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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 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).  

Leeswijzer 

Deze rapportage gaat in op de resultaten die op de vijfde mijlpaal 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 project wordt de gerealiseerde voortgang en de impact die wordt nagestreefd gepresenteerd, 

en wordt nader ingegaan op de gehanteerde aanpak en gerealiseerde resultaten, de partners die 

hieraan hebben bijgedragen en het belang en de toepassing van de resultaten in de Nederlandse 

markt.  

 

In tabel 1 is een overzicht opgenomen van de voortgang van de verschillende deelprojecten op 

de parameters inhoud, tijd en budget. Dit is gedaan aan de hand van een stoplichtmodel. Een 

groene codering houdt in dat het deelproject goed loopt; mogelijk zijn er enkele kleine 

vertragingen ontstaan maar de verwachting is dat die nog worden ingelopen en het doel nog kan 

worden gerealiseerd. Een oranje codering betekent dat er wijzigingen in bijvoorbeeld doorlooptijd 

of scope zijn opgetreden. Een rode codering betekent dat er dusdanige wijzigingen zijn 

opgetreden dat de doelstelling naar verwachting niet meer te realiseren is. Dit is bij geen van de 

projecten aan de orde. Deze kleurcodering is ook aangehouden in de voortgangstabellen over de 

deliverables die in de themarapportages zijn opgenomen. 

Tabel 1 Voortgang deelprojecten IEBB. 

 
Deelproject 

 
Oorspr. 

einddatum 

Voortgang Wijziging 
 

inhoud  tijd budget 

Thema 1 Renovatieconcepten      

1.1 Woningclusters voor aardgasloze renovatie-
pakketten 

31-12-2021 afgerond  

1.2 Happy Balance concept configurator 31-12-2021 afgerond 
 

 

1.3 2ndSKIN Concept Configurator 31-12-2021 afgerond  
 

1.4 Snelle en betaalbare renovatieconcepten 31-12-2021    verlengd tot  

Q1 2023 
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Deelproject 

 
Oorspr. 

einddatum 

Voortgang Wijziging 
 

inhoud  tijd budget 

1.5 Collectieve warmte 31-12-2024   
 

1.6 Dunnere en goedkopere 
renovatieoplossingen door regulerende 

huidafwerking van de gebouwschil  

31-12-2020 
 

 
afgerond 

 

1.7 Integratie van circulariteit in energie-
transitie in bestaande bouw 

31-12-2024 
 

    

Thema 2 Datagedreven optimalisatie van renovatieconcepten 

2.1 Datagedreven optimalisatie van 

renovatieconcepten 
31-12-2024     

 

Thema 3 Industrialisatie      

3.1 Gerobotiseerd installeren van PV op 
woningdaken 

31-12-2020 afgerond  

3.2 Industrialisatie en Robotisering 30-09-2022    verlengd tot  
Q1 2023 

3.3 3D geprinte renovatie-panelen uit meerdere 
materialen: ontwikkeling rekenmodel 

31-12-2021 afgerond  

3.4 Opschaling en industrialisatie RenoDouche 
 

31-12-2021 afgerond  

Thema 4 Digitalisering      

4.1 Renovatietools 31-12-2021 afgerond  
 

4.2 Digitale aanbesteding 31-12-2021 afgerond  
 

4.3 3D Printing &Logistiek 31-12-2021 afgerond  
 

Thema 5 Gedragen Energietransitie      

5.1 Vraagarticulatie en besluitvorming 31-12-2024     
 

5.2 Vraagstimulering en strategieën 31-12-2024     

 

5.3 State-of-the-art en lessons learned 01-11-2021 afgerond  
 

5.4 Praktijkexperimenten en 

opschalingsstrategieën 
31-12-2021 afgerond  

Thema 6 Afwegingskader      

6.1 Afwegingskader gebouweigenaren 31-12-2021 afgerond  
 

Thema 7 Keteninnovatie      

7.1 Organisatie van aanbodbundeling 30-06-2021 afgerond  

 

7.2 Eenduidige vraag- en aanbodbundeling 31-12-2021 afgerond  
 

7.3 Meekoppelkansen voor particulieren 31-12-2021 afgerond  

 

7.4 Maatschappelijke meekoppelkansen 28-2-2022 afgerond 
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Deelproject 

 
Oorspr. 

einddatum 

Voortgang Wijziging 
 

inhoud  tijd budget 

7.5 WoonlastenNeutraleRenovatie 30-06-2021 afgerond  
 

Thema 8 Warmtepompen      

8.1 Configurator warmtepomp systemen 31-12-2024   
 

8.2 Open source controller/ Energymanager 
voor warmte-opwekkers 

31-12-2021 afgerond  

8.3 Olievrije hoge temperatuur warmtepomp 31-06-2022    verlengd tot  
eind jan 2023 

 

8.4 Warmtepomp testcentrum 

 

31-12-2021 afgerond  

8.5 Ontwikkeling thermo-akoestische 

warmtepomp 

30-06-2022 afgerond  

8.6 Magneto-calorische warmtepomp voor de 
gebouwde omgeving 

31-12-2024     

8.7 High impact installaties 31-12-2020 afgerond  

 

Thema 9 Compacte Warmteopslag      

9.1 Hoge energie-capaciteit voelbare warmte-
opslag-systeem met minimaal ruimtebeslag 

binnen het gebouw 

30-06-2021 afgerond  

9.2 Studentenchallenge: Vormvrije wateropslag 
als warmtebuffer 

30-06-2021 afgerond  

9.3 Betaalbare eerste generatie compacte 

warmteopslag 
31-12-2021 afgerond  

9.4 Ontwikkeling van een gesloten-loop TCM-
systeem 

31-12-2024   

9.5 Redox warmteopslag 31-12-2021 afgerond  

 

9.6 Alles onder één dak 
 

31-12-2021 afgerond  

Overig      

0.1 Projectmanagement 31-12-2024     
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Deelprojecten thema 1 
Renovatieconcepten 

Deelproject 1.1 Woningclusters voor aardgasloze renovatiepakketten 
Dit deelproject is afgerond op 31 december 2022. Voor een meer uitgebreide beschrijving van de 

behaalde resultaten, gevolgde aanpak etc. verwijzen we daarom naar de eindrapportage van het 

deelproject die separaat aangeleverd zal worden. Hieronder volgt voor de volledigheid een korte 

samenvatting van die eindrapportage. 

Samenvatting 

Dit IEBB project is een vervolg op het TKI project ‘Ketenefficiëntie’ - programmalijn 0.  

TNO, Reimarkt, een aannemer en twee corporaties werken hierin de productaanpak uit voor 

aardgasloos-ready-oplossingen gebaseerd op woningtypes. De focus ligt op het doorontwikkelen 

en ‘ontdubbelen’ van het proces van woningverduurzaming, het ontwikkelen van een no-regret 

product voor de functie ventilatie en het toetsen van beide in de praktijk.  

Dit MMIP project legt de focus op de ontwikkeling van relevante woningclusters en daarbij 

behorende geschikte oplossingen en maatregelen voor renovatiefuncties zoals isoleren, 

verwarmen en energie opwekken. De onderliggende morfologische matrix van renovatiefuncties 

en oplossingsmogelijkheden biedt daarmee de basis voor de doorontwikkeling en optimalisatie 

van een product georiënteerde aanpak richting een productassortiment renovatiepakketten.  

 

TU/e (activiteit 3) ontwikkelt een woning clustering systeem voor vraagbundeling met daaraan 

gekoppelde optimale renovatieoplossingen (in het Klimaatakkoord ook wel 

standaardarrangementen genoemd). Hiermee wordt een balans gezocht tussen optimale 

oplossingen op woningniveau en bredere uitrolbaarheid over de woningvoorraad waar de 

industrie op kan standaardiseren, industrialiseren en innoveren. Dit vraagt om woning clustering 

systeem, waarbij woningen met soortgelijke optimale oplossingen geclusterd worden. In het 

woning clustering systeem zal voor elke individuele woningvariant een set optimale oplossingen 

bepaald worden, en worden woningvarianten geclusterd op  basis van gelijksoortige optimale 

oplossingen. Zo kan een cluster woningen grootschalig aanbesteedt worden met een uniforme, 

maar toch kosten- en kwaliteit-optimale renovatie-oplossing. 

 

Resultaat 1. Woningclusters voor robuuste aardgasloze renovatiepakketten; 

Met het ontwikkelen van een contingent (o.b.v. activiteit 1 en 4) aan woningen waar de 

ontwikkelde verduurzamingsoplossing (in activiteit 2) toepasbaar is, is concreet inzicht 

opgebouwd in het deel van de woningvoorraad waar deze oplossing (potentieel) impact heeft. 

De resultaten worden binnen de huidige bedrijfsvoering van Reimarkt gebruikt om in 

adviestrajecten voor corporaties direct inzicht te kunnen geven in de toepasbaarheid van de 

ontwikkelde oplossing. Specifiek bij deze doelgroep is verduurzamen tot het niveau van de 

Standaard steeds meer gemeengoed. 

Daarnaast vormen de resultaten een belangrijk puzzelstukje om ook particuliere woningeigenaren 

te bedienen. Contingenten zijn de basis voor het gericht kunnen benaderen van 

woningeigenaren. Voor deze doelgroep echter zijn naast toepasbaarheid nog een aantal 
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essentiële onderdelen in de klantreis geïdentificeerd (bijv. financiering, regelgeving, ontzorging). 

Om te komen tot een werkwijze om verduurzamen naar de Standaard voor deze doelgroep op 

een efficiënte en effectieve manier aan te bieden zijn inmiddels nieuwe innovatieprojecten gestart 

en in ontwikkeling. 

 

Resultaat 2. Parametrische Studie Vraagbundeling Woningrenovaties; 

Omdat dit de eerste ontwikkeling is van dit concept, is ervoor gekozen om op standaard 

rijwoningen 1945-1990 te focussen en voor deze groep woningen het woning clustering systeem 

te ontwikkelen. Binnen deze groep woningen werden diverse variaties gedefinieerd (o.a. 

oriëntatie, spouwdiepte, vloertype, raamoppervlak-percentage, diepte, breedte, uitbouwen), op 

basis waarvan duizenden woningvarianten werden opgesteld. Elke woningvariant werd 

parametrisch gesimuleerd met dynamische simulatie modellen, met toepassing van alle mogelijke 

combinaties van standaard renovatieoplossingen (tienduizenden renovatie-pakketten per 

woningvariant). Dit levert voor elk van de combinaties resultaten op die inzicht geven in het 

zomercomfort, wintercomfort, gezond binnenklimaat, piekbelasting elektriciteitsnet, warmtevraag, 

energiegebruik, CO2-uitstoot, etc. Op basis van deze uitkomsten worden aan de hand van 5 

verschillende optimalisaties de optimale oplossingen geselecteerd per woningvariant. Vervolgens 

wordt aan de hand van clusteringmethoden een indeling gemaakt van woningvarianten die 

optimale renovatieoplossingen gemeen hebben. De geclusterde woningen kunnen grootschalig 

worden aanbesteedt, op basis waarvan de gedeelde optimale renovatieoplossingen kunnen 

worden gestandaardiseerd en geïndustrialiseerd. De woningclustering kan fabrikanten ook inzicht 

geven in hoe ‘optimaal’ hun oplossing is, én voor welke woningvarianten, en hoe hun aanbod 

verbetert kan worden. 

Deelproject 1.2 Happy Balance concept configurator 
Dit deelproject is afgerond op 31 december 2022. Voor een meer uitgebreide beschrijving van de 

behaalde resultaten, gevolgde aanpak etc. verwijzen we daarom naar de eindrapportage van het 

deelproject die separaat aangeleverd zal worden. 

