebruik maken van beschikbare duur-
zame warmte zijn collectieve warmtesystemen in een deel van de gebouwde omgeving het voor-
deligst. Dit programma richt zich op innovaties voor het (helpen) omvormen van vooral bestaande 
wijken en gebouwen naar duurzame toekomstgerichte warmtenetten, w.o. gebouwaansluitingen 
(incl. integratie met de binnenhuisinstallatie) van gas naar warmte, lage temperatuur, cluster-
warmte, 4e generatie netten. De beperkte ruimte in gebouwen, flexibiliteit, legionella en regelgeving 
zijn aandachtspunten in dit programma.

Programma 4d. Betere benutting ondergrond voor opwekking en opslag thermische 
energie 
Het ontwikkelen van oplossingen voor de opslag van warmte in de ondergrond, voor hoger  
rendement, betere benutting, lagere kosten, toepassingen bestaand gebied, hogere temperaturen 
dan 30°C en bijbehorende exploitatiemogelijkheden. Ook biedt dit programma ruimte voor onder-
zoek naar en ontwikkeling van de innovatieve mogelijkheden voor geothermie (m.u.v. ultradiepe 
geothermie, die in TKI Gas wordt ontwikkeld) als duurzame energiebron. Bodem processen en 
daarmee samenhangende vergunningen zijn aandachtspunten in dit programma.

Programma 4e. ICT-systemen voor slimme energie-infrastructuur 
Dit programma richt zich op de ontwikkeling van informatie- en datasystemen voor slim beheer van 
de energie-infrastructuur. Interoperabiliteit, onder meer door standaardisatie, is hierbij een belang-
rijk aandachtspunt.

In 2018 zal er expliciet gevraagd worden hiervoor een referentiearchitectuur te ontwikkelen. De 
ontwikkeling van een gedragen, en in samenwerking ontwikkelde referentiearchitectuur is een van 
de belangrijkste voorwaarden voor grootschalige uitrol van slimme netten  en van slimme diensten 
en producten in een duurzame energievoorziening. 
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PROGRAMMALIJN 5 
ENERGIEREGELSYSTEMEN  
EN -DIENSTEN
Energieregelsystemen en -diensten zorgen ervoor dat de potentiële flexibiliteit en intelligentie 
van de nieuwe energie-infrastructuur (zoals ontwikkeld in Programmalijn 4) ook daadwerkelijk 
benut wordt. Zo worden vraag en aanbod goed op elkaar afgestemd, en is de grootschalige 
inbedding van fluctuerende bronnen in de energievoorziening mogelijk. Om dit bereiken, wordt 
onder andere gewerkt aan het toepassen van prijsmechanismen, het waarderen van ‘flexibi-
liteit’ en het benutten van energieopslag (incl. batterijen in elektrische voertuigen). Net als in 
Programmalijn 4 zijn betrouwbaarheid, betaalbaarheid en benutbaarheid belangrijke randvoor-
waarden. Omdat data, algoritmes en platforms een belangrijke rol spelen, is er nadrukkelijk 
aandacht voor standaarden, transparantie, eerlijke toegang, interoperabiliteit en privacy & 
security. Integraal onderdeel van alle activiteiten in PL5 zijn de thema’s digitalisering, systee-
mintegratie en sociale en institutionele vernieuwing, zoals het motiveren van gebruikers om te 
participeren in slimme energiesystemen.

Vooruitblik 2018
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Doelen voor 2020 

Doel van deze programmalijn is  het ontwikkelen van slimme energiediensten en -regelsystemen, 
die de flexibiliteit van de energie-infrastructuur (zoals omschreven in PL4) benutten, maar ook 
kunnen bijdragen aan de flexibiliteit van de energie-infrastructuur als de netbeheerder een beroep 
doet op één of meer van de energiediensten, bijvoorbeeld om een netcongestie te voorkomen.
De diensten en regelsystemen dragen bij aan de inpassing van een zo hoog mogelijk aandeel 
lokaal opgewekte duurzame energie. Betrouwbaarheid en betaalbaarheid zijn hierbij uitgangspun-
ten, evenals een actievere rol voor de gebruiker als leverancier en/of gebruiker van de diensten. 
Daarnaast is het doel energie te besparen in gebouwen door inzet van slimme diensten en regel-
systemen met aandacht voor een comfortabel en gezond binnenklimaat.

