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Inleiding 
Het consortium Integrale Energietransitie Bestaande Bouw heeft als ambitie het haalbaar, 
betaalbaar en opschaalbaar maken van de energietransitie in de bestaande (woning)bouw. Het 
consortium richt zich specifiek op de opschaling naar 200.000 renovaties per jaar vóór het jaar 
2030. Om dit te bereiken werken we verdeeld over 9 thema’s aan innovaties op het gebied van 
industrialisatie van renovatieconcepten (thema 1-4; MMIP 3.1 en 3.2), het transitieproces (thema 
5-7; MMIP 3.3) en warmtetechnologie (thema 8 en 9; MMIP 4.1 en 4.3).  
 
Het afgelopen half jaar heeft het consortium weer een mooie stap gezet in de realisatie van deze 
ambitie. Er is een mooie samenwerking in en tussen de thema’s en de deelprojecten hierin. Er 
zijn deelprojecten afgerond met concrete en toepasbare eindresultaten tot gevolg. Zo volgt uit de 
resultaten van het deelproject ‘gerobotiseerd installeren van PV op woningdaken’ dat bij een 
optimalisatie van de installatietechniek van PV-panelen een productiviteitgroei tussen de 30-50% 
kan worden bereikt. Afhankelijk van de keuze voor technische hulpmiddelen variëren de kosten 
per woning van 10% besparing tot 25 % verhoging. De personele risico’s verlagen hierbij 
aanzienlijk met 30-50% minder fysieke belasting en 20-90% minder valrisico. Hiermee bieden de 
resultaten potentieel voor opschaling van duurzame renovaties en all-electric oplossingen.  
In de ontwikkeling van een schakelbare gebouwcoating is aangetoond dat de schakelbare 
eigenschappen substantieel hoger liggen dan die van bestaande systemen. Simulaties laten zien 
dat met deze coating een energiebesparing op de jaarlijkse verwarming en koeling tussen 9 en 
32% tot de mogelijkheden behoort, afhankelijk van de gebouwkwaliteit. 
 
Ook de nog lopende deelprojecten hebben geleid tot concrete resultaten die al in de dagelijkse 
praktijk van onze partners worden toegepast of een goede basis vormen voor de vervolgstappen 
in ons innovatieplan. Zo is er gewerkt aan concrete renovatieoplossingen en configuratoren die 
zich richten op de voorkant van het renovatieproces. Deze laatsten worden al toegepast in de 
portefeuille van de partners, die meer dan 100 VvE’s omvat. Er zijn stappen gezet in het 
industrialiseren van productietechnieken en het digitaliseren van het renovatieproces, zoals het 
simultaan printen van isolatie en beton. We hebben geconstateerd dat hoewel er al veel data 
wordt verzameld over het energiegebruik in gebouwen, er weinig data beschikbaar is over het 
gedrag van bewoners en het gebruik van gebouwsystemen. We hebben daarom een 
gedragsmonitoringsmethodiek ontwikkeld en zijn gestart met de monitoring van het leefklimaat 
van woningen, bewonersgedrag de beleving van bewoners. Deze informatie zal ons helpen om 
renovatieconcepten nog beter op de wensen van gebruikers af te kunnen stemmen.  
Er zijn nieuwe inzichten opgedaan en methodieken ontwikkeld die helpen om het transitieproces 
te versnellen, wat zich onder andere heeft vertaald in een methodiek om de MPG indicator 
praktisch toepasbaar te maken voor woningcorporaties, een overzicht van succes- en 
faalfactoren in de begeleiding van de klantreis voor energierenovaties en routes om particulieren 
te bereiken op onderwerpen die hun aandacht hebben. 
 
Op het vlak van warmtetechnologie is er gewerkt aan configuratoren, controllers en 
vernieuwende warmtepompconcepten, zoals een thermo-akoestische warmtepomp en een 



 

 

5  2e mijlpaalrapportage  IEBB 

compacte 7,5 kW propaan warmtepompmodule voor toepassing in prefab installaties. De 
gerealiseerde testfaciliteit biedt de mogelijkheid om de ontwikkelsnelheid te verhogen en 
implementatiefouten te beperken. 
 
Ook zijn goede resultaten bereikt op het vlak van 1e en 2e generatie warmtebatterijen, zo is 
bijvoorbeeld in het lab aangetoond dat een 3 tot 4 maal hogere opslagdichtheid gehaald kan 
worden dan in een traditionele watertank. Daarnaast werken we aan een betere integratie en 
betere aansturing van deze technologie in gebouwen. Binnen de deelprojecten gaat de aandacht 
uit naar het ontwikkelen en demonstreren van de technologie in de praktijk, zoals een op TCM 
gebaseerde opslag op werkelijke schaal, strategieën voor succesvolle marktintroductie en 
opschaling van het fabricageproces.  
 
Het consortium kwam het afgelopen jaar twee keer plenair bijeen. Tijdens deze sessies zijn 
resultaten uit de verschillende thema’s aan elkaar gepresenteerd wat de kruisbestuiving tussen 
de thema’s verder heeft versterkt. Buiten het consortium zijn resultaten gedeeld via sociale 
mediakanalen van de partners, presentaties, artikelen in vakbladen en wetenschappelijke 
(congres) papers.  
 
Corona-effecten manifesteren zich steeds meer, waardoor er van uit meerdere deelprojecten 
vertragingen worden gemeld. In een aantal gevallen leidt dit ook tot het verschuiven van de 
einddatum van een deelproject. De Corona-effecten leiden (nog) niet tot een verschuiving van de 
einddatum van het totale plan.  

Leeswijzer 
Deze rapportage gaat in op de resultaten die op de tweede mijlpaal (twaalf maanden na 
aanvang) van het programma Integrale Energietransitie Bestaande Bouw zijn behaald. De 
rapportage is opgebouwd aan de hand van de negen thema’s van het programma: 
Renovatieconcepten, Datagedreven optimalisatie van renovatieconcepten, Industrialisatie, 
Digitalisering, Gedragen energietransitie, Afwegingskader, Keteninnovatie, Warmtepompen en 
Compacte warmteopslag.  
 
Per thema wordt de gerealiseerde voortgang en de impact die wordt nagestreefd gepresenteerd. 
In de rapportage over de deelprojecten wordt nader ingegaan op de gehanteerde aanpak en 
gerealiseerde resultaten, de partijen die hieraan hebben bijgedragen en het belang en de 
toepassing van de resultaten in de Nederlandse markt. Aan het einde van iedere 
themabeschrijving wordt de mogelijkheid geboden om een verdiepende rapportage op 
deelprojectniveau te openen. 
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Thema 1 Renovatieconcepten 
De verschillende innovatieprojecten binnen thema 1 zijn gericht op het ontwikkelen van 
renovatieoplossingen waarmee de verduurzamingsopgave versneld en meer kostenefficiënt 
ingevuld kan worden.  
 
In de afgelopen rapportageperiode is deelproject 1.6 ‘Dunnere en goedkopere 
renovatieoplossingen door regulerende huidafwerking van de gebouwschil‘ afgerond en 
deelproject 1.7 ‘Integratie van circulariteit in energietransitie in bestaande bouw‘ gestart. De 
voortgang over de afgelopen periode is, per deelproject, apart gerapporteerd. Hiervoor wordt 
verwezen naar de bijlage. De voortgang van de deelprojecten binnen dit thema wordt hierna kort 
uitgelicht.  
  
In het deelproject 1.1 ‘Woningclusters voor aardgasloze renovatiepakketten’ zijn op basis van een 
analyse van de gebouwvoorraad de relevante kenmerken en variatie binnen twee segmenten van 
de gebouwvoorraad vastgesteld. Hiermee is een aanpak uitgewerkt waarin met ‘no-regret’ 
maatregelen toegewerkt wordt naar aardgasvrije woningen, toepasbaar binnen een groot deel 
van het beschouwde segment van in totaal ruim 1,4 miljoen woningen. Op basis van 
berekeningen en de analyse van de gebouwsegmenten wordt duidelijk dat het mogelijk is om 
voor een aanzienlijk deel van de gebouwvoorraad in het zoekgebied met relatief beperkte 
maatregelen een aanzienlijke verbetering te realiseren (zie ‘Basis’ in figuur 1). Door een relatief 
grote reductie in warmtevraag ontstaat de mogelijkheid om naar LT-energiebronnen te gaan. 
 

 

Figuur 1 Woningclusters voor robuuste aardgasloze renovatiepakketten. 
 
In de vorige rapportageperiode is reeds gemeld dat, onder meer vanwege de inhoudelijke overlap 
tussen de configuratoren van de concepten van Happy Balance en 2nd skin door de 



 

 

7  2e mijlpaalrapportage  IEBB 

projectpartners wordt verkend om deels gezamenlijk op te trekken in de ontwikkeling van een 
concept configurator. In het afgelopen half jaar is o.m. de visualisatie module ontwikkeld (zie 
figuur 2) als een van de belangrijke bouwstenen van de configurator waarmee: 
• Het bestaande / te renoveren gebouw op basis van point cloud data gevisualiseerd wordt; en  
• een visualisatie kan worden getoond van de (toekomstige) gerenoveerde situatie.  

 

 

Figuur 2 Concept Configurator 
 
Ook met betrekking tot de uit te voeren energetische prestatieberekeningen is samenwerking 
gezocht binnen het IEBB. In beide deelprojecten wordt het rekenmodel ingezet (en aangepast) 
dat in IEBB-deelproject 4.1 ‘Digitale Renovatietools’ wordt gebruikt.  
 