Deelproject 1.3 2ndSKIN Concept Configurator 
Dit deelproject is afgerond op 31 december 2022. Voor een meer uitgebreide beschrijving van de 

behaalde resultaten, gevolgde aanpak etc. verwijzen we daarom naar de eindrapportage van het 

deelproject die separaat aangeleverd zal worden. Hieronder volgt voor de volledigheid een korte 

samenvatting van die eindrapportage. 

Samenvatting 

Het 2nd skin renovatie concept is ontstaan door samenwerking tussen BIK bouw en 

ketenpartners Itho Daalderop, Jaga en Sto Isoned en richt zich op de verduurzaming van 

portieketage woningen in bezit van woningbouwcoöperaties. De verduurzaming vindt, in 

bewoonde staat, voornamelijk vanaf de buitenzijde van de woningen plaats om overlast voor 

bewoners te beperken waarbij een nieuwe, hoogwaardig geïsoleerde ‘tweede huid’ over de 

bestaande gebouwschil wordt geplaatst.  

 



 

 

9  5e mijlpaalrapportage Integrale Energietransitie Bestaande Bouw IEBB 

Naast deze ‘tweede huid’ zijn er verschillende (installatie) maatregelen, die worden aangeboden 

d.m.v. vier verschillende renovatie pakketten, die verder worden omschreven in hoofdstuk 4 van 

de eindrapportage. 

 

Doelstelling 

Uit eerdere gerealiseerde projecten komt naar voren dat (acquisitie)trajecten (gesprekken met 

investeerder, corporatie en bewoners) veel tijd en moeite kosten. In deze vroege fase van de 

klantreis spelen een aantal zaken, waaronder: Welke mogelijkheden heeft de woningcorporatie 

voor een locatie en voor een specifiek appartement binnen het complex? Hoe is de situatie voor 

en na renovatie, welke impact heeft de keuze voor een maatregel en/of maatregelen pakket? 

Wordt er energie bespaard? Gaan de bewoners er op vooruit wat betreft het comfort in zomer en 

winter? 

Om deze vroege fase klantreis te ondersteunen is binnen dit project een configurator ontwikkeld. 

Door middel van deze configurator wordt inzicht gegeven (energetische besparing en thermisch 

comfort) in de 2nd skin pakketten en daarbij behorende maatregelen t.a.v. een specifiek project; 

de te renoveren appartementen en is zowel  bedoeld in het gesprek met de 

investeerder/corporatie, als in de dialoog met de bewoners. Dit moet zorgen voor een versnelling 

van het acquisitietraject, daarmee een 50% reductie in acquisitiekosten en een 20% stijging van 

de slaagkans.  

 

Resultaten 

Een rekenmethode is ontwikkeld, waarmee de prestaties van een appartementencomplex en de 

individuele appartementen vóór en na renovatie worden bepaald. Deze rekenmethode is zo 

opgesteld dat deze gebruikt kan worden tijdens de vroege fase van de klantreis (acquisitie fase), 

waarbij maar beperkte gebouw informatie beschikbaar is. De invoer van de bestaande situatie en 

de mogelijk toekomstig (gerenoveerde) situaties moet snel en makkelijk mogelijk zijn, zodat in 

deze vroege fase van de klantreis inzichtelijk wordt wat de impact van de renovatie ingrepen zijn 

m.b.t. energetische besparing en thermisch comfort. Dit is anders dan rekenmethodes zoals de 

EPC of VABI-elements, waarbij veelal een extern bureau moet worden ingeschakeld. Dit is zeker 

in de interactie en dynamische acquisitiefase een struikelblok. 

 

De prototype configurator is in de vorm van een webapplicatie opgezet, toegang vindt plaats via 

een webbrowser van waaruit rekenmodellen aangeroepen worden. Algemene gebouwinformatie 

wordt ingevoerd, opties en maatregelen worden gekozen wat betreft verwarming, koeling en 

ventilatie; tapwater; gebouwschil; pv panelen. Deze maatregelen worden doorgerekend, 

resultaten t.a.v. energetische besparing en thermisch comfort worden teruggekoppeld via de 

webapplicatie, zie IEBB Configurator (bpsconfiguratorinput2021.azurewebsites.net) 

 

Op basis van de prototype configurator en door een eerder uitgevoerd project te gebruiken als 

casus, is door BIK bouw met enkele potentiële opdrachtgevers gesproken om feedback te 

ontvangen over het prototype. Vanuit deze eerste gesprekken kwam als belangrijkste 

terugkoppeling van opdrachtgever(s) dat zij de voorkeur hebben een deel van de applicatie (de 

algemene informatie) zelf in te vullen, te gebruiken en uit te proberen, om vervolgens de 

inhoudelijke stappen (technische maatregelen) door te nemen met iemand van 2nd skin/ BIK 
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bouw. Daarmee is een eerste ervaring opgedaan door 2nd skin/ BIK bouw in het gebruik van de 

prototype configurator.  

 

Om te kunnen toetsen in welke mate acquisitiekosten afnemen en slaagkans toeneemt moet 

tijdens verschillende acquisitie trajecten gebruik worden gemaakt van de (prototype) configurator, 

waarbij dit afgezet wordt t.o.v. het huidige acquisitie proces. Tijdens de uitvoering van dit project 

was er geen mogelijkheid (beschikbaarheid van renovatie projecten in de acquisitie fase/ 

geplande activiteiten vanuit projectplan) om de effectiviteit van de configurator te toetsen. De 

mate waarin acquisitiekosten afnemen en slaagkans toeneemt is om die reden niet bepaald. 

Deelproject 1.4 Snelle en betaalbare renovatieconcepten 

Resultaat + methode 

In het afgelopen half jaar zijn diverse rapportages opgesteld met betrekking tot verschillende 

activiteiten, en heeft overleg plaatsgevonden over de afronding van de overige activiteiten.  Het 

onderzoek naar het vernieuwbouwconcept is gerapporteerd, en ook is het onderzoek en de 

ontwikkeling naar de all-in module en de lichte prefab renovatievloer uitgewerkt. De casus voor 

vernieuwbouw is afgerond, en tot slot is er gewerkt aan een voorstel voor verdere invulling van de 

laatste activiteiten. 

Bijdrage partners 

Emergo heeft de beschreven rapportages en uitwerkingen verricht. TNO heeft gewerkt aan 

afronding van rapportages, en een voorstel gemaakt voor de afronding van de overige taken. 

Toepassing  

Het vernieuwbouwconcept wordt door Emergo, VOAD en KlokGroep toegepast in de praktijk, om 

te beginnen met de casus van 19 woningen. Emergo verwerkt de ontwikkeliteraties van de all-in 

module en lichte prefab renovatievloer in haar producten als onderdeel van het 

vernieuwbouwconcept. De onderzoeken naar de markt voor vernieuwbouw leveren KlokGroep, 

VOAD en Emergo inzichten zodat ontwerpen en oplossingen beter aansluiten bij wensen in de 

markt. TNO verwerft door het uitvoeren van metingen en onderzoeken meer inzicht in de prefab 

modulaire bouwmethoden, en in de bouwfysische kenmerken van de all-in module en lichte 

prefab renovatievloer. 

Belang deelproject  

Zowel het vernieuwbouwconcept als de selectieve energierenovatie zijn geschikt voor alle 

grondgebonden seriematige woningen in Nederland. Vernieuwbouw is met name geschikt voor 

woningen aan het einde van de levensduur, terwijl de selectieve energierenovatie voor nieuwere 

woningen toepasbaar is. Doordat de beide concepten zeer snelle doorlooptijden beogen, kunnen 

er in korte tijd veel woningen worden gerenoveerd. Het vernieuwbouwconcept maakt gebruik van 

complete prefab modules en elementen, dit zorgt voor een reductie van het aantal transporten 

van en naar de bouwplaats van circa 70-80%, en aangezien de transportkosten bij een regulier 

bouwproject rond de 15% liggen, betekent dit ook een reductie in transportkosten. Het 

prefabriceren zorgt voor een efficiency-slag in de bouwlogistiek, waarmee ook een reductie in 
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CO2 gerealiseerd wordt van circa 70%. De overlast voor omwonenden bij grootschalige 

renovaties is ook een belangrijk onderwerp, door de korte doorlooptijd en beperkte 

transportbewegingen wordt de overlast ook tot ca. 50% gereduceerd.  

Deelproject 1.5 Collectieve warmte 

Resultaat + methode  

Activiteit 1: Verbeterde materialen (Eneco)= afgerond; eerder gerapporteerd 

Activiteit 2: lagere temperatuur afgiftesystemen (TNO)= afgerond; eerder gerapporteerd 

 

Activiteit 3: Lagere temperaturen: impact van renovatie (TU Delft)= afgerond; eerder 

gerapporteerd 

In deze activiteit werd onderzoek gedaan naar de minimale renovatievereisten voor bestaande 

woningen om te worden aangesloten op stadsverwarmingssystemen met gemiddelde (70 °C) en 

lage temperatuur (55 °C) in vergelijking met hoge temperatuur systemen (>75 °C). De resultaten 

van de activiteit worden gebruikt om een besluitvormingskader te ontwikkelen, dat kan worden 

ingezet het kiezen van geschikte renovatiestrategieën voor het gebruik van warmte met een 

lagere temperatuur in verschillende woningtypen. 

 

Activiteit 4: Verbeterde aanleg- en aansluitmethoden (TNO) 

In deze activiteit is de gevel opstelling verder uitgewerkt. Eerste berekeningen om de interne 

temperatuurhuishouding van de opstelling te bepalen onder winterse en zomerse 

omstandigheden zijn gemaakt. Op basis hiervan is het conceptontwerp verder gedetailleerd en 

uitgewerkt tot tekeningen t.b.v. het te bouwen prototype. Dit prototype zal thermisch onderzocht 

worden, onder winter- en zomeromstandigheden in een klimaatkamer van het TNO 

Bouwinnovatielab in de periode feb-mrt 2023.  

 

Activiteit 5: Tapwater oplossingen (TNO) )= afgerond; eerder gerapporteerd 

 

Activiteit 6: Voorbereiden pilottesten (SVP) 

In deze activiteit werden proefstudies geïdentificeerd en gedefinieerd als de echte 

referentiegebouwen ter validatie van het besluitvormingskader dat is ontwikkeld als onderdeel 

van activiteit 7. In samenwerking met Stadsverwarming Purmerend (SVP) is op 17 mei 2022 een 

locatiebezoek gehouden om de mogelijke referentiegebouwen in kaart te brengen. 

 

Activiteit 7: Experimenten met lage temperatuur concepten (TU Delft) 

In deze activiteit wordt een besluitvormingskader ontwikkeld op basis van de resultaten en 

methoden van activiteit 3. Het raamwerk heeft als doel inzicht te geven in renovatievereisten voor 

het gebruik van lagere temperatuurwarmte van stadsverwarmingssystemen. Daarnaast worden 

belanghebbenden met betrekking tot de in activiteit 6 geïdentificeerde proefgevallen 

geïdentificeerd om het besluitvormingskader te testen en te valideren. 

Bijdrage partners  
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Activiteit 4: Verbeterde aanleg- en aansluitmethoden (TNO) 

Vattenfall, HVC, SVP, Ennatuurlijk, Eneco and Arcadis :  

• Input van expertise en feedback, gedurende werksessies.   

• Uitwerken van prototype tekeningen, contact met toeleveranciers. 

TNO:  

• Organisatie van werksessies 

• Berekeningen om het interne temperatuur verloop van de opstelling te bepalen 

• Opstellen van een (lab)meetplan 

 

Activiteit 6: Voorbereiden pilottesten (SVP/TUD) 

Potentiële pilotcases zijn geïdentificeerd tijdens werksessies en individuele vergaderingen met 

partners. 

 

TUD: Het identificeren van essentiële inputparameters die nodig zijn om de pilotstudies te 

selecteren en te evalueren. Er is een dataverzamelingsblad van één pagina ontwikkeld om te 

bespreken met belanghebbenden zoals woningcorporaties en eigenaren. 