Voortgang

In deze programmalijn wordt een veelheid aan slimme systemen en diensten ontwikkeld.  
Ontwikkelingen gaan snel (denk aan het ontwikkelen van ‘slim-laden apps’, het gebruik van 
bitcoin technology’ en het commercieel aanbieden (al dan niet in Nederland) van flexibiliteit bij 
eind gebruikers. Projecten in PL5 hebben vaak hogere TRL’s. In mei 2017 heeft een bijeenkomst 
plaatsgevonden over het koppelen van systemen en diensten voor en achter de meter. Voor 2018 
zal nog zwaarder ingezet worden op het delen van kennis tussen projecten. Niet alleen omdat 
deelnemers uit ons ecosysteem in de ‘Digitaliseringsenquête’ aangegeven hebben hier behoefte 
aan te hebben, maar ook omdat het nodig is om snelheid te maken bij het uitrollen van slimme 
diensten. Een aantal onderwerpen waaraan specifiek aandacht besteed zal worden, voortbouwend 
op lopende projecten en opdrachten, zijn sociale en institutionele innovatie (in samenwerking met 
MVI) en een aantal (nog te bepalen) thema’s uit de digitaliseringsagenda van Topsector Energie.  
Een onderwerp wat in 2017 al uitgebreid opgepakt wordt, in samenwerking met het programma 
Digitalisering van Topsector Energie en met Team ICT), en waar ook in 2018 aandacht voor zal zijn, 
is cyber security – security by design. Het delen van kennis uit projecten, en de ontwikkeling van 
een referentie-architectuur (PL4) moeten voor een groot deel het pad effenen voor grootschalige 
uitrol van slimme diensten komende jaren. 

Technologieontwikkeling in 2018 en subprogrammalijnen

Programma 5a. (Zelflerende) intelligente energieregelsystemen en -diensten 
Dit programma richt zich op energiebesparingen en optimalisatie op gebouw- en/of gebiedsniveau. 
Nieuwe, innovatieve producten en diensten dienen, binnen gestelde marges voor de te leveren 
prestatie, te zorgen voor het regelen van de energievraag, het optimaal inzetten van (decentrale) 
duurzame energie en/of het optimaliseren van het binnenklimaat (ventilatie, temperatuur, licht). 
Hieronder vallen ook  monitoring van de (achterblijvende of teruglopende) prestatie van installaties.

Programma 5b. Energiediensten van en voor elektrisch vervoer (EV)
Dit programma richt zich op het ontwikkelen van energiediensten aan de eigenaar en/of gebruiker 
van EV’s en – als verbijzondering van programma 5c – het opvangen van fluctuaties in energie-
aanbod en –vraag door het slim benutten van batterijen in EV’s. Innovatiethema’s relevant voor dit 
programma zijn: ‘open mobility services platform’; laad- en ontlaadprotocollen, bijvoorbeeld voor 
het voorkomen van congestie in het elektriciteitsnet; en tools en standaarden om de energievoorzie-
ning voor combinaties van gebouwen, eigen opwekking en meerdere EV’s te optimaliseren.
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Programma 5c. Verhogen flexibiliteit in het energiesysteem
Dit programma is gericht op het verhogen van flexibiliteit in het energiesysteem. Meer specifiek richt het programma 
zich op de ontwikkeling van demand response diensten, verdienmodellen, verrekenmethodieken, gebruik van exogene 
data, laad- en ontlaadprotocollen voor energieopslag (elektriciteit en warmte) en andere ‘flex-diensten’.
 
Naast innovaties in het gebruik van energieopslag is er ruimte voor de ontwikkeling van innovatieve concepten en 
technologieën om elektriciteit op te slaan (beyond lithium-ion) ten behoeve van deze flexibiliteit. Voor warmteopslag 
technologieën zie PL2, PL3 en PL4.

Programma 5d. ‘Smart energy’-markten
Dit programma is gericht op het flexibel en toekomstbestendig maken van elektriciteitsmarkten (en markten voor andere 
energiedragers). Nieuwe marktcontrolemechanismes, zoals de manier waarop flexibiliteit verhandeld wordt, en nieuwe 
rollen, zoals de prosument. 
 