Voor de ontwikkeling van deelproject 1.4 ‘Snelle en betaalbare renovatieconcepten’ is het 
ontwerp van het Vernieuwbouwconcept, mede n.a.v. de ervaringen met de realisatie van het 
prototype van de all-in module, verder uitgewerkt en verbeterd. Hierbij is nadrukkelijk ook de 
samenhang tussen de verschillende modules (all-in module en lichte prefab renovatievloer) 
beschouwd. Een start is gemaakt met het onderzoek naar de marktbehoefte.  

 

 

Figuur 3 Marktonderzoek o.b.v. GIS-data  
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Op basis van GIS-data is een eerste stap gezet van het in kaart brengen van de voor het 
Vernieuwbouwconcept geschikte deel van de woningvoorraad. Zie figuur 3.  
 
In de ontwikkeling van innovatie en kostenefficiënte warmtenet-aansluitingen, deelproject 1.5 
‘Collectieve warmte’ is de inventarisatie van mogelijke leidingmaterialen ten behoeve van 
woningaansluitingen voor netwerken met verschillende temperatuurniveaus, afgerond. De 
inventarisatie betreft met name leidingmaterialen waarbij gekeken is naar aspecten als 
verwerkbaarheid, temperatuurbereik en levensduur. De uitkomsten vormen input voor de 
ontwikkeling van verbeterde aansluitmethoden. Verder is een inventarisatie opgesteld van de 
beschikbare en potentiele technieken voor het veilig produceren van warm tapwater met een 
lagere aanvoertemperatuur vanuit het warmtenet. Hier uit volgt het potentieel dat met het gebruik 
van een klein buffervat de aanvoertemperatuur verlaagd kan worden van 65°C naar 57°C met 
behoud van comfort en veiligheid. Hierdoor zal ook de piekbelasting van het net afnemen. 
  
Om dunnere en goedkopere renovatieoplossingen mogelijk te maken wordt, binnen het 
consortium ook gewerkt aan een regulerende huidafwerking van de gebouwschil. Het MMIP-
IEBB-innovatieplan van deelproject 1.6 is afgerond. Op basis van gebouwsimulaties is 
vastgesteld dat m.b.v. een schakelbare gebouwcoating een energiebesparing tussen 9 en 32% 
realiseerbaar is op de jaarlijkse verwarming en koeling. Een screening van commercieel 
beschikbare thermische en elektrische schakelbare materialen wijst uit dat deze materialen/ 
materiaaleigenschappen ca. 29% schakelbaar zijn. De binnen dit deelproject ontwikkelde 
materialen vertonen met 50% schakelbare eigenschappen aanzienlijk betere presentaties; zie 
Figuur 4.  

 

 

Figuur 4 Ontwikkeling van ‘electro-switchable’ materialen 
 

Een beoogde vervolgstap is het doorontwikkelen van de ‘electro-switchable’ materialen met het 
oog op lange termijn stabiliteit, opschaalbare productie en verwerking. Hiervoor is inmiddels een 
vervolgproject gehonoreerd binnen de PPS-toeslagregeling. 
 
Voor de integratie van de circulariteit in de energie-transitie in bestaande bouw is een start 
gemaakt met een literatuurstudie naar de milieu-footprint en circulariteit van materialen en 
componenten in de bouw, met als doel om circulair materiaalgebruik bij nieuwe en bestaande 
renovatieconcepten mee te kunnen gaan nemen. De literatuurstudie leidt tot overzicht van 
kwantificeringsmethoden voor de energieprestatiedoelen enerzijds, en de gebruikte materialen en 
componenten anderzijds. De conclusie van de literatuurstudie is dat geschikte instrumenten voor 
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integrale afweging energie/materialen niet bestaan, niet voor nieuwbouw, laat staan voor 
renovatie. In het komende jaar wordt dit opgepakt met de IEBB partners, zoals Emergo en W/E 
adviseurs. 

Impact 
Dit thema draagt bij aan de MMIP 3 doelstellingen met de ontwikkeling van betaalbare concepten 
voor all-electric en warmtenettoepassingen. Met de renovatieconcepten die hier worden 
ontwikkeld, kunnen kostenbesparingen worden gerealiseerd in de orde van 10-40% voor 
verschillende all-electric varianten en ca 20% reductie van aansluitkosten op warmtenetten. Ook 
wordt de doorlooptijd substantieel (tot 60%) teruggebracht. De deelprojecten liggen op koers om 
deze ambitie te realiseren. Daarbij draagt dit thema bij aan het optimaliseren van (inzicht in) 
energieprestaties onder meer door afstemming op gedrag en voorkeuren van bewoners door de 
ontwikkeling van de configuratoren, waarbij gebruik gemaakt wordt van gevalideerde modellen 
om het gebruik en de prestatie van renovatieoplossingen in beeld te brengen. De ontwikkeling 
van de configurator draagt daarbij ook bij aan de optimalisatie van het acquisitietraject waarbij het 
aantal renovaties per jaar kan toenemen met 17.500. Verder heeft de ontwikkeling van 
schakelbare gebouwcoating laten zien dat schakelbare eigenschappen van hoge kwaliteit 
mogelijk zijn. Met simulaties is aangetoond dat dit tot een energiebesparing op de jaarlijkse 
verwarming en koeling van tussen 9 en 32% kan leiden. De gebouwclustering draagt bij aan de 
overkoepelende doelstelling van MMIP 3 doordat hiermee voor de ontwikkelaar van concepten 
een duidelijk afgebakend marktsegment in beeld komt, met informatie over hoe groot dit segment 
is en welke variatie in dit segment te verwachten is. In de naoorlogse bouwproductie zijn naar 
schatting circa 2.000.000 woningen kansrijk voor de toepassing van dit concept. Dit maakt 
opschaling kansrijker en eenvoudiger. Deze methodiek wordt in dit deelproject verder verfijnd en 
doorontwikkeld en is dan breed inzetbaar, niet enkel voor de beoogde bouwjaar/ typologie 
klassen die in dit deelproject als focus worden genomen.  

Partners 
De volgende partners zijn betrokken bij de uitvoering van thema 1: AkzoNobel, Arcadis, BIK 
Bouw, Clarity (PSS), Emergo Business Partners, Eneco, Ennatuurlijk, Gemeente Almere, 
Hogeschool Utrecht, HVC, Itho Daalderop, Jaga Konvektco BV, KlokGroep, Reimarkt Concept 
BV, Saint Gobain, Seinenergie, Stadsverwarming Purmerend, Stichting Blok voor Blok 
Amersfoort, Stichting Happy Balance, Sto Isoned, TNO, TU/e, TUD, Vattenfall, VOAD. 
 
Een beschrijving van de resultaten per deelproject is hier te vinden. 
  

https://btic.nu/wp-content/uploads/2021/03/openbare-mijlpaalrapportage_deelprojecten-thema-1.pdf
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Thema 2 Datagedreven optimalisatie 
van renovatieconcepten 
In thema 2, Datagedreven ontwikkeling van renovatieconcepten, worden nieuwe tools ontwikkeld 
die het mogelijk maken hoge operationele prestaties van energie- en binnenklimaatsystemen te 
bewerkstelligen en langdurig (>25 jaar) te garanderen.  
 
Het afgelopen half jaar is voortgang geboekt met de afbakening van het deelproject en de 
inventarisatie van de monitoringsprojecten geschikt voor toepassing en van de voorhanden zijnde 
data. De methodologie is zoals beschreven in het projectvoorstel: starten van wat al bekend is 
(literatuurstudies en inventarisaties) om verder te bouwen en verbeterde digital twins te 
ontwikkelen. Een korte termijn monitoringscampagne is gestart en een lange termijn 
monitoringscampagne wordt opgezet om nieuwe kennis te verzamelen omtrent gedrag en voor 
validatie van de ontwikkelde digital twins. 
 
In activiteit 1 is voortgang geboekt met de state-of-the-art over bestaande digital twins en 
modellering van gedrag, met de inventarisatie van databases en met de analyse van een 
specifieke dataset over NOM -woningen. Dit heeft geleid tot een interne presentatie voor de 
consortium partners. Ook is er gewerkt aan een rapport over do’s en don’ts op basis van de 
analyse van de prestaties van verschillende renovatieconcepten. 
 
Verder is er vooruitgang geboekt op de state of the art met betrekking tot monitoringstechnieken, 
concepten en kennis in Activiteit 2. Een methodiek voor gedragsmonitoring is ontwikkeld en 
protocollen voor toepassing van deze methodiek in de praktijk zijn opgesteld. De methodiek is in 
5 woningen met verschillende renovatieconcepten toegepast om de invloed van renovatieconcept 
op gedrag te bepalen. In 2021 volgen nog minimaal 10 woningen. 
 
In activiteit 3 is veel werk verricht voor het kiezen van monitoringsprojecten en het opzetten van 
de monitoringscampagne: Er is een woningcomplex van 28 woningen van DeltaWonen 
geselecteerd waar de lange termijn monitoring uitgevoerd zal worden. Streven is om in de zomer 
van 2021 te starten met een jaar monitoring voorafgaand aan de renovatie, na renovatie zal ook 
een volledig jaar monitoring plaatsvinden.  Een eerste versie monitoringsplan is opgesteld, dit 
plan wordt komende periode verder gedefinieerd voor dit specifieke woningcomplex. De 
ontwikkelde methodiek voor gedragsmonitoring zal ook bij de lange termijn monitoring worden 
ingezet en worden gefinetuned o.b.v. de ervaringen uit de korte termijn monitoring in activiteit 2. 
De randvoorwaarden voor het gebruik van monitoringsdata i.r.t. de privacywetgeving zijn in kaart 
gebracht en meegenomen in de protocollen voor data-acquisitie en dataverwerking. 
 