 

SVP: Opties en inzicht geven voor het identificeren en selecteren van potentiële pilotcases. SVP 

zal het dataverzamelingsblad gebruiken voor gesprekken met woningcorporaties en eigenaren 

om deel te nemen aan het onderzoek. 

 

Activiteit 7: Experimenten met lage temperatuur concepten (TU Delft) 

TUD: Implementatie en validatie van het besluitvormingskader met behulp van de pilotstudie(s) 

die in activiteit 6 zijn geïdentificeerd. De TUD organiseert werksessies met projectpartners en 

belanghebbenden om het besluitvormingskader te valideren. 

 

Vattenfall, HVC, SVP, Ennatuurlijk, Eneco en Arcadis: Input en feedback geven op basis van 

expertise en ervaring tijdens de werksessies. 

Toepassing  

Activiteit 6: Voorbereiden pilottesten (SVP/TUD) 

Geïdentificeerde pilotcases zullen worden gebruikt om het besluitvormingskader door TUD te 

valideren. 

 

Activiteit 7: Experimenten met lage temperatuur concepten (TU Delft) 

Een gevalideerd besluitvormingskader zou projectpartners ten goede komen bij het voorbereiden 

van de bestaande woningvoorraad op lagere temperatuurverwarming en uiteindelijk de 

energietransitie naar gasloze verwarming. 

 

Vattenfall, HVC, SVP, Ennatuurlijk, Eneco en Arcadis: Input en feedback geven op basis van 

expertise en ervaring tijdens de werksessies. 
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Deelproject 1.7 Integratie van circulariteit in energie-transitie in 
bestaande bouw 

Resultaat + methode  

Activiteit 1: Circulariteit inzichtelijk maken 

Gedeeltelijk afgerond. Het is duidelijk dat veel herwonnen materialen nog laagwaardig worden 

toegepast door een gebrek aan richtlijnen en ‘beloning’ binnen de bouw om hoogwaardig 

hergebruik te bevorderen. 

 

Activiteit 2: Voorstel en uitwerking van nieuwe renovatieconcepten op basis van intelligent ontwerp 

van bouwmaterialen 

Lopend proces. Aangezien renovaties vaak uiteenlopen qua toepassing is hierbij gekozen om af 

te gaan op de meest impactvolle verduurzaming van een materiaalperspectief. Hierbij is de focus 

gelegd op het verduurzamen van beton en cement-houdende materialen, aangezien deze 

materialenstroom de grootste milieulast draagt en ook de grootste afvalstroom is binnen de bouw. 

Zowel de scheidingsmethode als het ontwerp van nieuwe cement-houdende mengsels wordt 

onderzocht. Verder ontwerp van duurzame renovatieconcepten zal samenhangen met de 

gevoeligheidsanalyse van duurzaamheid binnen de renovatie sector en is momenteel nog 

gaande.  

 

Activiteit 3: Impact van circulariteit op verduurzamingen 

Er zijn verschillende projecten opgestart die zich bezighouden met het onderzoeken van de impact 

van circulariteit op verduurzaming. Ontwikkelingen in de markt zoals de BCI zorgen voor meer 

inzicht in duurzame bouw met de focus op materialen en losmaakbaarheid. Momenteel wort er 

een samenwerking opgezet om de duurzaamheid van verschillende renovaties te kunnen bepalen 

door middel van een gevoeligheidsanalyse. Hierbij zullen verschillende ‘duurzame’ meetmethodes 

vergeleken worden met als doel om een duidelijker beeld te krijgen van de parameters die de 

duurzaamheid in grote lijnen zal bepalen. Met deze inzichten kan een start worden gemaakt om 

activiteit 2 mogelijk in de praktijk te toetsen.  

 

Methode: 

Een literatuurstudie over het thema “Circulariteit inzichtelijk maken” heeft duidelijk gemaakt dat de 

huidige middelen in de praktijk vaak gelimiteerd zijn en nog slecht circulaire materialen mee kunnen 

nemen. Middels deze literatuurstudie en gesprekken met partners actief in het veld wordt er 

momenteel een breder integraal onderzoek opgezet om te kijken naar het huidige materiaalgebruik, 

implementatiemethodes, en de mogelijke kansen voor circulaire materialen en/of circulair ontwerp. 

Het is duidelijk dat hergebruik momenteel nog slecht geïmplementeerd is, en veel materialen 

laagwaardig worden gerecycled.   

Renovatie, feitelijk de bouw in het algemeen, is nationaal georganiseerd en gereguleerd, waarbij 

Nederland een voortrekker is in energetische duurzaamheid en materiaalcirculariteit. Wat betreft 

methoden ter afweging CO2-emissies, circulariteit, het energieverbruik, en de toepasbaarheid van 

de nieuwe bouwmaterialen, en ook bouwcodes, is dat ook een nationale aangelegenheid. Vandaar 

dat wij ons hebben gericht op de Nederlandse situatie. 
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Zoals beschreven in de vorige rapportage is het volgende kwalitatieve afwegingskader ons 

uitgangspunt (zie Figuur 1).  

 

Figuur1 Schema huidig en nieuw afwegingskader.  

 

Momenteel is het belang van de bouwindustrie voornamelijk toegespitst op kostenefficiëntie en 

snelle renovaties, waarbij de duurzaamheid vaak nog achtergelaten wordt ook door gebrek aan 

duidelijke richtlijnen. Toch is het van belang om de renovatie industrie in te laten zien dat 

investeringen gemaakt moeten worden en dat duurzaamheid meer voorop moet komen te staan. 

Het is van groot belang om energiebesparing en milieu-footprint en circulariteit van materialen en 

componenten van nieuwe en bestaande renovatieconcepten, integraal te benaderen. Het 

voorgestelde uitgebreide afwegingskader (Figuur 1) is kwalitatief, en kwantificering is wenselijk.  

In Nederland worden verschillende integrale rekenmodellen gebruikt om de duurzaamheid van 

gebouwen te kwantificeren, deze bieden aanknopingspunten voor de beoogde benadering, maar 

er is nog geen breed gedragen vergelijkingsmethode om circulair materiaalgebruik in integrale 

ontwerpafwegingen mee te nemen, rekening houdend met schaalvergroting, industrialisatie, 
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stijgende (energie) prestatie-eisen, maatschappelijke acceptatie, gevraagde kostenreductie en 

technologische ontwikkelingen. 

Om de duurzaamheid van het renovatieconcept te bepalen zal het model van Ellen MacArthur 

foundation (figuur 2). Zoals beschreven in Figuur 2 zal er voornamelijk veel winst te behalen zijn 

op het efficiënt inzamelen, hergebruiken, en recyclen van materialen. Op basis hiervan wordt een 

sterke aanmoediging gedaan om industrieën aan te moedigen om bij het productontwerp te denken 

aan de toepassing en hergebruik van het product. Mocht hergebruik niet mogelijk zijn, is het van 

belang dat een goede samenwerking met de afvalverwerkingsindustrie wordt opgezet om 

verantwoordelijkheid te dragen voor de afvalstromen die gegenereerd zullen worden.  

 
Figuur 2 Circulaire economie diagram volgens Ellen MacArthur foundation 

 

Om dit model verder te integreren bij duurzame renovaties zullen de volgende tools gebruikt 

worden om een integraal kwantitatief afwegingskader verder te formuleren: 

 

1) GPR Gebouw score (van W/E adviseurs) waarbij de MPG+ indicator wordt gezien en zelfs deels 

circulariteit meeneemt.  

2) BCI, de building circularity index is ontworpen door Alba Concepts, waarbij de focus ligt op 

levensduurverlenging en de toegankelijkheid en verbindingstypes centraal staan. Hierdoor 

verschuift de focus naar toekomstig hergebruik van de elementen door losmaakbaarheid al mee te 

nemen in de duurzaamheidsbepaling.  

3) CO2 equivalents: dit is een van de meest gebruikte parameters internationaal aangezien de focus 

van veel bedrijven ligt op het verlagen van de CO2 emissies.  
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4) LCA op basis van SimaPro: een ‘baseline approach’ met een volledige LCA zou de beste 

benadering geven om te bepalen welke methode het beste de milieuprestatie van de renovatie 

weerspiegeld. Een volledige LCA, of deel LCA, zou als baseline dienen om te zien hoe de modellen 

zich tot elkaar en de baseline verhouden.  

 

De eerste twee tools zijn momenteel al beschikbaar, maar gebruik van de tools blijk lastig te zijn. 

Een vergelijking welke factoren, data, en doelgroep beide tools hebben zal een beter idee geven 

over hoe een integraal afwegingsmodel voor de bouw het beste ontwikkeld en geïmplementeerd 

kan worden. Dit zal getoetst worden aan de had van een aantal renovatiecasussen. Bij het 

ontwikkelen van het kwalitatieve afwegingskader is naar voren gekomen dat de volgende 

prioriteiten en limitaties beschouwd moeten worden: 

 

1) Dat materialenevaluatie niet verplicht is bij renovaties, maar alleen optioneel wordt gevraagd en 

meegenomen. De energieprestatie en de labelstap staan voorop.   

2) Dat als de materiaalimpact wordt meegenomen, dit vaak alleen van aangevoerde materialen 

geschiedt, niet van de vrijgekomen en afgevoerde componenten en materialen. Mogelijk hergebruik 

van componenten (deuren, ramen, kozijnen, installaties, keukenkastjes etc) en materialen (steen, 

hout, glas, metaal etc.) kan nog niet kwantitatief gewogen worden.  

3) Dat mogelijke multicycli van componenten en materialen niet worden beschouwd of voor veel 

complicaties in berekeningen zorgt. 

4) Dat het gebruik van bepaalde materialen en methodes voor grootschalige renovaties mogelijk 

gaan leiden tot knelpunten in de winning van grondstoffen wat zal resulteren in mogelijke tekorten 

of enorme stijgingen in de prijs. CB’23 neemt dit aspect al mee in de overwegingen. 

5) Het gebruik van bio-based of bio-degradable materialen geeft momenteel nog veel problemen 

in het berekenen van de footprint van een materiaal. Hierdoor wordt het gebruik van bio-based of 

bio-degradable materialen vaak een te grote milieu-impact toegekend.  

6) De standaard levensduur van een gebouw wordt in de standaard berekeningen op 75 jaar 

ingezet, waar voor sommige materialen de levensduur significant langer kan zijn. Goed hergebruik 

van deze materialen en een goed ontwerp van het renovatie concept kan hier mee spelen om niet 

alleen de milieu-footprint te drukken maar ook de levensduur van het product te verlengen. 

7) Innovatie en ontwerp van nieuwe bouwmaterialen is vaak gelimiteerd door de huidige norm waar 

een bouw- element, materiaal aan moet voldoen. Dit geldt zowel in de toetsing van de 

duurzaamheid als het technisch ontwikkelen van materialen.  

 

Deze criteria zullen meegenomen worden in de ontwikkeling van het kwantitatieve afwegingskader 

en zullen verder gebruikt worden om de duurzaamheid van nieuwe renovatietechnieken te toetsen. 

 

Momenteel zijn we actief aan het onderzoeken hoe duurzame cement-houdende materialen 

verduurzaamd kunnen worden en hoe deze verduurzaming vertaald wordt in de verschillende tools. 

Het gaat hierbij om het genereren van gerecycled materiaal, het hergebruik, en het afwegen 

wanneer een materiaal duurzaam is. Deze materialen zijn gekozen vanwege de enorme CO2 

footprint die is geassocieerd met de fabricage van deze materialen. Het toetsen van deze 

materialen met de huidige methodes zal verder inzicht geven in hoe circulariteit een leidraad kan 

zijn voor materiaal ontwerp en hoe de impact goed bepaald kan worden.    
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Bijdrage partners  

TUe is enige partner in dit Deelproject 1.7. Wij hebben met IEBB partners Emergo, W/E adviseurs 

en TNO contact gehad over deze problematiek. TNO werkt aan Deelprojecten 1.2 en 1.4, Emergo 

aan Deelproject 1.4, en W/E Adviseurs aan Thema 6.   