Figuur 3. integratie van energieregelsystemen en –diensten met andere diensten. Met de klok mee: links onder de slimme wasmachine  
(bron: nu.nl en LG Korea), smart card voor decoder (bron Ziggo en Cisco), domotica (bron Dradeco), een iPhone (bron Apple) en een 
energiedisplay in de woning (bron TKI Switch2SmartGrids). De ontwikkeling van energiediensten laat naar verwachting een integratie zijn 
met de ontwikkeling van andere diensten op het gebied van telecom en domotica. 
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ONTWIKKELING VAN 
INNOVATIESYSTEEM IN 2018 
Ontwikkeling TKI Urban Energy innovatieprogramma  
(en gerelateerde programma’s)

-   Ontwikkelen van roadmaps en afstemmen van het TKI Urban Energy innovatieprogramma (KIA 
en Vooruitblik) met de sector en met de Strategische Advies Raad van de TKI Urban Energy. 

-   Verbinden van verschillende sectoren met de energiesector. Bijvoorbeeld het verbinden van 
de bouw- en installatiesector met de zonne-energiesector (BIPV) en ook sectorkoppeling van 
warmte en elektriciteit (p2h) en vervoer/logistiek met energie (EV). 

-   Ontwikkelen van gezamenlijke meerjarige programma’s (PV in PL1 en PL3 en Warmteopslag 
in PL2) met financiering via ECN/TNO, NWO en TKI Urban Energy, zie paragraaf “meerjarig 
programmeren”. 

-   Afstemming met andere innovatieprogramma’s zoals die van NWO, TNO, ECN (incl. SEAC, 
Solliance), diverse universiteiten, en Europese innovatieprogramma’s. 

Ondersteuning van (nieuwe en bestaande) consortia

- Ondersteunen bij de vorming van nieuwe (project)consortia
- Scherp krijgen van projectplannen (a.d.h.v. projectideeformulieren)
- Doorverwijzen naar RVO.nl waar nodig (t.a.v. subsidieregelingen)
- Projectvoortgangsmonitoring (i.s.m. RVO v.w.b. door RVO gesubsidieerde projecten)
- Ondersteunen van projectconsortia tijdens uitvoering van het project. 

Kennisdeling en (ondersteuning bij) valorisatie

- Diverse themabijeenkomsten organiseren voor projectdeelnemers en niet-projectdeelnemers. 
-  Publiceren over relevante thema’s via geëigende TKI Urban Energy communicatiemedia (o.a. 

website, nieuwsberichten, kennisdossiers, digitale magazines, Solar Trendrapport, etc.). 
-  Projectconsortia in contact brengen met relevante partijen die hen kunnen ondersteunen in het 

valoriseren van projectresultaten (bijv. via Innovatielink, via Innovatiemakelaars, etc)
-  Faciliteren van vervolgstappen na afronding van TKI UE-projecten zoals certificering,  

demonstratie, commercialisatie
-  Versterken van innovatieketens met extra aandacht voor vernieuwersrol (start-ups) en het 

zoeken van nieuwe partijen uit andere sectoren die nieuwe componenten kunnen produceren. 
-  Verbeteren samenwerking tussen bouwsector, PV-sector, installatiesector en energiebedrijven 

door bijeenkomsten in 2018.
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Organisatie (incl. input aan ontwikkeling van wet- en regelgeving,  
normen, cultuur, etc.)

-  Input leveren aan initiatieven buiten de TKI Urban Energy die relevant zijn voor TKI Urban 
Energy thema’s, zoals Stroomversnelling, Bouwagenda, TSE Digitaliseringsagenda, NL ICT, etc.

-  Input leveren aan beleidsinitiatieven die relevant zijn voor TKI Urban Energy gerelateerde 
thema’s. Denk hierbij aan: Transitiepaden, Mission Innovation, etc. 

-  Human Capital Agenda, met onder andere het Lectorenplatform Urban Energy en het nieuw op 
te zetten MBO-platform Urban Energy

-  Faciliteren van de transitie van een projectgerichte naar een productgerichte waardeketen  
in de bouw door het samensmelten van verschillende onderdelen van de bouwkolom en 
energiesector naar een geïntegreerde industriële waardeketen.

- Bevorderen van vernieuwend aanbesteden
- Bevorderen van vraagbundeling (contingenten, gebieden) zie paragraaf “Neutrale stad in 2050”
-  Reduceren van onzekerheid in de markt door te pleiten voor lokale warmtetransitieplannen, 

ontwikkelen van tools en kennis daarvoor.  
-  Aandacht vragen voor de cruciale maatschappelijke inbedding bij innovaties (zeker die met 

hogere TRLs) en uitwisseling en toepassing bevorderen van kennis uit MVI. 