In activiteit 4 is gestart met de state-of-the-art omtrent het gebruik van data en modellen voor 
data-gedreven gebouwdiagnose. 
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In activiteit 5 zijn de eerste data-gedreven modellen ontwikkeld voor het voorspelen van de 
energiebesparing van renovatiemaatregelen in de sociale woningbouwsector. Op dit moment 
worden de modellen verder ontwikkeld, met elkaar vergeleken en gevalideerd. De eerste 
resultaten laten al zien dat de data gedreven modellen beter voorspellen op woningvoorraad 
niveau dan de traditionele bestaande modellen.  

Impact 
Thema 2 draagt bij aan de MMIP-doelstellingen door de belangen van eigenaren en gebruikers 
centraal te zetten wat zal leiden tot groeiend draagvlak en robuuste oplossingen. Hierbij wordt 
gestreefd naar een opschaling van 100.000 renovaties per jaar door de verbetering van comfort 
en gezondheid. Een eerste stap is gezet naar de monitoring van het leefklimaat van woningen en 
de beleving van bewoners door middel van enquêtes. Door inzicht in de effecten en prestatie van 
duurzame ingrepen in beeld te brengen en modellen te optimaliseren kunnen meer afgestemde 
renovatieconcepten ontwikkeld worden en de toepassing van de ingrepen geoptimaliseerd. 
Hiermee is thema 2 op koers.  

Partners 
De volgende partners zijn betrokken bij de uitvoering van thema 2: Aedes, Arcadis, BeNext, Brink 
Climate Systems, DeltaWonen, DUWO, Haagse Hogeschool, Making Space, Milieu Centraal, 
OfficeVitae, Saxion Hogeschool, TNO, TUD, TU/e, Van Wijnen, Vabi, W/E Adviseurs, Zehnder. 
 
Een beschrijving van de resultaten per deelproject is hier te vinden. 
 
 

Thema 3 Industrialisatie van 
productietechnieken 
De deelprojecten in dit thema richten zich op het ontwikkelen van meer geïndustrialiseerde werk- 
en productietechnieken waarmee de kostprijs van renovaties daalt en de productiviteit in de 
productie van renovatieoplossingen stijgt. De mate waarin de ambities t.a.v. kosten en 
productiviteit gerealiseerd worden, zal in de komende rapportageperiode extra nadruk krijgen.  
 
In de afgelopen rapportageperiode is deelproject 3.1 ‘Gerobotiseerd installeren van PV op 
woningdaken‘ afgerond. In het deelproject zijn voor vier cruciale onderdelen binnen het 
installatieproces van PV op woningdaken deeloplossingen ontwikkeld met het oog op een meer 
geïndustrialiseerd installatieproces. Hierbij is naast de impact op productiviteit en kostprijs 
nadrukkelijk ook gekeken naar de veiligheidsaspecten m.b.t. het werken op hoogte. Op basis van 
deze deeloplossingen zijn twee installatieprincipes uitgewerkt, zie figuur 5.  
  

https://btic.nu/wp-content/uploads/2021/03/openbare-mijlpaalrapportage_deelprojecten-thema-2.pdf
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Figuur 5 Vier deeloplossingen ontwikkeld voor invulling van een geoptimaliseerd installatieproces voor het 
installeren van PV op woningdaken. 
 
De ambities van dit deelproject met betrekking tot de te realiseren kostprijsreductie en 
productiviteitsstijging liggen volgens het projectplan op respectievelijk 10-20% en 50%. Zoals 
blijkt uit figuur 5 worden deze percentages met de ontwikkelde installatieprincipes benaderd. 
Daarbij zijn voor de partijen in dit deelproject vooral ook de ‘bijkomende’ verbetering van de 
valrisico’s en fysieke belasting voor het uitvoerend personeel van significant belang.  
 
Voor de ontwikkeling van Industrialisatie en robotisering is als onderdeel van de BIPV 
dakoplossing onderzoek gedaan naar het toepassen van zogenaamde dummypanelen; panelen 
waarmee aansluitingen en doorvoeren gerealiseerd kunnen worden met eenzelfde esthetische 
kwaliteit als het gehele PV dak. Ook is een verkenning gedaan naar de brandrisico’s bij BIPV-
systemen en zijn richtingen voor mogelijke mitigerende maatregelen uitgewerkt. De activiteiten 
m.b.t. het digitaliseren van het productplatform en de informatieketen zijn opgestart. En er is 
gestart met de specificatie van het digitale productplatform.  

 
Verschillende optimalisatie methoden zijn onderzocht voor het vertalen van het ontwerp van een 
renovatiegevel in een 3D geprint renovatiepaneel in deelproject 3.3 ‘3D geprinte renovatie-
panelen uit meerdere materialen: ontwikkeling rekenmodel’. Het betreft specifieke 
optimalisatiemethoden om het geprinte materiaal zodanig te verdelen dat resulterende stijfheid en 
spanningen in het paneel garandeert kunnen worden. Een van deze methoden is succesvol 
gebleken en is ingezet voor experimenten met 3D printpaden. Bij topologie optimalisatie wordt 
ook gekeken naar het gebruik van meerdere printmaterialen. In samenwerking met IEBB-
deelproject 4.3 zijn hiermee ook experimenten uitgevoerd; zie figuur 6.  
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Figuur 6 experimenten met multi-materiaal printen  
 
Als onderdeel van het opschalen van de renovatiedouche is een KIWA-keur verkregen op een 
enkelwandige helix warmtewisselaar met airbreak to drain (zie Figuur 7). Hierdoor wordt 
besmetting van het drinkwaternet met rioolwater voorkomen. Met dit KIWA-keur kan de stap naar 
marktintroductie versneld worden gezet. 
 

 

Figuur 7 KIWA-keur op enkelwandige helix warmtewisselaar met airbreak to drain. Hierdoor wordt besmetting 
van het drinkwaternet met rioolwater voorkomen. 

Impact 
Dit thema draagt bij aan de MMIP 3 doelstelling door de industrialisatie van bouwelementen. De 
pilot robotstraat BIPV-dakdelen en voor gevelelementen beoogt bij een vernieuwbouwaanpak tot 
ca 20 % kostenreductie tov sloop nieuwbouw en tot ca 60% reductie van constructietijd en 
reductie van overlast op de bouwplaats (van 25 naar 10 dagen). De eerste proeven voor de 
robotisering van productie van BIPV zijn uitgevoerd en optimalisaties zijn uitgevoerd. De 
optimalisaties worden de komende periode gevalideerd.  
Daarnaast streven de deelprojecten in dit thema bij een schilrenovatie naar 50 % kostenreductie. 
De resultaten van de 3D geprinte gevelpanelen dragen bij aan de optimalisatie van het 
materiaalgebruik, met behoud van de constructieve eigenschappen. De verwachte besparing van 
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de nieuwe gevelpanelen per woning bedragen hierbij zo'n 260 euro per jaar. Met de aanname dat 
in het jaar 2022 het aantal van 5000 woningen wordt gerenoveerd, en in 2030 meer dan 10.000 
woningen, betekent dit een potentiële reductie van de renovatiekosten van 25 tot 50 miljoen euro, 
en een cumulatieve reductie van energiekosten van 13 tot 26 miljoen euro per jaar voor de 
gebruikers. De cumulatieve jaarlijkse besparing staat hierbij gelijk aan een jaarlijks toenemende 
CO2-reductie van 5000*(260[€]/0.80[€/m3])*1.8[kg/m3]= 6 miljoen kg. Door verdere piloting van 
het 3D printen van gevelpanelen zal 15 % kostenreductie worden gevalideerd.  
 
Een andere belangrijke doelstelling van dit thema is het proces om bij PV-plaatsing door 
robotisering bij schuine daken tot 50 % productiviteitsgroei en 10-20 % kostendaling te komen. 
De resultaten van het deelproject ‘Gerobotiseerd installeren van PV op woningdaken’ laten zien 
dat bij een optimalisatie van de installatietechniek van PV-panelen een productiviteit tussen de 
30-50% gerealiseerd kan worden en er een kostenbesparing tot 10% kan optreden. Hierdoor 
dragen deze resultaten bij aan een opschaling van duurzame renovaties en all-electric 
oplossingen, met inachtneming van minder personele risico’s: 30-50% minder fysieke belasting 
en 20-90% minder valrisico. 
De ontwerpoptimalisatie voor de Renodouche is uitgevoerd, de uitvoer van de pilot is iets 
vertraagd door de COVID-maatregelen. Na de uitvoering van de pilot moet gevalideerd worden of 
de beoogde installatie binnen 1 dag en 30% kostenreductie haalbaar is. 

Partners 
De volgende partners zijn betrokken bij de uitvoering van thema 3: A.J. Loots, BeterBad 
Productie BV, BE Precision Technology, Clarity(PSS), Emergo Business Partners, GroenWest 
(namens RWU partners), Hametech BV, KU Leuven, Sankomij Installatie-techniek, TNO, Tri 
Hebo, TU/e, UT, Van den Hoff Installatiebedrijf, VOAD en Witteveen+Bos. 
 
Een beschrijving van de resultaten per deelproject is hier te vinden. 
 