Toepassing  

Er is een eerste inzicht verkregen in de het huidige afwegingskader van renovaties, en dit is 

kwalitatief uitgebreid met het aspect circulariteit en materialen. Een aantal concrete 

renovatieprojecten zullen helpen invulling te geen aan de gevoeligheid van de methode en hoe de 

‘duurzame’ materialen een positief effect kunnen hebben op de renovatiesector. Dit zal o.a. inzicht 

opleveren over de uitvoeringspraktijk van de diverse renovatiemethoden, de exclusief energie 

gedreven overwegingen die bij de verschillende renovatiemethoden worden gehanteerd, en de 

installaties en materialen die bij het betreffende renovatieconcept worden gebruikt en vrijkomen. 

Dit zal bijdragen aan de ontwikkeling van een integraal kwantitatief afwegingskader, te gebruiken 

door opdrachtgevers, aanbieders van renovatieconcepten, en mogelijk ook vergunningverleners. 

Verder zal het verder uitbreiden van deze tool circulariteit en goede scheiding van afvalmaterialen 

promoten door deze goed te koppelen aan de verwachte verlaging van de milieu-footprint.  

Belang deelproject  

Dit deelproject zorgt ervoor dat circulariteit als integraal onderdeel mee wordt genomen bij het 

maken van keuzes in de ontwikkeling van renovatieconcepten. Door een betere toetsing van 

duurzaamheid kan de renovatiesector beter innoveren en circulariteit beter integraal mee nemen.  

Daarnaast zal een verbeterslag voor veel renovatieconcepten wenselijk zijn, om op deze wijze de 

belangrijkste knelpunten voor de toekomst te vermijden, zodat ze ook werkelijk uitvoerbaar zijn. In 

die zin dragen ze bij aan de doelen van MMIP 3: Versnelling van energierenovaties in de 

gebouwde omgeving. Verder kan het optimaliseren van circulair materiaal gebruik binnen de bouw 

als middel dienen om de totale CO2 emissie van de bouwsector te reduceren. Echter, door de 

grote variatie in het type renovaties is de kwantificatie hier van moeilijk te doen. Mogelijke andere 

kansen voor circulair materiaal gebruik is de bijdrage aan ketenoptimalisatie en kostenreductie 

door meer lokaal materiaal gebruik. Dit is echter weer heftig onderhevig aan het type renovatie 

en de TRL van het circulair materiaal. Op basis van de verschillende meetmethodes zal er een 

inschatting worden gemaakt van de mogelijke impact van circulaire materialen binnen een aantal 

renovatie casussen. Op basis hier van zal er een impact factor gegenereerd worden die reflecteert 

hoe circulaire materialen binnen deze casussen kunnen bijdragen aan een duurzamere renovatie. 

Let wel, iedere renovatie is uniek en de aanvoer van circulaire materialen maakt het voorspellen 

van de mogelijke impact en haalbaarheid erg complex.   
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Deelprojecten thema 2 
Datagedreven optimalisatie van 
renovatieconcepten 

Deelproject 2.1 Datagedreven optimalisatie van renovatieconcepten 

Resultaat + methode  

Er wordt nog steeds vooruitgang geboekt bij de verwezenlijking van de werkzaamheden en 

doelstellingen van Thema 2. 

 

Activiteit 1 Mobiliseren en activeren van informatie uit bestaande data en kennis 

Activiteit 1 is in een vorige verslagperiode afgerond. Arcadis beoordeelt momenteel de 

projectresultaten om de resultaten voor beoefenaars samen te vatten. 

 

Activiteit 2 Interactie gedrag en renovatieconcepten 

A2.1-2.3: Een korte termijn monitoring is uitgevoerd gericht op de wisselwerking tussen gedrag 

en renovatieconcepten bij 16 woningen met vier verschillende renovatieconcepten. Dit heeft 

geleid tot nieuwe inzichten in het gedrag van bewoners, en met name in de achterliggende 

redenen voor dit gedrag en het effect van dit gedrag op het energiegebruik en comfort. Sinds de 

laatste mijlpaalrapportage zijn de volgende resultaten bereikt: 

• Openbaar eindrapport “Bewonersgedrag na renovatie. Waarom afwijkend gedrag heel 

normaal is. Resultaten van de korte termijn monitoring”. 

• Openbaar rapport “Monitoring multi air supply”. 

• Vertrouwelijke presentatie “Analyse effect gedrag op prestatie renovatieconcepten”. 

• Vertrouwelijke presentatie “Simulatie van de warmtevraag in een thermisch 

gecompartimenteerde eindwoning”. 

• Vertrouwelijk rapport “Monitoring multi air supply”. 

• Vertrouwelijk rapport “Vertaalslag monitoring multi air supply”. 

• Notitie “Verbeterde technologieën in toestellen voor balansventilatie (“WTW”)” 

Een paper over dit onderwerp is gepresenteerd op de SBE Conferentie van 11-13 oktober 2022 

in Delft (Effects of energy-efficient renovation concepts on occupant behaviour and hence 

building performance) 

• Op 15 september 2022 is door TNO en deltaWonen een workshop georganiseerd om de 

resultaten van Activiteit 2 te delen met woningcorporaties en om te achterhalen hoe 

woningcorporaties omgaan met de prestaties van energierenovaties: welke prestaties 

worden vooraf afgesproken, waar worden woningcorporaties op afgerekend, hoe worden 

renovaties geëvalueerd etc. Acht woningcorporaties hebben deelgenomen aan de 

workshop. Er is een samenvatting van de workshop gemaakt.  

• Op 11 oktober is door TNO, Brink Climate Systems en MilieuCentraal een workshop 

georganiseerd op de SBE conferentie in Delft met als onderwerp “Hoe krijgen we de 

markt zo ver om meer te sturen op werkelijke prestaties”. Belangrijkste conclusies van 

deze workshop:  

https://tki-bouwentechniek.nl/wp-content/uploads/2_Report_IEBB_Bewonersgedrag-na-renovatie_2022.pdf
https://tki-bouwentechniek.nl/wp-content/uploads/2_Report_IEBB_Bewonersgedrag-na-renovatie_2022.pdf
https://tki-bouwentechniek.nl/wp-content/uploads/2_Monitoring-MultiAirSupply_openbaar_2022.pdf
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/1085/1/012023
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/1085/1/012023
https://d2k0ddhflgrk1i.cloudfront.net/Websections/Urban%20Energy/Projects/2022%20Verslag_IEBB_workshop_woningcorporaties_20220915_.pdf
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o Als werkelijke prestaties voor energiegebruik worden meegenomen in regelgeving 

dan is het essentieel dat er ook regelgeving komt t.a.v. werkelijke prestaties voor 

comfort/binnenluchtkwaliteit. Anders gaat sturing op energie ten koste van 

comfort/binnenluchtkwaliteit. 

o Gedrag veranderen is lastig maar kan wel, bijvoorbeeld door middel van 

feedback, goede instructies (voor deel consumenten) en/of een automatisch 

systeem. Onderzoek doen naar wat gedrag kan verklaren is heel belangrijk. 

o Om ervoor te zorgen dat werkelijke prestaties verbeteren is het van belang te 

beginnen met een goed ontwerp van renovatieconcepten dat is getest en 

verbeterd in de praktijk, ondersteun innovaties met goed ontworpen feedback aan 

gebruikers, en maak een goede gebruiksinstructie/handleiding. Testen en 

verbeteren in de praktijk is bij al deze aspecten essentieel. 

• Van Wijnen is eind 2022 gestart met een onderzoek naar het effect van het geven van 

feedback aan bewoners over het gebruik van ventilatiesystemen. Leidt het geven van 

feedback tot een betere luchtkwaliteit, beter comfort, hogere tevredenheid en lager 

energiegebruik? Het onderzoek wordt uitgevoerd in 10 woningen van woningcorporatie 

Wold & Waard met twee verschillende ventilatieconcepten. 

 

A2.4 (User-centered ontwerp renovatieconcepten): 

• Er is een samenvatting gepubliceerd van ervaringen van bewoners bij energierenovaties 

met do’s & don'ts voor een optimale interactie tussen gebruiker en renovatieconcepten. 

(“Lessons On The Interaction Between Users and Technologies in Energy Renovations”). 

Het rapport beschrijft methodische aspecten die van belang zijn om gebruikers een 

expliciete en belangrijke rol te geven in het ontwerp van een renovatieconcept. Door het 

feitelijke gedrag en de percepties van gebruikers onderdeel te maken van de ontwikkeling 

van renovatieconcepten, kunnen renovatieconcepten robuuster en/of aanpasbaar 

gemaakt worden aan verschillende gebruiksmogelijkheden.  

• De samenvatting diende vervolgens als basis om een principe-ontwerpmethode te 

formuleren waarin gebruiksaspecten vanaf het begin meegenomen worden in de 

configuratie van renovatieconcepten. Hiervoor zijn ook extra literatuuronderzoek en 

inzichten uit eerdere projecten gebruikt (zie Boess, 2022). De principe-ontwerpmethode is 

beschreven in de rapportage “The role of design in renovation concepts”. Verder zijn er 

twee papers over deze ontwerpmethode in ontwikkeling: een over de integratie van 

gebruik in het ontwerpproces, en een over de klant- en stakeholderreizen daarin. Deze 

worden in het eerste kwartaal van 2023 afgerond. 

• Tijdens de SBE-conferentie is een paper gepresenteerd en gepubliceerd op basis van de 

ervaringen tijdens de gebouwmonitoring en de beoordeling van een van onze 

casestudy’s: Effect of design assumptions on the performance evaluation of zero energy 

housing. In deze paper bespreken we de effecten van het niet gebruiken van de juiste 

benchmarks en het niet hebben van voldoende data om een gebouwprestatie-evaluatie uit 

te voeren.  

 

Activiteit 3 Monitoringscampagne in pilots 

De volgende resultaten zijn afgerond of lopen nog: 

https://d2k0ddhflgrk1i.cloudfront.net/Websections/Urban%20Energy/Projects/Lessons%20On%20The%20Interaction%20Between%20Users%20and%20Technologies%20in%20Energy%20Renovations%20-%20final%20report.pdf
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/1085/1/012017
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/1085/1/012017
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• Monitoringsplan waar gedragsmonitoring expliciet onderdeel van uitmaakt en die de basis 

kan vormen voor een breed gedragen en geaccepteerd (bij voorkeur gecertificeerd) 

monitorinstrument (TNO) 

o In september 2021 is gestart met een lange termijn monitoringscampagne in 10 

woningen in Wezep in samenwerking met woningcorporatie deltaWonen. In deze 

woningen vindt de monitoring plaats gedurende 1 jaar voor renovatie en 1 jaar na 

renovatie. Er zijn drie niveaus van monitoring gespecificeerd: basismonitoring met 

sensoren en beknopte vragenlijsten (6 deelnemers), basismonitoring met 

sensoren en interviews (1 deelnemer), uitgebreide monitoring met sensoren en 

interviews (3 deelnemers). Vragenlijsten en interviews zijn afgenomen bij de 

deelnemende bewoners in de periode februari-maart 2022 (winter) en juli-

augustus 2022 (zomer) op basis van de monitoringsmethodiek die in activiteit 2 is 

ontwikkeld. De woningen worden in de periode januari t/m mei 2023 gerenoveerd. 

Na de renovatie zullen de woningen nog een volledig jaar worden gemonitord.  

• Monitoringsdata (tijdreeksen) die gebruikt kunnen worden voor de ontwikkeling en 

validatie van digital twins en andere projecten. Data is being collected on an ongoing 

basis and stored securely with TNO and TUD. 