Een aantal thema’s vragen speciale aandacht in 2018 binnen de verdere ontwikkeling van het 
innovatiesysteem:

Energieopslag

Inleiding
Energieopslag (elektriciteit, warmte en koude) vormt een essentieel onderdeel van een CO2-arm 
energiesysteem. Opslag maakt grootschalige inpassing van fluctuerende energiebronnen zoals zon 
en wind mogelijk en is ook nodig om flexibel in te spelen op veranderingen in de warmtevraag in de 
gebouwde omgeving en de toename van elektrisch vervoer. 

Op dit moment zijn aan de ene kant de technische middelen voor energieopslag nog niet ver 
genoeg ontwikkeld voor grootschalige toepassing in de gebouwde omgeving, met name door de 
kosten, volume en inzetbaarheid. Om in de toekomst over te kunnen schakelen naar een energie-
voorziening op basis van hernieuwbare, fluctuerende bronnen en op basis van meer fluctuaties in 
de vraag zijn er nog grote stappen nodig in de ontwikkeling van energieopslag en de toepassing 
daarvan. Aan de andere kant zijn er vormen van energieopslag, die in vele pilots al toepassing 
vinden om de energievoorziening stabiel te houden. Zoals met boilers en andere warmtebuffers, 
Tesla “Powerwall”, elektrische voertuigen, waterschappen en vrieshuizen en elektriciteitsopslag op 
het niveau van een PV paneel, woning, gebouw en wijk. 

Opslag van elektriciteit
Het thema elektriciteitsopslag is terug te vinden in programmalijn 4 (PL4) en PL5.
− PL4: als onderdeel van concepten en tools voor een flexibele energie-infrastructuur.
− PL5: laaddiensten van en voor elektrisch vervoer en als optie voor flexibiliteit. 

Tot op heden is de focus voor elektriciteitsopslag vooral gericht op de toepassing ervan (hardware 
en software) en de bijbehorende diensten. Innovatieve concepten en technologieën om elektriciteit 
op te slaan (“beyond lithium-ion”, de opslagtechnologie zelf) zijn op dit moment nog geen expliciet 
onderdeel van PL4 en PL5. Op het gebied van elektriciteitsopslag zijn al wel meerdere projectvoor-
stellen goedgekeurd die, naast een beoogde toepassing, ook gericht zijn op onderzoek naar en 
ontwikkeling van innovatieve concepten en technologieën voor elektriciteitsopslag.
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Het feit dat er inmiddels meerdere projecten lopen, gericht op zowel de toepassing als  
de opslagtechnologie, ook al staat de opslagtechnologie niet prominent genoemd in de  
programmalijnen, doet vermoeden dat er ook bij Nederlandse bedrijven behoefte is om in te  
zetten op elektriciteitsopslag in bredere zin inclusief de opslagtechnologie. Door de opslag-
technologie meer aandacht en exposure te geven, wordt het mogelijk om met Nederlandse  
partijen de benodigde stappen te maken.

In 2018 zal TKI Urban Energy daarom nader onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om opslag-
technologie voor elektriciteitsopslag explicieter op te nemen in het programma. Daarbij wordt gekeken 
naar de benodigde focus (zowel qua technieken als qua ketenstappen, TRL-niveaus en toepassings-
vormen), aspecten van systeemintegratie, bedrijven en kennisinstellingen die actief zijn in het ecosys-
teem, de kansen die er liggen voor de Nederlandse economie en de middelen die nodig zijn om het  
programma nader vorm te geven. Uiteraard zoeken we hierbij de verbinding met werk van NWO, ECN/
TNO en de Technische Universiteiten en zorgen we voor afstemming met andere topsectoren. 

Opslag van warmte en koude
In het lopende TKI UE-programma is het thema warmteopslag terug te vinden in verschillende  
programmalijnen: PL2, PL3 en PL4. Koudeopslag is terug te vinden in PL2 en PL4. In tegen - 
stelling tot elektriciteitsopslag bieden de programmalijnen van TKI Urban Energy op dit moment  
wel expliciet ruimte voor onderzoek naar en ontwikkeling van opslagtechnologieën om warmte en 
koude op te slaan.