 

Thema 4 Digitalisering 
renovatieproces 
Dit thema richt zich op de ontwikkeling van een verregaand gedigitaliseerd renovatieproces 
waarmee een volledige woningrenovatie in slechts enkele dagen is te realiseren. Dit thema 
bestaat uit drie projecten, die elk uit kleinere activiteiten bestaat (deelproject 4.1: vijf activiteiten; 
deelproject 4.2: twee activiteiten; deelproject 4.3: zes activiteiten).  
 
In het deelproject ‘Digitale renovatietools’ (4.1) is in de eerste plaats gezocht naar een set van 
woningkenmerken en bewonersgedrag die bepalend is voor het energiegebruik en comfort van 
woningen. Mogelijkheden werden onderzocht om deze parameters automatisch in te kunnen 
vullen (bv. raamdetectie in 3D puntenwolken). In dit deelproject werd tevens een online 
dashboard ontwikkeld in nauwe samenwerking met alle partners (zie figuur 8). Op basis van een 

https://btic.nu/wp-content/uploads/2021/03/openbare-mijlpaalrapportage_deelprojecten-thema-3.pdf
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interactieve vragenlijst is het mogelijk om een woning- en gebruikersprofiel te destilleren voor 
bestaande woningen. Er worden overeenkomstig renovatiemogelijkheden weergegeven aan de 
gebruiker. In dit kader is ook vocht- en schimmelproblematiek beschouwd, een comfortparameter 
die in renovatieprojecten vaak een belangrijke rol speelt. Tot slot werd in dit deelproject aan data-
kalibratie gedaan: er werd nagegaan in hoeverre berekende parameters overeenkomen met 
gemeten parameters. 
 

 

Figuur 8 Impressie van dashboard dat KPI’s toont van energie en comfort van de huidige situatie en een aantal 
renovatie-opties (deels dummy getallen). De KPI’s van comfort/gezondheid worden kwalitatief met gekleurde 
smileys weergegeven. 
 
Bij het deelproject ‘Digitale aanbesteding’ (4.2) werd in eerste instantie gewerkt aan een 
marktbevraging wat betreft de status van industrialisering en standaardisatie op de markt. Hiertoe 
werd een enquête uitgewerkt die landelijk werd uitgezet onder de belangrijkste stakeholders. In 
combinatie met een review van wetenschappelijke literatuur werd nagegaan op welke manier 
renovatieprojecten idealiter aanbesteed kunnen worden als men grootschalige renovatie nastreeft 
aan de hand van geïndustrialiseerde en gedigitaliseerde productieprocessen. Op basis van deze 
bevraging en analyse wordt een aanbestedingsmechanisme en -framework uitgewerkt in jaar 
twee. Daarnaast is in dit deelproject gewerkt aan het ontwerp van een open data platform dat alle 
informatie en gegevens rondom te renoveren woningen (met name, afmetingen en materialen) 
beschikbaar moet stellen op verschillende manieren aan verschillende partijen en op 
verschillende momenten. Dit deel zou idealiter verbonden worden met de data-
invoermechanismen (APIs) in deelproject 4.1. Er werd onderzocht hoe je de variabiliteit binnen 
een bepaald type woning kan optimaliseren binnen een bepaald renovatieconcept. Hiervoor werd 
een koppeling gemaakt met rekenkernen en algoritmes. In deze fase werd een 
gevoeligheidsanalyse (sensitivity analysis) uitgevoerd van een bestaande rekenkern ten opzichte 
van de invoerparameters van die rekenkern. De resulterende parameters werden vergeleken met 
de karakteristieken die in deelproject 4.1 werden teruggevonden (zonder gebruikersdata). In de 
volgende fase wordt een digitaal aanbestedingsplatform uitgewerkt (prototype), waarop 
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aannemers met specifieke productielijnen kunnen inschrijven en pro-actief aanbiedingen kunnen 
doen in specifieke projecten op basis van gegeven inputparameters en clusteringmechanismen. 
Zie ook deelproject 4.3. 
 
Wat betreft het derde en laatste deelproject ‘3D printing en logistiek’ (4.3) werd onderzoek 
uitgevoerd aan de hand van een marktanalyse (expertinterviews en literatuur) naar de status en 
kenmerken van bestaande productielijnen voor renovatieprojecten. Daartoe werd specifiek 
gefocust op manufacturingbedrijven met een mogelijkheid en capaciteit tot digitalisering. Met 
deze resultaten kan de aanbodmarkt in een volgende fase onderverdeeld en gecategoriseerd 
worden, om zo gestuurd te kunnen worden naar renovatieprojecten die specifiek relevant zijn 
voor het bedrijf in kwestie (figuur 9). In dit deelproject 4.3 wordt ook in twee activiteiten onderzoek 
gedaan naar 3D-printen, meer specifiek naar gepaste productieprocessen wat betreft 3D printen 
(computational workflow) en naar de uitwerking van een systeem voor het 3D printen met 
meerdere materialen. 

 

Figuur 9 Supply chain configurator t.b.v. industrialisering (supply side) 

Impact 
Het snel en automatisch inzicht geven in de prestaties van verschillende renovatie-opties, zowel 
op het gebied van energie als comfort, verlaagt de drempel voor bewoners om deze renovaties 
ook daadwerkelijk uit te voeren. Grootschalig toe te passen tools die zoveel als mogelijk 
automatisch de gevraagde data ophalen zijn daarbij een noodzakelijk onderdeel om tot de 
gewenste schaalgrootte te komen. Een kostprijsreductie van 50% op de woningopname wordt 
beoogd. De inzet van het digitale aanbestedingsplatform beoogt door middel van 
woningclassificatie en een tendermechanisme de marktcondities te creëren waarmee 
standaardisatie van renovatieoplossingen kan worden gerealiseerd met als doel een 20 % 
prijsreductie van renovatieoplossingen. De ontwikkeling van 3D geprinte gebouwelementen 
combineert een minimaal materiaalgebruik met maximale constructieve kwaliteit en flexibiliteit, 
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waarmee een kostprijsreductie van zo’n 15% wordt beoogd. Met de voortgang in de diverse 
deelprojecten ligt het programma op schema om de oorspronkelijk voorziene impact te realiseren. 

Partners 
De volgende partners zijn betrokken bij de uitvoering van thema 4: Arup, CycloMedia, De Twee 
Snoeken (WoonConnect), Duurzaam Bouwloket, ESTECO SPA, Koppen Bouwexperts BV, 
Navigant Netherlands, Royal 3D, Saint Gobain, Toekomstgroep BV., TNO, TUD, TU/e, Vabi, 
VolkerWessels. 
 
Een beschrijving van de resultaten per deelproject is hier te vinden. 
 
 

Thema 5 Gedragen energietransitie 
De deelprojecten in dit thema richten zich op het enthousiasmeren van bewoners-eigenaren om 
de energiemaatregelen die nodig zijn voor de energie-transitie in hun woningen door te voeren, 
met speciale aandacht voor de rol van platformen en collectieve besluitvorming daarin. In twee 
langlopende deelprojecten (PhD-projecten) wordt fundamentele kennis ontwikkeld over 
vraagarticulatie en besluitvorming (deelproject 5.1) en vraagstimulering en strategieën 
(deelproject 5.2) die via korte feedbackloops zijn gekoppeld aan twee kortlopende deelprojecten 
(van 1 tot 2 jaar) waarin de state-of-the-art wordt opgehaald om lessen te leren uit het verleden 
(deelproject 5.3). Nieuwe concepten worden in praktijkexperimenten getest, en platforms en 
practices worden ontwikkeld (deelproject 5.4). Het overkoepelende doel is om de conversie te 
versnellen en op te schalen door faciliteren van de klantreis met behulp van verbeterde 
aanpakken en platforms (zie figuur 10). 

 

Figuur 10 Klantreis naar aardgasvrij wonen.  

https://btic.nu/wp-content/uploads/2021/03/openbare-mijlpaalrapportage_deelprojecten-thema-4.pdf
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Het eerste jaar van het deelproject leverde de volgende bevindingen op voor het hele thema 5:  
• Bewustwording klant en bedrijf 

– Kwaliteit van wonen/comfort is een van de belangrijkste beweegredenen. Er zijn wel 
diversiteit en verschillen tussen groepen: info op maat is nodig. Platforms hebben veel 
potentie daar inzicht in te krijgen. 

– Covid-19: Digitale bijeenkomsten van de platforms trekken ander (jonger) publiek. Het 
bereik wordt zo sterk verbreed.  

– In Coronatijd zien we meer contacten/respons bij acties vanuit de platforms. Mensen zitten 
meer thuis, hebben meer tijd en verbetering van de woning komt meer onder de aandacht. 
Een belangrijke vraag is ‘hoe houd je de contacten vast zodat het uiteindelijk tot 
daadwerkelijke maatregelen leidt’? 

– Segmentclustering is essentieel voor het verbeteren van informatievoorziening. Data 
analytics heeft veel potentie. 

– Data analytics helpt de klantreis te versnellen. CRM-systemen van bedrijven moeten hier 
geschikt voor worden gemaakt. 

– De klantreis naar energiebesparing kan grotendeels online plaatsvinden, ook informatie- en 
verkoopgesprekken. 