• Algemene gedragsprofielen die kunnen worden gebruikt voor algemene voorspellingen of 

voor woningen waar geen monitoring mogelijk is. 

• De TU Eindhoven werkt momenteel aan een eenvoudige methode om op basis van 

meet- en monitoring data een bezettingsprofiel te genereren (in samenwerking met de 

Universiteit van Sevilla). Tot nu toe hebben we gewerkt aan het genereren van profielen 

op basis van gegevens over verwarming, warm water en binnentemperatuur. De 

resultaten tot dusver laten zien dat het niet mogelijk is huishoudens uitsluitend op basis 

van demografie of inkomen te categoriseren, dus worden profielen gebaseerd op het 

energieverbruik zelf. De volgende stap is om te proberen de kenmerken van dergelijke 

groepen te bepalen. De stap daarna gaat over het verkrijgen van een dataset met meer 

diepgaande gebruikers gerelateerde data. 

 

Activiteit 4 Voorspellen, diagnosticeren en optimaliseren met data-gedreven digital twins 

 Een algemeen toepasbaar theoretisch model hoe gedrag mee te nemen in digital twins  

o De TU/e heeft een eerste theoretisch model voorgesteld om het gedrag van de 

bewoners voor de verschillende toepassingen van de digitale tweelingen te 

beschouwen. Gedragsmodellen (voor het gebruik van ramen en 

ventilatiesystemen) zijn in ontwikkeling om de drijfveren van dergelijk gedrag te 

onderzoeken en om mogelijke patronen te ontdekken. Het doel is om energie- en 

comfort-gerelateerd gedrag goed te voorspellen voor de verschillende 

toepassingen.  

o TU/e heeft een theoretisch model ontwikkeld om het gedrag van bewoners te 

beschouwen en te gebruiken voor de verschillende applicaties in 

gebouwonderzoek, en uiteindelijk voor digital twins (verder werk op dit gebied is 

nodig). Het voorgestelde theoretische model kan worden gebruikt om het type van 

gebruikers gerelateerde gegevens te bepalen die nodig zijn voor verschillende 

aspecten van gebouwonderzoek. Het model koppelt specifiek (energie 
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gerelateerd) gedrag van bewoners aan verschillende categorieën drijfveren voor 

gedrag. 

o Gedragsmodellen voor het gebruik van Windows zijn toegevoegd aan de lange 

termijn monitoring gegevens (3 woningen) om de drijfveren van het gedrag en 

mogelijke patronen te onderzoeken. Binnen- en buitenparameters zijn gebruikt om 

de status van de ramen (open of gesloten) in verschillende seizoenen te 

voorspellen. De resultaten tonen aan dat het erg moeilijk is om het openen van 

ramen in de winter nauwkeurig te voorspellen, aangezien ramen minder vaak 

worden geopend en er dus niet genoeg datapunten beschikbaar zijn voor de 

analyse. Verder onderzoek zal zich richten op de ventilatiestatus. 

o Een paper over dit onderwerp was presented at the SBE Conferentie van 11-13 

oktober 2022 in Delft (Overview of occupant behaviour in modelling high-

performance residential buildings)  

• Drie prototypes digital twins waarin gedrag meegenomen is (TNO, TUDelft, Vabi) 

o TUDelft heeft een eerste digital twin ontwikkeld voor de voorspelling van de Heat 

Loss Coefficient en de equivalente soortelijke warmte van woning. Daarvoor zijn 

metingen van het TKI-Opschaler project gebruikt. (1 jaar data met frequentie 1 uur 

of 10 min). De resultaten zijn gepubliceerd in de SBE22Delft conferentie., zie 

volgende punt. Om de resultaten verder te kunnen valideren, en hetmodel 

replicabel te maken wordt er nu gewerkt aan een studie gebaseerd op kunstmatige 

data uit de simulatie software Energie Plus.Dit geeft de mogelijkheid om een 

gecontroleerde gevoeligheidsanalyse uit te voeren, alvores de methode op 

meerdere woningen toe te passen (inclusief die van de monitoring in WP3) 

o Vabi: de werkzaamheden in dit WP zullen in 2023 beginnen. 

o TNO heeft een predictive twin ontwikkeld om de binnenluchtkwaliteit te 

voorspellen. Deze predictive twin is gevalideerd met meetdata. Ook is een 

predictive twin ontwikkeld voor de woningen waar de lange termijn monitoring 

wordt uitgevoerd, welke wordt gekalibreerd aan de hand van de monitoringsdata.   

• Eén replicabel prototype digital twin met automatische kalibratie en deels 

geautomatiseerde diagnose (TUD) 

o Aan de TU Delft hebben onderzoekers met de langetermijn-monitoringgegevens 

en OPSCHALER-gegevens gewerkt aan de ontwikkeling van een  model om de 

thermische kenmerken van huizen te bepalen, zie beschrijving onder vorige punt.  

o Op de SBE Conferentie van 11-13 oktober 2022 in Delft werd een paper over dit 

onderwerp gepresenteerd (Impacts of on-board monitored data on estimated 

thermal characteristics of a dwelling) 

• Thermische kenmerken in huizen zoals de thermische weerstand van de schil, 

infiltratiesnelheden, de thermische capaciteit van het gebouw, enz. worden niet correct 

verondersteld tijdens de energievoorspellingsberekeningen. Daardoor gaapt er een kloof 

tussen de werkelijke en de voorspelde energieprestatie van het gebouw. Hoewel er 

manieren zijn om deze kenmerken direct te meten, zijn ze vaak tijdrovend, opdringerig en 

duur. Daarom wordt er moeite gedaan om de on-board gemonitorde data van de slimme 

meters en automatiseringssystemen voor thuisgebruik te gebruiken en te ontwikkelen en 

uiteindelijk deze kenmerken te vinden. Dit artikel ligt zo’n model toe. Een belangrijke 

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/1085/1/012018
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/1085/1/012018
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/1085/1/012005
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/1085/1/012005
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/1085/1/012005
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conclusie uit dit artikel is dat hoewel het model de kenmerken voorspelt die logisch zijn, 

het nog steeds onzeker is of ze de werkelijke kenmerken van het gebouw weerspiegelen. 

• Twee artikelen in vaktijdschriften – not yet started 

• Twee wetenschappelijke artikelen i.v.m. PhD – zie de eerder genoemde papers 

gepubliceerd in volume 1085 van IOP Conference Series: Earth and Environmental 

Science 

 

Activiteit 5 Gedrag en digital twins: van woningniveau naar woningvoorraadniveau via 

BENG 

• 5.1&5.2: Deliverable: Prototype verbeterde Maatwerkadviestool; Prototype improved 

Customized Advice Tool als onderdeel proefschrift Herman van der Bent.Verklarende 

model voor het werkelijk energiegebruik [Deliverables on A5.2 were reported on in 

previous reports. Since the last reporting period, the lead researcher, Herman vander Bent 

working on this defended his PhD thesis. His presentation and thesis can be found online  

Thesis: ‘Towards a future sustainable housing stock’ and recorded presentation. 

• 5.3 Verbetering van de voorspellingen en indicatoren. De kalibratie van BENG-

indicatoren, zodat het beter overeenkomt met werkelijk energiegebruik en emissies op 

woningvoorraadniveau heeft plaatst gevonden (Vabi), including the calibration of NZEB 

indicators, so that it better corresponds to actual energy consumption and emissions at 

housing stock level. Deze werkzaamheden hebben plaats gevonden in nauw 

samenwerking met de herziening van NTA8800. De specifieke werkzaamheden in IEBB 2 

zijn: Deelname aan de werkgroep onderleiding van ISSO, voor het opstellenen van de 

methodiek van het matwerkadvies gebaseerd op de NTA 8800. Op specifiek onderwerpen 

werd de NTA methodiek zodanig aangepast dat deze geschikt is om te gebruiken voor 

matwerkadvisering (Forfaitaire parameters, Gebruikersgedrag en Klimaat). De 

maatwerkadvies methodiek is daarna geïmplementeerd in de NTA-label software en begin 

november als een eerste pilot aan de markt beschikbaar gesteld. 

 

Activiteit 6 Learning Community 

The Theme 2 consortium and learning community are actively engaged. 

 

• Er is een projectwebpagina gelanceerd en alle projectresultaten zijn hier te vinden – zie 

hier 

• Resultaten worden verder gedeeld via verschillende kanalen om verschillende 

doelgroepen te bereiken  zoals TU Delft Urban Energy Institute 

• We hebben 5 meetings en workshops georganiseerd in 2022 om stakeholders de kans te 

geven hun feedback te delen en voor besprekingen over het werk met betrekking tot de 

projectresultaten (15 in totaal over 3 jaar. Dit is 50% meer dan verwacht, aangezien we 

van plan waren om er 10 in totaal over 4 jaar te organiseren). De resultaten van de 

workshops zijn te vinden op onze project webpagina. 

• In 2022 zijn er 6 conferentiepapers gepubliceerd. In totaal zijn er nu 11 tijdschrift- en 

conferentiepapers (we wilden 6 papers publiceren over het hele project). 

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/1085/1/012005
https://repository.tudelft.nl/islandora/object/uuid%3Add1ce53f-534c-4c4a-ba62-5aec2fa91bde?collection=research
https://collegerama.tudelft.nl/mediasite/play/aef0a10b526c409dab483f922585ead71d
https://www.tudelft.nl/urbanenergy/research/iebb/theme-2-data-driven-optimization-of-renovation-concepts
https://www.tudelft.nl/urbanenergy/research/iebb/theme-2-data-driven-optimization-of-renovation-concepts
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• We blijven de samenwerking zoeken met de projecten Brains4Buildings (MOOI) en 

TransAct (NWO) projects, en met initiatieven van TVVL, SBE Conference, Clima 2022 en 

het Urban Energy  Institute van de TU Delft. 

• Er is een voorlopig concept ontwikkeld om de digitale handboeken en edX-video’s te 

bespreken. Er wordt een meer gedetailleerd plan ontwikkeld om deze in 2023 te 

produceren en te publiceren. Het doel is om 5 video’s te ontwikkelen met praktische do’s 

en don’ts en lessen voor 5 doelgroepen: 

• Woningcorporaties 

• Overheid 

• Bewoners 

• Technologieproducenten 

• Installateurs 

Bijdrage partners  

Er zijn veel bilaterale besprekingen geweest tussen onderzoekers en tussen onderzoekers en 

alle partners uit het bedrijfsleven om ervoor te zorgen dat iedereen elkaar begrijpt en betrokken 

blijft. 

 

Bij het onderzoek zelf zijn met name Saxion Hogeschool, De Haagse Hogeschool, TNO, TUDelft, 

TU/e, BeNext B.V., Brink Climate Systems BV, Zehnder Group Nederland BV, Stichting 

deltaWonen, Making Space, Aedes vereniging van woningcorporaties, Van Wijnen Midden en 

VABI zeer actief geweest. The role of HHS and Saxion is concluded in 2022. De andere partners 

hadden, zoals gepland in deze fase, een reflecterende rol. Het gaat om W/E adviseurs, 

OfficeVitae, Milieu Centraal, Arcadis Nederland BV, en DUWO . Het consortium komt iedere 8-12 

weken bij elkaar en. 

 

• Brink heeft in 2022 naar aanleiding van de feedback van de gebruikers op de 

fabrieksinstellingen van het Multi Air Supply System de automatische regeling aangepast 

om een rustiger regelgedrag te waarborgen. Vanwege opmerkingen over het thermische 

comfort in de verkeersruimte – waar vanuit de regelgeving overigens geen eisen gelden 

t.a.v. de luchtsnelheid- de ontwerphandleiding aangepast. Voor 2023 worden de 

veldtesten uitgebreid naar woningen buiten Nederland. 

• In taak 5.3 heeft Vabi begin november een eerste pilot versie van het maatwerkadvies 

uitgebracht. In januari 2023 vindt er een evaluatie plaats aan de hand van een aantal 

cases die uitgevoerd zijn door energie adviseurs. De methodiek bevat ook een kalibratie 

methode voor de bestaande situatie. 