Meerjarig programmeren

Om de visie en ambities van TKI Urban Energy met de nodige snelheid en effectiviteit uit te voeren 
zien we een groeiende noodzaak en urgentie om meer vanuit langlopende programma’s te gaan 
werken en partijen te verbinden in de innovatieketen op alle TRL-niveaus. Een aantal onderwerpen 
leent zich bij uitstek voor meerjarige programmering. Dergelijke programma’s dienen gericht te zijn 
op duidelijk gekwantificeerde, voor de energietransitie cruciale doelen en parameters. Denk daarbij 
aan thermische opslag (bijvoorbeeld voor een weekperiode, compactheid 1GJ/m3 en stabiel, 5000 
laad/ontlaad cycli) en aan elektrische opslag.

Dit soort meerjarige programmering-op-hoofdlijnen is te managen via stage-gates en dient een 
verbinding te leggen met alle partijen in de innovatieketen, over alle TRL-niveaus heen, en met een 
goede aansluiting op programma’s vanuit NWO, ECN/TNO en financieringsinstrumenten rondom 
marktintroductie zoals DEI, EIA, SDE+ en ISDE. Dergelijke “meerjarige missiegedreven programma’s” 
(MMP’s) worden ook aanbevolen in het recente AWTI-advies en door de NERA Science Board.  
Dit soort MMP’s zien we als additioneel op de lopende programmering en vereisen een aparte 
financiering. De NERA Science Board noemt drie thema’s die passen binnen de scope van TKI UE:

•  Compacte conversie- en opslagtechnieken, gebruik ondergrond voor energieopslag en 
grootschalige inzet warmte en koude, binnenklimaat, digitalisering en adaptive control, warmte-
pompen voor volledige elektrificatie en warmtenetten, geïntegreerde bouwdelen, energetische 
optimalisatie van stedelijke gebieden  

•  Intensivering onderzoek en ontwikkeling van zeer efficiënte, goedkope en flexibel toepasbare 
oplossingen voor omzetting van zonne-energie, versterken van samenwerking en van infrastruc-
tuur zoals in Silicon Competence Centre en Solliance;  

•  Smart energy systems en infrastructuur; energieconversie- en opslag en systeemintegratie.  
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TKI UE zal het initiatief nemen om in 2018, binnen de kaders van de Topsector, plannen hiervoor  
te formuleren.
Neutrale stad in 2050

Om de innovatiedoorlooptijd te verkorten is het nodig dat er in het kader van de energietransitie 
meer ingezet gaat worden op grootschalige demonstraties. De noodzaak hiervoor komt voort uit 
het tempo dat nodig is om de energietransitie in de gebouwde omgeving, zoals die blijkt uit de 
verschillende transitiepaden, te realiseren. Bestaande technologie is niet toereikend en nieuwe 
innovatieve oplossingen zijn nodig. Om deze binnen het gegeven tijdsbestek te realiseren is een 
verkorting van de innovatiedoorlooptijd nodig. Uit onderzoek (Hekkert e.a.) blijkt het creëren van 
een substantiële afzetmarkt voor bestaande en nieuwe technologie een positieve invloed te hebben 
op deze doorlooptijd. De introductie van de EPC en aankondiging van verlagingsstappen is een 
voorbeeld uit het verleden waarin dit effect sterk is aangetoond. Voor de TKI UE (en haar ecosys-
teem) is de uitdaging vooral de bestaande gebouwde omgeving te transformeren. Ook hier is de 
noodzaak om te komen tot een “pull” met voldoende volume waar alle partijen in de innovatieketen 
zich op kunnen richten.

Een voorbeeld kan zijn: pilots waarbij gehele gebieden (denk aan middelgrote steden) worden aan-
gewezen om binnen 15 jaar energieneutraal te worden. Deze pilots zullen een enorme stimulerende 
werking hebben over de gehele innovatieketen.
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BIJLAGE A  
CROSS-OVERS VAN  
TKI URBAN ENERGY

Maatschappelijke uitdagingen
Andere TKI’s en 
Topsectoren 

Topsector  
Energie

Topsector  
Creatieve Industrie

Topsector  
HTSM

Topsector  
ICT

Programmalijnen  
TKI Urban Energy 



Digitalisering is 
onderdeel van alle 
PL-en, het sterkst 
aanwezig in PL4  
en PL5