• Besluitvorming 
– Besluitvorming bij VVE’s verloopt moeizaam, er is wel bereidheid. 
– Energiecoaches zijn effectief. 
– Platformen zijn belangrijke matchmakers. 
– Collectieve besluitvorming: Inwoners zijn bereid hun eigen wensen in te leveren, zo tonen 

experimenten. 
– Segmentering en clustering om ‘nudges’ te verbeteren of ontwerpen. 
– Het ‘messenger’ effect (vertrouwen en het optreden van peers als ambassadeur) komt naar 

voren als belangrijke factor voor het stimuleren van adoptie. 
• Uitvoeren 

– Belangrijkste barrières voor bewoners: tijd, kosten, rompslomp en subsidie en financiering. 
– Transactiekosten spelen een belangrijke rol: haal barrières weg in informatievoorziening. 
– Aandacht voor maatschappelijke inbedding is belangrijk. 
– Er is een spanning tussen enerzijds een persoonlijke aanpak (belangrijk voor het 

begeleiden en succesvol doorlopen van de klantreis) en de noodzaak voor opschalen. Wat 
is hierin de beste aanpak? 

– Voor mensen staat de kwaliteit van wonen (wooncomfort, prettig en veilig wonen) vaak 
voorop en ze zijn niet bezig met de energie-transitie. Hoe zou je de noodzaak van 
verduurzamen van de woning kunnen koppelen aan die overwegingen? Door het 
benadrukken van comfort en verbeteren van de woning, het verbinden met onderhoud 
werkzaamheden en renovaties van de woning? Mensen zijn soms primair bezig met 
vochtproblemen in de woning en maatregelen in het kader van energie kunnen daar 
mogelijk aan gekoppeld worden. Ook inspelen op een beweging/initiatieven die gaande zijn 
in een buurt of wijk – die niet perse gerelateerd zijn aan energie-transitie maar daar 
mogelijk wel aan gekoppeld kunnen worden, is een kansrijke aanpak.  
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Tabel 5.1 geeft ter illustratie enkele bevindingen weer van uitgevoerde studies in dit thema, in de 
vorm van succes- en faal-factoren in de begeleiding van de klantreis. 

Tabel 5.1 Succes- en faalfactoren bij energie-renovaties (niet volledig). 
 

Factor Beschrijving 

Succesfactor Energiecoaches met een persoonlijke benadering die na het eerste gesprek ook een 
vervolggesprek hebben met de huiseigenaar hebben een hogere succes rate. 

 Energiecoaches die een stap verder gaan dan bewustwording en ook in het keuze 
proces van maatregelen een rol spelen. 

 Persoonlijke benadering voor VvE’s. 
 Er is een sterk verhoogde kans om tot actie over te gaan als mensen horen over of van 

anderen in hun directe omgeving die het hebben gedaan en het aanbevelen (een 
ambassadeur). 

 Mensen starten de klantreis met verschillende uitgangspunten en motivaties. Er zijn 
twee duidelijke groepen te onderscheiden: 1) eigenaren van oudere woningen die de 
eerste stappen willen zetten met isolatie (van muren, glas, vloer of dak) en 2) eigenaren 
van nieuwere woningen die de laatste stappen willen zetten om de woning nog 
energie-efficiënter te maken (zonnepanelen of warmtepomp). Het aanpassen van de 
klantreis op deze twee groepen kan de conversie-kans vergroten (dat laatste is een 
nog onbewezen stelling). 

 Koppelen van interventies met renovatie voor verbeteren van de woningkwaliteit. 
 Framing van de interventies als verbeteren van de woonkwaliteit (tegengaan van 

vochtproblemen, verbeting van wooncomfort, etc.) 
Faalfactor Ontbreken van hulp in de fase van het kiezen (met als gevolg dat complexe 

maatregelen als dak- en vloerisolatie meer ‘afhakers’ kent dan meer simpele 
maatregelen zoals zonnepanelen). 

 Gebrek aan betrouwbaarheid van aanbieders, dus wanneer het contract getekend moet 
worden zijn er veel afvallers. 

 Starten met technische analyses over de beste maatregelen van een woning, gaat voor 
de meeste bewoners een stap te ver. 

 

Impact 
De tools en processen die in dit thema worden ontwikkeld resulteren in een aanpak die de 
acceptatiegraad van het doorvoeren van duurzaamheidsmaatregelen vergroot. Hierdoor wordt 
het aantal bewoners en bewonersgroepen dat deelneemt in lokale initiatiefgroepen en 
adviesgesprekken over duurzame woningverbetering verhoogd, verbetert de klantreis en wordt 
schaalvergroting bereikt door mensen te stimuleren om als collectief op te treden en de vraag te 
bundelen op complex of wijkniveau. Op basis van de eindresultaten van dit thema zal met een 
periode van een jaar een groei van 10 % aan hoeveelheid huiseigenaren worden bereikt, en 
zullen resultaten actief worden uitgedragen naar gemeentes (tiental is actief deelnemer, uitrol via 
VNG en het netwerk van partners (>100 gemeenten). Met de voortgang in de diverse 
deelprojecten liggen we op schema om de oorspronkelijk voorziene impact te realiseren. 

Partners 
De volgende partners zijn betrokken bij de uitvoering van thema 5: Arcadis, Buurkracht, 
Duurzaam Den Haag, Energie-U, Enpuls, Gemeente Amsterdam, Gemeente Den Haag, 
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Gemeente Eindhoven, Hanze Hogeschool, Hogeschool Utrecht, HOOM Milieu Centraal, Platform 
31, Reimarkt, TNO, TUD, TU/e, WieWatWaar. 
 
Een beschrijving van de resultaten per deelproject is hier te vinden. 
 
 

Thema 6 Afwegingskader 
In thema 6 wordt een integrale afwegingsmethodiek ontwikkeld om strategische 
vastgoedbeslissingen voor woningen op gebouw- en complexniveau te kunnen maken en 
onderbouwen. De afgelopen periode is het beslisproces bij woningcorporaties in beeld gebracht 
door middel van 1) bureauonderzoek naar verschillende beslismodellen, 2) interviews met 
verschillende medewerkers en directies van woningcorporaties en 3) actieonderzoek waarbij bij 
verschillende woningcorporaties de vergaderingen waarin besluiten werden genomen over de 
aanpak van verschillende projecten zijn bijgewoond. Op basis van deze resultaten is een eerste 
overzicht gecreëerd van de informatiebehoefte in het beslisproces in verschillende categorieën. 
Verder, is de informatiebehoefte gesimuleerd door een werksessie met 4 
woningbouwcorporaties. Deze workshop leidde tot een rijk overzicht van de technische, sociale 
en milieuparameters die woningcorporaties gebruiken in het beslissingsproces. 
 
Er is een methodologische basis gelegd voor bepaling van KPI’s voor CO2 en circulariteit die 
voortbouwt op de MPG-bepalingsmethode en de data in de Nationale Milieu Database versie 3.0. 
Deze methodiek is in een praktijksessie toegelicht bij een brede groep onderhouds- en 
renovatiebedrijven en woningcorporaties (40 deelnemers). Er wordt gewerkt aan de ontwikkeling 
van een circulariteitstool om circulaire renovatieconcepten te configureren. De opzet van de tool 
is getoetst met marktpartijen. 
 
Om bewonersvoorkeuren in kaart te brengen zijn interviews uitgevoerd met experts bij 
Woonbedrijf en Wooncom. Op basis van de interviews zijn de kennisvragen, bestaande 
aanpakken en tools bij energie-renovatie-projecten bij de woningcorporaties in kaart gebracht. 
Een start is gemaakt met het ontwikkelen van een design van keuze-experiment voor het meten 
van bewonerspreferentie. Verder is survey-onderzoek naar sociale factoren gedaan die bij 
kunnen dragen aan inzicht in het beslissingsproces over de te nemen 
verduurzamingsmaatregelen in wijken met gespikkeld bezit (zie figuur 11). Het veldonderzoek is 
momenteel in twee wijken afgerond. 

https://btic.nu/wp-content/uploads/2021/03/openbare-mijlpaalrapportage_deelprojecten-thema-5.pdf
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Figuur 11 Conceptueel model bewonerswensen gespikkeld bezit 
 
Er zijn drie verschillende data gedreven voorspel modellen gemaakt waarin energiedata wordt 
gebruikt voor het beter voorspellen van de werkelijke energiebesparing van een 
renovatiemaatregel: 1. model op basis van een lineaire regressie; 2. een non-lineaire regressie 
model in combinatie met fysische kenmerken en 3. een Gradient boosting model. Alle modellen 
tonen aan dat ze waarden voorspelen die dichter bij het werkelijk energiegebruik liggen dan 
bijvoorbeeld het model dat wordt gebruikt voor de bepaling van het energielabel. Er wordt op dit 
moment ook gewerkt aan beslisbomen die ervoor zorgen dat er ook rekening mee wordt 
gehouden dat de geadviseerde maatregelen ‘no-regret’ maatregelen zijn zodat deze toekomstige 
energiebesparende maatregelen niet ontmoedigen. 

Impact 
Het eerste onderdeel van het afwegingskader is in 2020 in een pilot getest. Deze pilot betrof het 
toepassen van de ontwikkelde methodiek voor de bepaling van de CO2 en materialen impact in 
een casus van woningcorporatie Groen West. Deze pilot liet zien dat toepassing van de 
methodiek leidt tot meer inzicht en dat tegelijkertijd efficiënter kan worden gewerkt wat leidt tot 
kostenreductie en versnelling. Daarnaast zijn de resultaten ingebracht in de Utrechtse 
Renovatieversneller van de RWU (Utrechtse woningcorporaties), waarbij de nieuwe indicator is 
ingebracht in de menukaart en nu via proeftuinen in de praktijk wordt toegepast. 
 