• Van Wijnen is in 2022 in het kader van het IEBB traject een onderzoek gestart naar het 

gebruikersgedrag van bewoners rondom het ventilatiesysteem van gerenoveerde 

woningen. Ze zijn benieuwd of ze kunnen  aantonen dat  door bewoners te voorzien van 

feedback rondom het gebruik van ventilatiesystemen, ze het ventilatiesysteem gaan 

gebruiken zoals het bedoeld is en de gebruikers hierdoor bijvoorbeeld betere luchtkwaliteit 

krijgen of een duurzamere woning hebben met minder elektraverbruik. 

• Milieu Centraal bracht in de bijeenkomsten het perspectief van de consument vanuit 

sociaal psychologisch oogpunt, presenteerde enkele inzichten over hoe consumenten in 
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Nederland omgaan met ventilatie- en verwarmingssystemen, en deelden hun visie op het 

meten van consumentengedrag. Samen met TNO presenteerden ze de uitdagingen en 

inzichten over hetzelfde onderwerp op de SBE conferentie 2022 in Delft. 

• Arcadis beoordeelt momenteel verschillende rapporten die het consortium de afgelopen 

twee jaar heeft gemaakt. De nadruk ligt op in hoeverre de gepresenteerde informatie voor 

hen nieuw is en of de ontstane inzichten bruikbaar zijn in de dagelijkse praktijk van een 

ingenieursbureau. 

• Be Next verzorgde de monitoring tijdens de premonitoringsfase, analyseerde data en 

hield de installaties in de pilotwoningen draaiende. Ook hebben ze een bijdrage geleverd 

aan verschillende bijeenkomsten over de uitkomst van de analyses en wat we daarvan 

kunnen leren. Tot slot hebben ze enkele voorbereidingen getroffen voor de volgende fase, 

namelijk monitoring tijdens en na de renovatiewerkzaamheden. 

Toepassing  

Het project heeft verschillende doelgroepen, waaronder woningcorporaties, kleine en middelgrote 

bedrijven (MKB) die energieneutrale renovatietechnologieën ontwikkelen, eigenaren van 

gebouwen, adviesbureaus, renovatie-aannemers en onderzoekers. 

 

Relevante projectresultaten zijn gedeeld met de juiste doelgroepen. In 2022 hebben de volgende 

werkzaamheden plaatsgevonden: 

• Woningcorporatie workshop op 15 september, georganiseerd door TNO en deltaWonen 

• Aanwezigheid op het Clima Congres waar de resultaten werden verspreid onder 

onderzoekers, beleidsmakers en marktleiders, waaronder het volgende artikel: 

o Monitoring (N)ZEB dwellings in the Netherlands. Lessons learned from current 

practices 

• Aanwezigheid op de SBE22Delft conferentie waar de resultaten werden verspreid onder 

150 onderzoekers, beleidsmakers en marktleiders via één workshop (Hoe krijgen we de 

markt zo ver om meer te sturen op werkelijke prestaties?) en vier paper presentaties. 

o Effects of energy-efficient renovation concepts on occupant behaviour and hence 

building performance 

o Effect of design assumptions on the performance evaluation of zero energy 

housing 

o Overview of occupant behaviour in modelling high-performance residential 

buildings 

o Impacts of on-board monitored data on estimated thermal characteristics of a 

dwelling 

• Er zijn 5 consortiumbijeenkomsten gehouden, inclusief genodigde externe gasten. 

Belang deelproject  

• Er zijn nieuwe doorbraken nodig op het gebied van productontwerpmethoden. In dit 

project wordt een nieuwe aanpak voorgesteld die direct bruikbaar is voor fabrikanten. 

• De resultaten van de korte termijn monitoring laten zien dat innovatieve 

renovatieconcepten uit zichzelf niet altijd goed aansluiten bij de manier waarop bewoners 

hun huis willen gebruiken of wat ze comfortabel vinden, wat invloed heeft op de 

https://proceedings.open.tudelft.nl/clima2022/article/view/206
https://proceedings.open.tudelft.nl/clima2022/article/view/206
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/1085/1/012023
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/1085/1/012023
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/1085/1/012017
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/1085/1/012017
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/1085/1/012018
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/1085/1/012018
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/1085/1/012005
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/1085/1/012005
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gebouwprestaties. Met het onderzoek laten we zien dat voor het goed functioneren van 

renovatieconcepten we niet alleen naar de technische oplossingen moeten kijken, maar 

naar de technische oplossingen in hun context. De systeemgrens voor het ontwerpen van 

goed functionerende innovaties ligt om de innovatie & de gebruiker heen: bij het 

ontwerpen van innovaties is de gebruiker deel van het systeem. Onderzoek naar hoe de 

gebruiker reageert op de innovatie is daarom deel van het ontwerpproces. 

• Wat betreft het gebruik van digital twins voor de analyse van gebouwenvoorraad, hun 

potentieel is groot, vooral wat betreft de mogelijkheden voor datagestuurde 

modelkalibratie. Dit opent de mogelijkheid om veel nauwkeurigere bibliotheken van 

standaard invoer data te creëren voor diverse gebouwtypologieën en bouwjaren. 

 

 

 

  



 

 

26  5e mijlpaalrapportage Integrale Energietransitie Bestaande Bouw IEBB 

Deelprojecten thema 3 
Industrialisatie 

Deelproject 3.2 Industrialisatie en Robotisering 

Resultaat + methode  

In de afgelopen periode heeft Emergo de productietests van de robotstraat voor de productie van 

PV-panelen afgerond. Daarnaast is de ontologie en de applicatiearchitectuur voor het 

productplatform voor renovatieconcepten afgerond. Ook is de notitie voor onderzoek van 

materiaalgebruik in het vernieuwbouwconcept afgerond, waarbij de laatste controles en reviews 

nog moeten gebeuren. 

Bijdrage partners  

Emergo heeft de productietests uitgevoerd, Universiteit Twente heeft de ontologie en 

applicatiearchitectuur in samenwerking met Emergo afgerond, en TNO legt de laatste hand aan 

de notitie materiaalgebruik. 

Toepassing  

Het vernieuwbouwconcept wordt door Emergo en VOAD toegepast in de praktijk, om te beginnen 

met de casus van 19 woningen. Emergo verwerkt de ontwikkeliteraties van de all-in module en 

lichte prefab renovatievloer in haar producten als onderdeel van het vernieuwbouwconcept. TNO 

verwerft door het uitvoeren van metingen en onderzoeken meer inzicht in de prefab modulaire 

bouwmethoden, en in de bouwfysische kenmerken van de all-in module en lichte prefab 

renovatievloer. 

Belang deelproject  

De resultaten uit dit project maken de ontwikkeling en uitvoering van energierenovaties, 

waaronder schilrenovaties en vernieuwbouw, mogelijk, door het ontwikkelen van industriele 

productieprocessen, het ontwerpen en optimaliseren van ketenbesturingen en informatiestromen, 

en het ontwerpen, toetsen en beproeven van nieuwe oplossingen, materiaaltoepassingen en 

werkmethoden. Door deze innovaties kan de doorlooptijd van een renovatieproject verkort 

worden, wat leidt tot een gereduceerde kostprijs. Deze ligt in de afname van bouwplaatskosten, 

het minimaliseren en elimineren van faalkosten door vergaand ontwerp en prefabricage onder 

geconditioneerde omstandigheden, en de reductie in transportkosten. De verwachting is dat de 

doorlooptijd van sloop- en nieuwbouw (vernieuwbouw) projecten versneld kan worden met een 

factor 2,5. Hier is seriemaat wel van belang.  

 

Deelproject 3.3 3D geprinte renovatie-panelen uit meerdere materialen: 
ontwikkeling rekenmodel 

Dit deelproject is afgerond op 31 december 2022. Voor een meer uitgebreide beschrijving van de 

behaalde resultaten, gevolgde aanpak etc. verwijzen we daarom naar de eindrapportage van het 
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deelproject die separaat aangeleverd zal worden. Hieronder volgt voor de volledigheid een korte 

samenvatting van die eindrapportage. 

Samenvatting 

Bij het opschalen van het tempo en het reduceren van de kostprijs van renovaties speelt 

productietechnologie een doorslaggevende rol. Binnen thema 3 (industrialisatie) worden, veelal 

gerobotiseerde, productiemethoden ontwikkeld. Dit betreft zowel de industriële productie van 

halffabricaten en eindproducten onder fabrieksomstandigheden, alsmede de lokale productie bij 

te renoveren gebouwen. In dit project 3.3 ‘3D Geprinte renovatiepanelen voor woningen’, wordt 

de technologie ontwikkeld waarmee huidige 3D printtechnieken kunnen worden uitgebreid naar 

multi-materiaalgebruik. Hiermee wordt aan de noodzaak voor kosten- en materiaalefficiënte 

"mass customization" invulling gegeven. 

 

Doelstelling 

Voor snellere en economischere renovatieprocessen zijn op maat gemaakte componenten nodig, 

ieder met een optimaal ontwerp. Dit vraagt om nieuw te ontwikkelen optimalisatie technieken, die 

gekoppeld worden aan een 3D printtechniek voor meerdere materialen. In dit project 3.3 wordt 

topologie optimalisatie ontwikkeld voor simultane constructieve en thermische optimalisatie, 

waarbij rekening wordt gehouden met de randvoorwaarden van het 3D printproces. Op deze 

manier kunnen op maat gemaakte componenten sneller worden geproduceerd, en bij 

schaalvergroting ook nog eens goedkoper. 

 

Resultaten 

Er is een werkend optimalisatiemodel ontwikkeld waarbij zowel de thermische isolatiewaarde 

alsmede de constructieve compliance geoptimaliseerd wordt. Ook is een systematiek beschreven 

die het mogelijk maakt te navigeren door alle optimale oplossingen, met verschillende 

waarderingen voor thermische en constructieve kwaliteit. De inzichten uit het optimalisatiemodel 

zijn vertaald in een praktisch inzetbare online ontwerptool, waarmee in een vroege ontwerpfase 

optimalisaties verkend kunnen worden. In combinatie met project 4.3 (activiteiten 3 en 4) is ook 

een productietechnologie ontwikkeld, waarbij een full-scale prototype paneel geprint is. 

 

Deelproject 3.4 Opschaling en industrialisatie RenoDouche 
Dit deelproject is afgerond op 31 december 2022. Voor een meer uitgebreide beschrijving van de 

behaalde resultaten, gevolgde aanpak etc. verwijzen we daarom naar de eindrapportage van het 

deelproject die separaat aangeleverd zal worden. Hieronder volgt voor de volledigheid een korte 

samenvatting van die eindrapportage. 

Samenvatting 

Afgelopen jaren is door TNO, BeterBad en Hametech in een TKI project de Multifunctionele 

Energie Efficiënte Douchecabine (MEED) ontwikkeld. Deze is specifiek voor het gasloos maken 

van woningen verder ontwikkeld in het project RenoDouche en in 6 sociale huurwoningen 

geplaatst. Deze douchecabine met geïntegreerde hoogrendement douchewarmtewisselaar maakt 

het mogelijk om niet alleen een cosmetische maar ook een energetische badkamer renovatie uit 
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te voeren. Voordeel van de RenoDouche, naast de energiebesparing, is dat deze woning 

typologie onafhankelijk toe te passen is. Ook bij gestapelde bouw omdat de warmtewisselaar in 

de cabine is geïntegreerd. En dat in tegenstelling tot conventionele oplossingen geen groot 

ruimte verslindend boilervat noodzakelijk is. 

 

 

Doelstelling 

In dit MMIP project zijn samen met woningbouwcorporaties product specificaties en 

monitoringsdata verzameld benodigd voor de opschaling en industrialisatie van de RenoDouche. 