1.   Zonnestroom-
technologieën

Nieuwe materialen, 
productie-processen 
en -apparatuur

2.  Warmte- en 
koudesystemen

TKI Energie & Indus-
trie: Warmtepompen 
en warmteopslag

3.  Multi-functionele 
bouwdelen

Architectuur en 
design van MF-bouw-
delen. Integratie van 
MF-bouwdelen in 
gebouwen (dak en 
gevel) en infrastruc-
tuur (boven-, langs- 
en in- wegen, spoor, 
water)

Toepassing van 
nieuwe materialen 
in duurzame ener-
giesystemen en 
innovatieve energie-
renovatie concepten

4.  Flexibele energie- 
infrastructuur

TKI Gas: hybride 
infrastructuren

Monitoring & control 
+ Framework slimme 
energie-infrastructuur

5.  Energieregel-
systemen en 
energiediensten

Co-design energie-
diensten (incl.
opzet gezamenlijk 
NWO-programma: 
combi gedrags-
wetenschappen  
+ natuurweten- 
schappen)

Zelflerende  
intelligente energie-
regelsystemen  
+ smart energy  
(incl. cyber security, 
big data, blockchain)

Er zijn ook nog cross-overs met andere topsectoren, maar die hebben in 2018-2019 een lage(re) prioriteit. Deze zijn niet 
in de bovenstaande tabel opgenomen om focus te behouden.
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BIJLAGE B 
MAATSCHAPPELIJKE UITDAGINGEN, 
SLEUTELTECHNO LOGIEËN EN NWA 
ROUTES VOOR TKI URBAN ENERGY
Maatschappelijke uitdagingen

1 Energie & CO2 (Smart Energy) Alle programmalijnen van TKI Urban Energy

2 Landbouw & Voeding  
(Smart Agriculture, Smart Food)

-

3 Gezondheid & Zorg Renovatiecombi energie en langer thuiswonen +  
combinatie energieregelsystemen/domotica met  
(preventieve) gezondheid en zorg (beide PL4)

4 Klimaat & Water Adaptatie, resilient (energie-)infrastructuren  
(klimaat/extreme regenval: PL4) + bodemwater 
(WKO) (water: PL4)

5 Circulaire economie Embodied energy, efficiënt materiaalgebruik, 
recycling, ecodesign (PL1, PL2 en PL3)

6 Mobiliteit & Transport (Smart Mobility) Elektrisch rijden (koppeling met het e-net,  
energiediensten) (PL4 en PL5)

7 Veilige Samenleving -

8 Inclusieve, Innovatieve Samenleving -
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NWA Routes

3 Circulaire economie Alle programmalijnen van TKI Urban Energy  
m.u.v. PL5

5 Energietransitie Alle programmalijnen van TKI Urban Energy

12 Materialen - made in Holland Alle programmalijnen van TKI Urban Energy  
m.u.v. PL5

21 Smart, liveable cities Alle programmalijnen van TKI Urban Energy

Afkorting PL1 t/m PL5 staat voor: PL1. Zonnestroomtechnologieën

PL2. Warmte- en koudesystemen

PL3. Multi-functionele bouwdelen

PL4. Flexibele energie-infrastructuur

PL5. Energieregelsystemen en energiediensten

Sleuteltechnologieën

A Nano-technologie Zonnestroomtechnologieën (PL1)

B Geavanceerde Materialen Innovatieve zonne-energieconcepten (PL1 en PL3), 
nanomaterialen + materialen voor compacte opslag 
en conversie (PL2)

C Geavanceerde fabricagesystemen en 
-processen

Cel- en modulefabricageprocessen en -apparatuur 
(PL1) + industrialisatie in de bouw (PL3)

D Biotechnologie

E Fotonica Lichtmanagement (PL1)

F Micro- en nano-elektronica Energiemanagement, domotica, … (PL1, PL2, PL3, 
PL5)

G ICT *) Zelflerende energieregelsystemen, (slimme) energie-
diensten, smart grids/smart energy (alle PL5), smart 
buildings (PL3) en ICT architectuur voor e-infra (PL4)

H Ruimte-onderzoek

*  ICT draagt bij aan sterke groei energiegebruik, dus denk ook aan energiebesparing bij bijv. datacenters  
(er is o.a. kennis bij GreenIT Amsterdam)
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