In de komende periode zullen de resultaten worden samengebracht in een concept 
afwegingskader. Na de zomer zal dit in verschillende praktijkcasussen bij de verschillende 
aangesloten woningcorporaties en commerciële verhuurders in de praktijk worden toegepast. 
Hiermee verwachten wij te laten zien dat de 10% kostenreductie en 10% tijdswinst (resulterend in 
een groter aantal complexen dat tegelijkertijd kan worden aangepakt) in de praktijk kan worden 
gerealiseerd. 
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Partners 
De volgende partners zijn betrokken bij de uitvoering van thema 6: Aedes, Area Wonen, Arcadis, 
Atriensis, GroenWest, Hanze Hogeschool, Hogeschool Utrecht, Making Space, NetbeheerNL,  
OnderhoudNL, TNO, TUD, TU/e, Vabi, Vastgoedbelang, VGM NL, W/E adviseurs, WoCom, 
Woonbedrijf. 
 
Een beschrijving van de resultaten per deelproject is hier te vinden. 
 
 

Thema 7 Keteninnovatie 
In thema 7 Keteninnovatie worden methoden en technieken ontwikkeld voor betere 
samenwerking tussen bestaande en ook nieuwe actoren waardoor tussen vraag en aanbod en in 
aanbodketens een meer integraal, goedkoper en met minder overlast gepaard gaand aanbod aan 
gebouweigenaren kan worden gedaan. Thema 7 bestaat uit vijf deelprojecten. Ook hier zijn er 
door Corona hindernissen ontstaan, waarvoor bij de vorige halfjaarrapportage verlengingen zijn 
aangevraagd. Hierdoor is één van de geplande zeven deliverables in deze periode nog niet 
gerealiseerd.  
Vanwege Corona is gekeken naar alternatieve werkwijzen. Hiervoor zijn geplande fysieke 
focussessies en creatieve werksessies omgewerkt naar digitale sessies. Het op 17 juni gehouden 
webinar Renovatieversneller is hier een succesvol voorbeeld van. Op 11 november heeft het 
webinar een vervolg gekregen. Onderzoekers en bedrijven zijn met nieuwe werkwijzen aan het 
experimenteren. Bij de bedrijven werkt Reimarkt met een digitaal traject waardoor de opname 
deels op afstand kan worden gedaan. Hierbij wordt de bewoner actief ingezet om met een mobiel 
device door de woning te lopen. Het blijkt tijdbesparend en voor een bredere groep mensen 
toepasbaar. Voor het onderzoek is een boekje ontwikkeld om verder te onderzoeken wat er 
speelt bij de bewoner tijdens een traject waarin zij werken aan het verduurzamen van hun woning 
(etnografisch onderzoek). Deze zijn uitgezet bij Reimarkt en worden nog uitgezet bij HOOM. 
 
Het eerste half jaar stond vooral in het teken van inventarisaties van bestaande informatie 
rondom (de organisatie van) vraag- en aanbod bundeling. In deze periode is het basismodel voor 
de beoogde tool voor aanbodbundeling (de aanbod configurator) doorontwikkeld, zie figuur 12. 
Naast de overzichten van bestaande meekoppelkansen voor particulieren van vorig half jaar, is 
geïnventariseerd op wat voor thema’s kansen liggen om bewoners te bereiken, denk bijvoorbeeld 
aan het wegnemen van geluidsoverlast of het toevoegen van maatregelen die oververhitting van 
woningen in de zomer helpen voorkomen. Hiermee zijn routes te ontwikkelen om particulieren te 
benaderen op thema’s die hun aandacht hebben, omdat we uit onderzoek weten dat slechts een 
klein deel van de bevolking bereid is te investeren in de woning vanuit de optiek van 
verduurzaming alleen. Bewoners kunnen dan worden benaderd vanuit het oplossen van 
problemen die spelen of wensen die zij hebben, waarbij verduurzaming wordt meenomen. Dat 
lijkt veel kansrijker om mensen succesvol te bereiken en te komen tot opschaling.  
 

https://btic.nu/wp-content/uploads/2021/03/openbare-mijlpaalrapportage_deelprojecten-thema-6.pdf
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Figuur 12 Concept tool modulaire aanbodbundeling. 
 
In het kader van de inventarisatie wordt ook gekeken naar gespikkeld bezit. Gespikkeld bezit is 
bij thema 6 ook een punt van aandacht. In thema 6 wordt dit onderwerp vooral benaderd vanuit 
de kant van de woningcorporatie. In thema 7 is breder gekeken, met als doel om een goed beeld 
te hebben van het precieze probleem en wat er al is geprobeerd, maar ook naar hoe een 
succesvolle aanpak eruit moet zien. Op basis van deskresearch en co-design sessies zijn een 
viertal aanpakrichtingen geïdentificeerd en daarbij horende voorbeelden.  
Nadat eerder een state-of-the-art was opgesteld en een brainstorm met stakeholders is 
gehouden rondom de digitale platformontwikkeling, zijn de inzichten geclusterd in een elftal 
basismodellen voor de platformopzet op basis waarvan bedrijven business kunnen ontwikkelen. 
Hiermee is voor bedrijven een nieuwe wereld opengegaan. Op het vlak van maatschappelijke 
meekoppelkansen is gewerkt aan keteninnovatie voor circulaire en biobased energieconcepten. 
Hiervoor zijn deskstudies uitgevoerd, hebben stakeholdergesprekken plaatsgehad en worden 
aanpakken en producten ontwikkeld. Op het vlak van keteninnovatie voor de verduurzaming van 
monumenten heeft het onderzoek geleid tot een methodiek waarbij erfgoed kan worden ingezet 
om mensen te activeren en motiveren voor een baten verhogende en gebiedsgericht 
energietransitie. Vanuit het Living Lab Erfgoed in Energietransitie werden vanuit het theoretisch 
model werkwijzen en tools ontwikkeld vanuit het perspectief van bewoners, gebouwen 
(energiereductie) en het omliggende gebied (opwekken van de restvraag) wat in het voorjaar van 
2021 zal resulteren in een praktijkgericht werkboek.  
 
In het kader van woonlasten neutraal renoveren zijn verschillende deelprocessen uitgewerkt en 
overeenkomsten met samenwerkingspartners afgesloten. WNR ontwikkelde een integrale aanpak 
volgens een stappenplan. Het resultaat tot nog toe is een integrale aanpak. Dit product of deze 
dienst wordt nu getest. Verder heeft WNR kennis gemaakt met het fenomeen podcast, een 
nieuwe manier om het verhaal over woonlasten-neutraal renoveren te kunnen presenteren. 
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Impact  
Een integrale aanpak in de keten is een voorwaarde om te komen tot betaalbare en goed 
werkende renovatieconcepten. Door gestandaardiseerde aanbodbundeling en sectorale 
afstemming worden platformgedreven (standaard) oplossingen mogelijk wat leidt tot 
kostenreductie (50% reductie acquisitiekosten) en versnelling in het proces van vraag en aanbod. 
Hierbij is ook aandacht voor de inpassing van vernieuwende renovatie concepten. 
Standaardisering van vraag en aanbodspecificaties bevordert opschalingsmogelijkheden en 
meekoppelkansen worden beter benut. Het voor bewoners aantrekkelijk maken van de 
verduurzamingsopgave is hierbij cruciaal. Door samenwerkingsverbanden in het MKB wordt de 
energietransitie met lokale initiatieven versterkt, inclusief kwaliteitsgaranties mede om 
financieringsconstructies mogelijk te maken. Hiermee is thema 7 op koers. 

Partners 
De volgende partners zijn betrokken bij de uitvoering van thema 7: Aedes, Avans Hogeschool, 
BuildinG, Coöperatie WNR, De Vrije Koe, Dijkoraad, DNA in de Bouw, Hanze Hogeschool, 
Hogeschool Utrecht, Hogeschool Zuyd, HOOM, KERN, Making Space, OnderhoudNL, Reimarkt 
Concept BV, Re-use Materials, Stichting de Alliantie, Stichting het Oversticht, TNO, TUD, TU/e, 
UT, Wetland Products. 
 
Een beschrijving van de resultaten per deelproject is hier te vinden. 
 
 

Thema 8 Warmtepompen 
In thema 8 ligt de focus op de ontwikkeling van tools voor een beter ontwerp, aansturing en 
gebruik van warmtepompen in gebouwen, op de ontwikkeling van compacte, plug-and-play, 
geluidsarme (< 25 dB) warmtepompen die tegen acceptabele kosten ingezet kunnen worden en 
het realiseren van test- en ontwikkelingsfaciliteiten om innovaties op dit vlak te versnellen. Het 
thema bestaat uit zeven deelprojecten en kende voor het afgelopen half jaar dertien deliverables; 
vijf daarvan (allen voor deelproject 8.3) zijn met anderhalf jaar vertraagd in verband met Corona-
gerelateerde problemen bij één van de projectpartners in dit deelproject; twee deliverables (beide 
voor deelproject 8.6) zijn licht vertraagd in verband met enkele maanden (Corona-gerelateerde) 
vertraging bij de werving van een PhD-student voor dit deelproject. De overige zes deliverables 
zijn volgens plan behaald.  