Doelstelling is om het prototype zodanig door te ontwikkelen dat 90% van de badkamer 

renovaties binnen 1 dag uit te voeren zijn en om de kostprijs met 30% te verlagen.  

 

Resultaten 

Door een aantal productverbeteringen is de kostprijs van de RenoDouche met 30% verlaagd. Er 

zijn in 25 huurwoningen van corporaties van het Regioplatform Woningcorporaties (RWU) 

RenoDouches geplaatst, waarvan enkele binnen 1 dag. In het project zijn de badkamers bij 

mutatie van de woning, dus op verschillende momenten, geplaatst. De energetische 

monitoringsperiode varieerde hierdoor van een half tot bijna twee jaar. In de praktijk zijn 

warmteterugwinrendementen van gemiddeld meer dan 70% bereikt. Enkele woningen werden als 

ruilwoning bij woningrenovatie gebruikt. Hier was door onvoldoende schoonmaak het rendement 

wat lager circa 60%.De 25 pilots laten zien dat grootschalige toepassing van de RenoDouche bij 

renovatie mogelijk is. 
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Deelprojecten thema 5 Gedragen 
energietransitie 

Deelproject 5.1 Vraagarticulatie en besluitvorming 

Het deelproject heeft als doel: ontwikkelen en testen van digitale gedrag gebaseerde methoden 

die (i) buurtbewoners helpen hun behoeften en voorkeuren voor energietransitie te articuleren en 

de voor hen optimale energiebesparende maatregelen te kiezen; (ii) collectieve besluitvorming 

binnen een gebouw of een buurt vergemakkelijken. Dit met gebruik van nieuwe smart 

technologieën, met name online platforms. Het project is een samenwerking tussen TU/e, online 

platform Buurkracht, gemeente Eindhoven en TNO (de activiteit van TNO is in 2020 afgerond). 

Resultaat + methode  
In het jaar 2022 werd gewerkt aan de volgende activiteiten: 

 
Activiteit 2. Gebruik van big data en econometrie om de vraag naar energiebesparende 
technieken binnen buurten te stratificeren, met als doel het faciliteren van de ontwikkeling van 
(online) communicatiestrategieën waarmee verschillende typen huishoudens kunnen worden 
benaderd om investering in energiebesparende technologie te stimuleren. 
 
Het product van deze activiteit - prototype web-based platform Rotundoro1 (platform ontwikkeld in 
2021, in samenwerking met thema 4) – is in het vorige jaar gerealiseerd. In deze periode lag de 
focus op kennisdeling rondom het product door middel van de volgende activiteiten: 
 
1. In februari 2022 is een presentatie gehouden op de IEBB partner dag van deze tool. 

  
2. Er is een congres paper gepubliceerd: JK Kaltenegger, IV Ossokina, M Röck and P Pauwels 

(2022) "ROTUNDORO: A web-based decision support prototype for housing refurbishments 
considering consumer preferences”, IOP Conference Series: Earth and Environmental 
Science, 1085, 012022. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/1085/1/012022 
 

3. Er is een proof of concept ontwikkeld voor een decision support tool voor de transitie naar 

aardgasvrije wijken. Rekening houdend met financiële, comfort en milieu effecten van de 

transitie, faciliteert de tool huiseigenaren in hun beslissingen om de overstap van aardgas 

naar een duurzamere verwarmingstechniek te maken. De tool optimaliseert de uitvoering en 

houdt rekening met financiële, hedonistische (comfort gerelateerde) en normatieve (milieu) 

motieven van huiseigenaren. De tool is ontwikkeld in samenwerking met Thema 4. Het werk 

is uitgevoerd in het kader van een afstudeeronderzoeksproject en gerapporteerd in de master 

scriptie:  

 

 
1 Rotundoro is een decision support tool die de afweging in collectieve besluitvorming in buurten omtrent woningrenovaties faciliteert. 
In deze afweging worden economische, milieu-, gezondheid- en veiligheidsgerelateerde criteria meegenomen. Bijdrage vanuit 
activiteit 5.1 is een stated choice experiment en econometrische analyse van de resultaten die onderdeel uitmaken van de tool. Met 
behulp hiervan stelt de tool buurten en collectieven in staat om de trade-offs tussen verschillende criteria voor hun eigen populatie 
inzichtelijk te krijgen en zo collectieve aankoop efficienter te maken. 

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/1085/1/012022
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• Nelissen, DCS (2022) Integrating the gain, hedonic and normative aspects in a cost-

benefit analysis and decision support tool for transition to natural gas-free 

neighborhoods, Master Thesis, Eindhoven University of Technology. 

 

Een samenvatting is beschikbaar als IEBB publicatie. 

 
Activiteiten 3 en 4. Gebruik van economische inzichten om de vraag naar energietransitie te 
articuleren en collectieve besluitvorming in buurten te faciliteren, met behulp van online platforms.  
 

Deze activiteiten lopen door in 2023. Binnen deze activiteit is het volgende gerealiseerd: 

 

4. Op basis van een uitgebreide literatuurstudie naar de invloed van sociale interactie op 

adoptiegedrag van individuen of huishoudens (zoals adoptie van energiemaatregelen voor de 

woning) is een methode en tool ontwikkeld voor het faciliteren van sociale interactie in een 

on-line platform. Dit stelt deelnemers van bijvoorbeeld voorlichtingsbijeenkomsten in staat om 

kennis, meningen en intenties onderling uit te wisselen rondom energiemaatregelen voor de 

woning. In samenwerking met activiteit 5.4b is de tool ontwikkeld en in een praktijktoets 

uitgevoerd in Eindhoven. De aanpak en resultaten van deze activiteit zijn beschreven in het 

paper: 

  

• Casteren, van T, Ossokina IV, Eerland D en TA Arentze (2022). “Online Social 

Interaction and Energy-Efficiency Investments in Homes: A Natural Field Experiment”. 

Working paper TU Eindhoven.  

 

Het paper is geaccepteerd voor presentatie op het Urban Transitions congres in november 

van 2022. A.g.v. ziekte van de hoofdauteur (Tije van Casteren) moest de presentatie worden 

afgezegd. 

 

Vanuit Thema’s 5, 6 en 4 is een workshop georganiseerd op het SBE congres in oktober 

2022  

• Workshop Behaviour-based web-tools to support energy transition in communities, for 

engineers, policy makers and residents, Organized by Ioulia Ossokina, Pieter Pauwels 

(TU Eindhoven) with contributions by Julia Kaltenegger, Diane Nelissen, Ioulia 

Ossokina, Pieter Pauwels. 

 

5. Een studie is uitgevoerd naar de effecten van de buurtbenadering waarbij gebruik wordt 

gemaakt van zogenaamde blokleiders bij een gemeenschappelijke inkoopactie. Blokleiders 

zijn bewoners die mede buurtbewoners informeren en enthousiasmeren om mee te doen aan 

de actie. De studie is gebaseerd op econometrische analyse (logistische regressie) van data 

verzameld door Buurtkracht die deze benadering grootschalig in Nederland toepast. De 

resultaten geven inzicht in de effectiviteit van de benadering als een functie van type actie 

(zonnepanelen versus woningisolatie-maatregelen), aantal en kenmerken van blokleiders en 

buurtkenmerken. Deze inzichten helpen platformbedrijven zoals Buurkracht in samenwerking 
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met gemeenten om de buurtaanpak te optimaliseren en af te stemmen op de betreffende 

actie en buurten. De resultaten zijn beschreven in het paper: 

 

• Casteren, van, T., I.V. Ossokina, T.A. Arentze (2022) Energy Retrofitting Investments 

in Homes: How Do Block Leaders Affect Investment Decisions of Homeowners?, 

Working paper TU Eindhoven. 

 

Het paper is geaccepteerd voor presentatie op het Urban Transitions congres in november 

van 2022. Als gevolg van ziekte van de hoofdauteur (Tije van Casteren) moest de 

presentatie worden afgezegd. Het paper zal worden ingediend bij een wetenschappelijk 

tijdschrift en beschikbaar worden gesteld als IEBB publicatie.  

Bijdrage partners  

De activiteiten zijn uitgevoerd in nauwe samenwerking tussen TU Eindhoven, gemeente 

Eindhoven en Buurkracht. TUE brengt haar expertise in op het gebied van gedragseconomie, 

data science en web toepassingen. De hoofduitvoerder van het project (PhD student) komt van 

de TUE. Buurkracht brengt data over de klantreis van hun deelnemers in, alsook praktische 

expertise betreffende bewonersparticipatie en het ondersteunen van bewoners bij inkoopacties in 

de wijken. Gemeente Eindhoven faciliteert pilots en experimenten in de wijken. Tevens draagt de 

gemeente bij aan kennisopbouw inzake de kosten en baten van verschillende alternatieven voor 

aardgas. 

Toepassing  

Product 1 (ad. 3). Het proof of concept biedt concrete inzichten in kosten en baten van 

alternatieve woningverwarmingstechnieken (all electric, warmtenet) die gemeenten helpen bij het 

bepalen van de optimale keuze van een aanpak per wijk om woningen aardgasvrij te maken. Het 

biedt verder handvaten om voorgestelde maatregelen effectief te communiceren naar bewoners. 

De gemeente Eindhoven past de inzichten toe in projecten voor het aardgasvrij maken van 

wijken; de kennis is ook beschikbaar voor andere gemeenten. 

 

Product 2 (ad. 4). De tool die is ontwikkeld biedt platformen (zoals Buurtkracht) een methode en 

de middelen om sociale interactie tussen deelnemers van activiteiten, zoals voorlichtings-

bijeenkomsten in buurten, te faciliteren. De aanpak kan worden afgestemd in specifieke 

toepassingen. Meer ervaring met de tool zal moeten worden opgedaan om het verder te 

optimaliseren. In algemene zin vergroot de ontwikkelde het beschikbare instrumentarium van de 

platformbedrijven. 

 

Product 3 (ad. 5). De studie die is uitgevoerd helpt gemeenten en platformbedrijven (zoals 

Buurkracht) om de buurtaanpak (de inzet van blokleiders) te optimaliseren afhankelijk van 

kenmerken van de buurt waar het wordt toegepast.  

Belang deelproject  

Het belang van deze resultaten in de Nederlandse markt, met onderscheid in: 

• Bijdrage aan de MMIP 3 en MMIP 4 doelen. 

https://www.topsectorenergie.nl/sites/default/files/uploads/MMIP/MMIP%203%20-%20Versnelling%20van%20energierenovaties%20in%20de%20gebouwde%20omgeving.pdf
https://www.topsectorenergie.nl/sites/default/files/uploads/MMIP/MMIP%204%20-%20Duurzame%20warmte%20en%20koude%20in%20de%20gebouwde%20omgeving.pdf
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De projectresultaten dragen bij aan MMIP 3: Gebouweigenaren en -gebruikers centraal bij 

energierenovaties. De platformen zijn interessant en mogelijk van cruciaal belang voor 

vraagstimulering en vraagbundeling. Ze vervullen de rol van aanjager en intermediair 

tussen vraag en aanbod; aan de ene kant door het enthousiasmeren begeleiden van 

huiseigenaren en het organiseren van de vraag van huiseigenaren om hun woning te 

verduurzamen en aan de andere kant door de leveranciers te faciliteren om betere 

producten, diensten en offertes te bieden.  

• Bijdragen aan grotere integrale pakketten in te zetten in de Gebouwde Omgeving, denk 

aan initiatieven als de renovatieversneller, aardgasvrijewijken. 

Zie bovenstaande tekst.  

• Het deel van de gebouwde omgeving waar het resultaat zelfstandig of als onderdeel van 

een groter pakket impact kan hebben. Denk daarbij in termen als kantoren, woningen 

gestapeld bouw jaren ’60, Wijk met woningen jaren 80 met een hoge woningdichtheid, 

woningen in het VVE-segment, woningen in bezit van corporaties, enz. 