Warmtepomp-ontwikkelingen 
Voor het olievrije, hoge temperatuur compressor warmtepompconcept is het ontwerp afgerond. 
Verschillende koudetechnische configuraties zijn doorgerekend; op basis daarvan is een ontwerp 
gekozen waarin beide compressortrappen functioneren als één compressor en er wordt gebruik 
gemaakt van een zuiggaswisselaar. Ook zijn warmtewisselaars en een expansieventiel voor de 
warmtepomp geselecteerd en is een voorlopig ontwerp van de compressor gemaakt. Op basis 
van interactie met het koudetechnisch ontwerp is de definitieve ontwerpspecificatie van het 
compressorwiel opgesteld en is een grote variëteit van compressorwielen voor de gewenste 

https://btic.nu/wp-content/uploads/2021/03/openbare-mijlpaalrapportage_deelprojecten-thema-7.pdf
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casus berekend. Een definitief ontwerp zal worden gemaakt tijdens de detailuitwerking. Tot slot is 
de werking van het expansieventiel in een olievrije omgeving getest (figuur 13-links) en is het 
rekenmodel voor de compressor gekoppeld aan gebouwmodellen voor de geselecteerde 
referentiecasussen.  
 
Voor de thermo-akoestische warmtepomp is gewerkt aan een aantal verbeteringen op 
component- en systeemniveau, met als doel om enerzijds de prestaties van de warmtepomp te 
verbeteren en anderzijds de thermo-akoestische warmtepomp te integreren in de producten van 
Fortes (tapwaterbooster) en Techneco (ruimteverwarming). Met betrekking tot verbeteringen op 
componentniveau is een aantal verschillende zuigerafdichtingen ontworpen en getest in TNO’s 
driver-opstelling (figuur 13-rechts). Ook is een aantal rubber membranen gesimuleerd en 
gefabriceerd. Voor het testen van de membranen is een speciaal daarvoor ontworpen 
dynamische testopstelling gebouwd, die in januari 2021 in gebruik genomen zal worden. Op 
systeemniveau is vooral gewerkt aan integratie, regeling en aansturing van het thermo-
akoestische hart met het Techneco-systeem en is samen met Fortes gewerkt aan het hydraulisch 
systeem voor de koppeling met het Fortes-systeem.  
 

  

Figuur 13 Proefopstelling olievrije hoge-temperatuur warmtepomp (links) en thermo-akoestische warmtepomp 
(rechts). 
 
Verder is het definitieve ontwerp voor het IEBB-prototype gemaakt, inclusief 3D-ontwerp, 2D-
tekeningenpakket voor fabricage en sterktedoorrekeningen en zijn de onderdelen voor het 
prototype besteld dan wel is fabricage ervan gestart. De verwachting is dat het prototype van de 
2kW thermo-akoestische warmtepomp omstreeks maart/april opgeleverd kan worden. Deze 
warmtepomp is een voorloper van het BHE-marktproduct voor de woningbouw (renovatie en 
nieuwbouw) en tevens geschikt als booster-warmtepomp in gedistribueerde tapwaternetten als 
stadsverwarming. 
 
Verder is gestart met het ontwerpen en ontwikkelen van een actieve magnetocalorische 
regenerator (recuperator) die het hart gaat vormen van een innovatieve compacte warmtepomp 
die efficiënter, stiller en duurzamer is dan de huidige systemen. Na afronding van een 
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literatuuronderzoek is een numeriek model ontwikkeld en aangepast voor de specifieke 
eigenschappen van de hier ontwikkelde technologie.  

Ontwikkelingen systeem- en regeltechniek 
Voor de warmtepompsysteem-configurator is een flink aantal ontwikkelstappen doorlopen richting 
een gebruiksvriendelijk en laagdrempelig pakket waarmee particulieren en installateurs op basis 
van een bekende warmtevraag en woningsituatie een verwarmingssysteem kunnen 
dimensioneren.  
 
De kernmodule in Python is gereed gemaakt. Deze berekent op basis van een warmtevraag-
profiel, woningprofiel en weergegevens de COP en jaarlijkse elektriciteitskosten voor een 
warmtepomp. De module is gekoppeld aan een aantal andere nieuw ontwikkelde modules, zoals 
een module die gegeven de jaarlijkse gas- of warmterekening de uurlijkse warmtevraag berekent 
en een aantal modules die de stand van de zon en daaruit volgende directe en diffuse 
zoninstraling op een gegeven zonnepaneel of -collector berekenen. Ook zijn twee front-ends voor 
de configurator ontwikkeld, waarmee gebruikers op laagdrempelige wijze gebruik kunnen maken 
van het achterliggende model. In maart 2021 wordt de eerste lancering van de configurator 
verwacht. 
 
Voor de open source warmtepomp-controller wordt geavanceerde toegepaste meet- en 
regeltechniek ontwikkeld voor warmte- en koude leverende systemen, al dan niet met 
warmteopslag, in de gebouwde omgeving. Hiervoor is in het afgelopen half jaar vooral gewerkt 
aan optimalisatie van (de regeling van) warmtapwaterproductie, inclusief buffervat, warmtepomp, 
controller hardware en sensoren. Het ontwerp van de controller is verder uitgewerkt en er zijn 
dynamische modellen gemaakt voor zonnepanelen, warmtepomp, warmtewisselaar en buffervat. 
Het model bevat zoninstraling- en omgevingstemperatuur-datasets (KNMI), evenals dagelijkse 
gebruiksprofielen voor warmtapwater. Voor systemen met de eerder genoemde componenten is 
een model-voorspellende controller ontwikkeld en geïmplementeerd in MATLAB/Simulink. 
 

 

Figuur 14 Hardware-ontwerp open source energy manager. 
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Het hardware-ontwerp van de open source energy manager is uitgewerkt op detailniveau, en het 
ontwerp van de printplaat (figuur 14) die de interactie met de controller mogelijk maakt is 
gevalideerd. Hiervoor is een hardware-in-the-loop opstelling en testprogramma ontwikkeld 
waarmee de controller in de testfaciliteit van TNO in een emulatoromgeving wordt geplaatst. 

Ontwikkeling warmtepomp-testfaciliteit 
De ontwikkeling van de dynamische testomgeving is afgerond. Het is gelukt om aan te tonen dat 
de dynamische condities, representatief voor alle klimaatomstandigheden die in Nederland 
voorkomen, consistent nagebootst kunnen worden voor de meest voorkomende 
verwarmingssystemen. Dit betekent dat de hardware-ontwikkeling van de emulator is afgerond, 
waarbij sinds de voorgaande mijlpaalrapportage ook het woningmodel is verbeterd en 
experimenteel is gevalideerd. Tevens is de koppeling tussen het huismodel en de thermostaat 
van de warmteopwekker verbeterd zodat nachtverlaging kan worden gesimuleerd.  
 
De innovatieve testomgeving is hiermee klaar voor gebruik om de dynamische prestaties van 
warmteopwekkers te bepalen, op een manier die representatiever is voor de praktijkprestaties 
dan statische standaardtests, maar flexibeler, eenvoudiger en beter reproduceerbaar dan 
veldtesten. Door de ontwikkeling van batch-functionaliteit kunnen meerdere testdagen achtereen 
worden uitgevoerd zonder dat menselijke tussenkomst noodzakelijk is. Dit verhoogt de 
productiviteit van de opstelling. De eerste tests van hybride warmtepompen in de testomgeving 
zijn inmiddels gestart. 
 
Verder is geanalyseerd hoe de prestaties van de warmtepomp voor verwarming doorwerken in de 
prestatie-indicatoren die aan de basis staan van de NTA8800. Een aantal aannames uit de 
NTA8800 is onder de loep genomen en er wordt geanalyseerd welke gevolgen deze 
veronderstellingen hebben voor de voorspelling van de jaarprestaties van de warmtepomp met 
betrekking tot ruimteverwarming.  

Impact 
Doel van dit thema is het ontwikkelen van compacte, plug-and-play, geluidsarme warmtepompen 
die tegen acceptabele kosten voor de nieuwbouw- en renovatiemarkt ingezet kunnen worden. 
Met de voortgang in de diverse deelprojecten liggen we op schema om de oorspronkelijk 
voorziene impact te realiseren.  
 
Dat betekent dat na afloop van deze ontwikkellijnen nieuwe warmtepomptechologieën ontwikkeld 
zijn, zoals de thermoakoestische of magnetocalorische warmtepomp of een olievrij concept op 
basis van een compressor uit de luchtvaartindustrie die beter aansluiten op de behoeftes van 
gebruikers. Deze warmtepompen zijn kleiner, stiller, goedkoper en leveren een hoger comfort 
door de verbetering van conventionele technieken en het beschikbaar komen van warmtepompen 
op basis van nieuwe principes.  
 
Ook zijn dan instrumenten ontwikkeld, zoals een systeemconfigurator en een open source energy 
manager, die installateurs in staat stellen warmtepompen op een goede manier in een woning toe 
te passen en deze tijdens het gebruik beter door de gebruiker te laten aansturen. Hierdoor 
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worden warmtepompen voor een grotere groep gebruikers een acceptabele en interessante optie 
voor de invulling van hun warmtebehoefte.  

Partners 
De volgende partners zijn betrokken bij de uitvoering van thema 8: Aeronamic, Atag, Blue Heart 
Energy BV, Bosch Thermotechniek, D&D Mechatronics BV, Emergo Business Partners, Ferroli, 
Fortes Import BV, HAN, Hogeschool Utrecht, Intergas, IthoDaalderop BV, Magneto BV, Re/genT, 
Rensa, Saxion Hogeschool, RSP Technologies, Solarfreezer, Stanstechniek Gaanderen, 
Techneco Energiesystemen, TNO, TUD, TransferWorks, UT, Vaillant, Viridi. 
 
Een beschrijving van de resultaten per deelproject is hier te vinden. 
 
 

Thema 9 Compacte Warmteopslag 
In thema 9 wordt gewerkt aan warmteopslagtechnologieën met als doel de ontwikkeling van 
warmtetechnologie en demonstratie hiervan als enabling technologie voor renovatieconcepten. 
We zien dat er behoefte is aan compacte en verliesvrije opslag technieken om verschuiving in 
vraag en aanbod van energie mogelijk te maken. Hiertoe werken we aan 1e en 2e generatie 
warmtebatterijen. Daarnaast werken we aan een betere integratie en betere aansturing van deze 
technologie in gebouwen. Binnen de deelprojecten gaat de aandacht uit naar het ontwikkelen en 
demonstreren van de technologie in de praktijk, strategieën voor succesvolle marktintroductie en 
opschaling van het fabricageproces. Het thema bestaat uit zes deelprojecten. In deze 
rapportageperiode zijn binnen het thema twaalf deliverables gedefinieerd, waarvan er twee te 
maken hebben met een Corona-gerelateerde vertraging van enkele maanden (deelproject 9.1 en 
9.6). De overige tien deliverables zijn volgens plan behaald.  
 
Er wordt voor voelbare opslagtechnologie gewerkt aan twee concepten; 1) een concept op basis 
van wateropslag onder een woning of in een tuin en 2) een concept op basis van alternatieve 
opslagmaterialen. Voor beide concepten zijn prototypes gerealiseerd en getest (zie figuur 15). 
Deze prototypes zijn voorzien van een automatiseringssysteem zodat de gebruiker de opstelling 
kan bedienen, de gemeten data kan analyseren en de veiligheid van het systeem kan bewaken. 
Ook is een model ontwikkeld dat bij gegeven warmtevraag-, elektriciteitsvraag-, zon- en 
windprofiel en dimensionering van warmtebronnen en -conversiesystemen de benodigde 
opslagcapaciteit van elektriciteits- en warmteopslag berekent, inclusief de daaruit volgende 
CAPEX-, OPEX- en emissiegegevens. 
 

https://btic.nu/wp-content/uploads/2021/03/openbare-mijlpaalrapportage_deelprojecten-thema-8.pdf
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Figuur 15 Proefopstelling voelbare warmteopslag. 
 
Voor de 1e en 2e generatie warmtebatterijen wordt ook gewerkt aan twee concepten. Voor het 
concept op basis van een vacuümreactor is vooral gewerkt aan verbetering van materialen  
voor zowel constructie als coating, gecombineerd met de juiste combinatie van vorm, grootte en 
formulering van de chemicaliën. Na uitgebreide analyse zijn twee constructiematerialen en een 
aantal coatings geselecteerd, die in het komende jaar getest zullen worden in combinatie met 
verschillende versnelde testmethoden (zie figuur 16). Parallel daaraan is een 3-D geprinte mal 
ontworpen die de productie van thermochemische materialen in de juiste vorm en grootte kan 
bewerkstelligen. Dankzij de verbeterde materiaalvorm die de afgelopen maanden is ontwikkeld, is 
de pakkingsdichtheid met 30% toegenomen. 
 

  

Figuur 16 Materiaalproeven (links) en proefopstelling (rechts) voor vacuüm-concept warmtebatterij. 

 



 

 

30  2e mijlpaalrapportage  IEBB 

Voor het tweede concept, op basis van een closed loop reactor, is op drie fronten gewerkt aan 
verbetering van het concept. Ten eerste is onderzoek verricht naar het beperken van 
agglomeratie van deeltjes bij het laden en ontladen van de batterij: dit kan de thermische 
prestaties van het systeem aanzienlijk verbeteren. Ten tweede is het ontwerp van de 
warmtewisselaar verbeterd, met name ten aanzien van de drukval over de warmtewisselaar; dit 
leidt uiteindelijk tot winst in zowel volume, efficiëntie, als elektrisch verbruik van het systeem. Een 
verbeterde versie van de warmtewisselaar zal in het komende half jaar worden geproduceerd en 
getest. Ten derde is gewerkt aan stabilisering van de K2CO3-deeltjes door middel van een binder 
of coating: stabielere deeltjes leiden tot meer flexibiliteit en eenvoudiger controle van het 
opslagsysteem. 
 
Voor langere termijn opslag waarbij ook de mogelijkheid bestaat om elektriciteitsnetten te kunnen 
peak shaven, wordt gewerkt aan een technologie op basis van een redox-reactie (zie figuur 17). 
Hierin worden twee ontwikkellijnen gevolgd. Voor de eerste lijn, waarbij gekeken wordt naar fixed 
bed reactoren voor toepassingen in eengezinswoningen, is batch-materiaal geproduceerd en 
succesvol getest in twee reactorbedden. Het nieuwe materiaal lijkt veel beter bestand tegen hoge 
temperaturen in de reactor, maar heeft een relatief lage energiedichtheid en controleerbaarheid. 
Voor de tweede lijn, gebaseerd op een non-fixed bed voor toepassingen in utiliteitsgebouwen en 
mogelijk warmtenetten, is een opstelling gerealiseerd waarmee fluidized bed testen kunnen 
worden uitgevoerd en is het daarvoor benodigde materiaal besteld; de metingen aan dit systeem 
zullen begin 2021 worden gestart. 
 

 

Figuur 17 Reactorontwerp redox-gebaseerde warmteopslag. 
 
In het concept ‘Alles onder één dak’ worden twee dakmodules ontwikkeld die conversie en opslag 
van zonne-energie combineren. Voor de dakmodule waarbij zonnewarmte door middel van 
warme lucht wordt geoogst is een proefopstelling ontworpen, waarmee de module getest kan 
worden en het bijbehorende rekenmodel kan worden gevalideerd. Dit proefdak wordt in januari 
2021 gerealiseerd, en in het eerste kwartaal van 2021 zullen de metingen hiermee worden 
afgerond. Voor de tweede module, waarbij PVT-panelen worden gecombineerd met een 
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vloeistof-vloeistof-warmtepomp, is de configuratie afgerond; in het eerste kwartaal van 2021 zal 
een prototype van deze dakmodule inclusief meet- en monitoringsysteem worden geplaatst op 
een huurwoning van woningcorporatie GroenWest. 
 
Tot slot is de ‘studentenchallenge vormvrije warmteopslag’ in het afgelopen half jaar grotendeels 
afgerond. Dit is een samenwerking tussen drie hogescholen, waarbij multidisciplinaire teams van 
studenten uitgedaagd worden om oplossingen te ontwikkelen om op een efficiënte manier 
gebruik te maken van de beschikbare ruimte voor het opslaan van grote hoeveelheden tapwater 
(250-400L water) in bestaande woningen. Voor elk van de drie betrokken hogescholen (HAN, HU 
en Saxion) zijn studententeams aan de slag gegaan in de vorm van een project in hun 
curriculum. De teams hebben hetzelfde programma van eisen gekregen als uitgangspunt, en 
leveren als eindresultaat zowel een verslag als een onderbouwend filmpje op van maximaal vijf 
minuten. Op 22 januari 2021 was de bekendmaking van de winnaar tijdens een livestream.  

Impact 
In dit thema wordt een aantal compacte en verliesvrije opslagtechnologieën ontwikkeld, waarmee 
vraag en aanbod van duurzaam opgewekte warmte op elkaar afgestemd kunnen worden. De 
ontwikkelde technologieën zijn allen gericht op toepassing in de gebouwde omgeving. Zij richten 
zich op verschillende use cases, variërend van opslag voor een relatief korte periode van 1 tot 2 
weken tot opslag voor een periode van 3 tot 6 maanden. 
 
Naast de ontwikkeling van de technologieën zelf leiden de resultaten uit dit thema tot beter 
presterende verwarmingssystemen. Zo ontstaat beter inzicht in wat de gevoeligheden van een 
dergelijk systeem zijn, en welke stappen in bijvoorbeeld de aansturing of planning van een 
dergelijk systeem moeten worden genomen om een robuust systeem te kunnen leveren voor 
uiteindelijk gebruik in de gebouwde omgeving voor voorziening in ruimteverwarming en 
warmtapwater.  
 
De toepassing van betaalbare warmteopslag in individuele woningen (vrijstaand, rijtjeswoning, 
jaren-30 woning, maar ook portiekwoningen en appartementengebouwen) zorgt ervoor dat 
warmtepompen beter kunnen presteren en zonnecollectoren efficiënter gebruikt gaan worden. 
Daardoor kan naar verwachting een aanzienlijke CO2-emissiereductie van tot 25% op jaarbasis 
worden gerealiseerd.  

Partners 
De volgende partners zijn betrokken bij de uitvoering van thema 9: Breman Service Zeist, Caldic, 
Carya, De Beijer RTB, Dinxperlo, Eneco, Ennatuurlijk, Flamco B.V, FPSsim, Gemeente 
Eindhoven, Greenhill Solutions, GroenWest (namens RWU partners), HAN, Hanze Hogeschool, 
Hogeschool Utrecht, HSI Heating, HVC, MercuryLAB, Oversluizen, PCM Suppliers, Saxion 
Hogeschool, SPIE, Solarteam BV, Stadsverwarming Purmerend, Summerheat Group, 
Squarewise, TNO, TU/e, U-projecten, UT, Vattenfall, Weijerseikhout. 
 
Een beschrijving van de resultaten per deelproject is hier te vinden. 

https://btic.nu/wp-content/uploads/2021/03/openbare-mijlpaalrapportage_deelprojecten-thema-9.pdf
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