De resultaten van het onderzoek hebben invloed op het verhogen van het renovatietempo 

voor particuliere woningeigenaren, onafhankelijk van het type woning.  

• Opbrengsten deelproject: Maak bij het beschrijven van het belang van de resultaten 

gebruik van de hieronder genoemde impact-maatstaven: op welke aspecten, in welke 

mate, op welke manier heeft het project hieraan een bijdrage geleverd? 
 

Een belangrijke verwachte opbrengst van de activiteiten in dit project is een verhoogde 

conversie en renovatietempo bij collectieve inkoopacties van woningeigenaren in 

energietransitie. De ontwikkelde tools en methodes zullen naar verwachting bijdragen aan 

de vraagstimulering en het enthousiasmeren van huiseigenaren voor verduurzaming. 

 

Deelproject 5.2 Vraagstimulering en strategieën 

Resultaat + methode  

Een ideaal hoog energetisch renovatietempo in bestaande koopwoningen hangt vooral af van de 

individuele beslissingen van huiseigenaren. Gezien het huidige lage renovatietempo in de 

Nederlandse woningsector zijn gerichte beleidsinterventies nodig om huiseigenaren te faciliteren 

bij hun energiebeslissingen en de energietransitie te versnellen. Om het ontwerp van 

beleidsinterventies beter te onderbouwen, zijn er twee belangrijke onderzoeksactiviteiten 

uitgevoerd om de perspectieven van respectievelijk experts en huishoudens op energierenovatie 

te achterhalen. Bijzondere aandacht is besteed aan de verborgen barrières tijdens het 

renovatieproces (bijv. kennisverwerving) en cognitieve vooroordelen die de individuele 

besluitvorming beïnvloeden (bijv. een voorkeur voor sociale normen). De studies identificeerden 
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meerdere belemmeringen en kansen in verschillende stadia van energierenovatie, evenals de 

discrepantie tussen het huidige beleid en de werkelijke behoeften van huiseigenaren.  

 

Onderzoeksactiviteit 1: semigestructureerde interviews en focusgroepen.  

Deskundigen en praktijkmensen op het gebied van energie en gebouwen, b.v. projectmanager en 

beleidsexpert, waren uitgenodigd voor de semigestructureerde interviews en focusgroepen. De 

semigestructureerde interviews waren bedoeld om perspectieven te verzamelen over de 

drijfveren en belemmeringen van energierenovatie van Nederlandse huiseigenaren. 

Onderwerpen bestaan uit (1) doelen en doelgroepen van de initiatieven in de gemeenten, en (2) 

barrières en drijfveren van energierenovatie. Er zijn in totaal 15 interviewers afgenomen die elk 

ongeveer 1 tot 1,5 uur duurden. Op basis van de inzichten uit interviews werden twee 

focusgroepen gehouden (waaronder acht en zes experts). De focusgroepen maakten een 

diepgaande discussie mogelijk over (1) maatregelen om huiseigenaren te interesseren en te 

betrekken bij het energierenovatieproces, (2) de juiste boodschap en boodschapper om 

energierenovatie te promoten, en (3) alternatieve bureaus om energierenovatie te 

vergemakkelijken. De belangrijkste resultaten van deze onderzoeksactiviteit zijn als volgt. 

 

Er is onvoldoende aandacht besteed aan de juiste boodschap en de juiste boodschapper. 

In plaats van te worden getriggerd door "duurzaamheid", worden huiseigenaren gemotiveerd door 

meer tastbare voordelen van energierenovatie, b.v. de verbetering van de kwaliteit van leven, de 

verwachte kostenbesparingen en het gemak van het integreren van energierenovatie in het 

onderhoud van de woning. Bovendien worden berichten van betrouwbare en bekende 

boodschappers door huiseigenaren geprefereerd en gewaardeerd, terwijl lokale autoriteiten als 

boodschapper huiseigenaren onder druk kunnen zetten en zelfs kunnen ontmoedigen om de 

voorgestelde maatregelen te nemen.  

 

Alternatieve instanties hebben behoefte aan geïntegreerde ondersteuning. 

De hoge kosten van energierenovatie vormen ongetwijfeld een grote barrière voor huiseigenaren 

om de beslissing te nemen. Bovendien zijn meerdere belemmeringen als gevolg van niet-

monetaire verborgen kosten niet te verwaarlozen, waaronder het gebrek aan informatie voor 

huiseigenaren om inspiratie op te doen en het renovatieproces te starten, de complexiteit van het 

uitvoeren van renovatiemaatregelen en de onzekerheden over het nationale energiebeleid. 

 

Anderzijds zijn er verschillende soorten externe bureaus en initiatieven op de markt die de 

energierenovatie van huishoudens ondersteunen. Zij kunnen als intermediair huiseigenaren 

effectief ondersteunen tijdens het proces. Het ontbreekt echter nog aan een actieve en 

toegankelijke partij in de markt die integrale ondersteuning biedt om de financiële, technische, en 

informatieve barrières te verminderen. 

 

Onderzoeksactiviteit 2: enquête onder huishoudens. 

Er is een vragenlijst ontworpen en verspreid onder Nederlandse huiseigenaren, met als doel een 

goed begrip te krijgen van de perspectieven van huiseigenaren met betrekking tot 

energierenovaties. Door middel van het grootschalige huishoudenonderzoek hebben we (1) in 

detail het onderhoud van het huis, energierenovatie en kleine energie-efficiëntiemaatregelen 
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gedocumenteerd die door huiseigenaren zijn genomen en gepland, (2) de moeilijkheden, 

belemmeringen, zorgen en motivaties blootgelegd om deze te nemen maatregelen ervaren of 

verwacht door huiseigenaren, en (3) geregistreerde ervaringen en meningen over het uitvoeren 

van energierenovatie in een sociale omgeving. Voorlopige resultaten op basis van de 1738 

geldige antwoorden worden hieronder weergegeven. We verwachten dat analyses van de 

enquêtegegevens zullen helpen bij het vaststellen van de belangrijkste interessegebieden voor 

beleidsinterventies. 

 

Het ontbreken van financiële bronnen, algemene informatie en advies op maat belemmert 

de energierenovatie van huishoudens. 

In onze steekproef heeft 68% van de huiseigenaren minstens één energierenovatiemaatregel 

doorgevoerd. Onder deze huiseigenaren werden zonnepanelen het vaakst geïnstalleerd (52%), 

gevolgd door isolatie van vloer (21%), dak (19%), spouwmuur (17%) en buitenmuur (10%). 

Maatregelen als het plaatsen van warmtepompen (4%) en zonneboilers (2%) werden door een 

relatief klein deel van de huiseigenaren overgenomen. Met de representatieve steekproef van 

Nederlandse huiseigenaren bevestigden we het standpunt van de experts dat de hoge kosten 

een primaire barrière voor energierenovatie zijn. Bovendien zijn het gebrek aan 

renovatiebehoeften, ongeschiktheid en het uitstellen van nieuwe technologische ontwikkelingen 

de belangrijkste niet-monetaire redenen voor energierenovatie. Voor deze huiseigenaren is 

advies op maat nodig van betrouwbare partijen. Bovendien belemmert het gebrek aan kennis en 

de complexiteit van het renovatieproces, vergelijkbaar met de mening van de experts, ook 

huiseigenaren om renovatiemaatregelen door te voeren. 

 

Sociale invloeden dragen bij aan toekomstige energierenovatie-intenties. 

32% van de bevraagde huiseigenaren heeft nog geen energierenovatiemaatregelen 

doorgevoerd. Onder deze huiseigenaren hebben we het potentieel onderzocht van het benutten 

van sociale invloeden om het energierenovatiepercentage te verhogen. Hogere waargenomen 

sociale normen, d.w.z. de overtuiging dat iemands familie, vrienden of buren betrokken zijn bij 

energierenovatie, helpen de barrières met betrekking tot de gevolgen van energierenovatie te 

verminderen. Met name sociale normen correleren met een lage onzekerheid over uitkeringen en 

helpen door observatie een positieve ervaring op te doen. In tegenstelling tot sociale normen, 

hebben mensen die een sterkere sociale mening waarnemen, d.w.z. denken dat mensen in de 

buurt een positieve houding hebben ten opzichte van energierenovatie, een optimistischere 

houding ten opzichte van het gedoe. Gezien de waargenomen positieve sociale meningen, 

verwachten huiseigenaren lagere barrières in alle aspecten, inclusief de hoge kosten, het vinden 

van informatieve en technische ondersteuning, het uitvoeren van renovatie en het behalen van 

voordelen. 

 

Daarnaast kunnen huiseigenaren door sociale invloeden verschillende perspectieven van de 

ondersteunende partijen vormen. Huiseigenaren met relatief hoge sociale normen hechten veel 

waarde aan steun van externe partijen, zoals de gemeente, woningbouwvereniging en makelaar, 

terwijl mensen met een sterkere sociale mening geneigd zijn een beroep te doen op hun eigen 

netwerk. Positieve maatschappelijke meningen verhogen ook de comfortabele en 

milieuvriendelijke motivaties voor energierenovatie. 
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Hoewel de gepercipieerde maatschappelijke opvattingen bijdragen aan een algehele positieve 

houding, vertalen ze zich mogelijk niet in renovatieacties. In plaats daarvan hebben 

huiseigenaren die sterke sociale normen waarnemen, de neiging om meer toekomstige 

renovatieplannen te maken. Vanuit het oogpunt van beleidsvorming kan het vormen van positieve 

sociale meningen en het opvallend maken van sociale normen respectievelijk houdings- en 

gedragsvoordelen hebben. Samen kunnen deze sociale invloeden de potentiële verbouwers 

effectief aanmoedigen om actie te ondernemen. 

Bijdrage partners  

Methodologische benaderingen omvatten desktoponderzoek, interview, focusgroep, enquête en 

econometrische analyse.  

 

Het interview, de focusgroep en de vragenlijst zijn met name ontwikkeld door onderzoekers van 

de TU Delft. Onderzoekers van de TU Delft voerden ook het desktoponderzoek en de 

econometrische analyses uit.  

 

Daarnaast hebben Millieu Centraal en de gemeente Den Haag advies gegeven over en de 

vragenlijst beoordeeld. Millieu Centraal, gemeente Den Haag en gemeente Amsterdam hielpen 

allemaal om de verbinding met buurtbewoners tot stand te brengen en de data te verzamelen. 

Ook zal Millieu Centraal de data-analyse van de enquêtevragenlijst beoordelen en meewerken 

aan de wetenschappelijke artikelen.   

Toepassing  

De resultaten zullen het ontwerp van activiteit 3 van het subproject ondersteunen, d.w.z. ontwerp 

nudges en interventie om de cognitieve belasting en fricties in het energierenovatieproces te 

verminderen. Om bij te dragen aan het onderzoeksveld zijn (en zullen) de resultaten worden 

gepubliceerd in de vorm van tijdschriftartikelen en conferentiepresentaties. Onderzoekers en 

praktijkmensen in het veld zijn bereikt op conferenties van het Urban Energy Institute, CLIMA 

2022 en Social Innovation in the Energy Transition. Daarnaast worden de resultaten via 

bijeenkomsten, beleidsnota's of workshops gecommuniceerd met beleidsmakers en 

praktijkmensen op het gebied van energie en gebouwen. 

Belang deelproject  

• Bijdrage aan de MMIP 3 en MMIP 4 doelen. 

Dit deelproject heeft tot doel strategieën en interventies te ontwerpen om de bewoners te helpen 

bij het navigeren naar duurzame renovatiemaatregelen met "gedoeloze" besluitvorming en 

implementatie. Het deelproject zal daarmee bijdragen aan de doelstellingen van MMIP 3 

(versnellen van energierenovatie in de gebouwde omgeving), met name door het betrekken van 

huiseigenaren en het mogelijk maken van opschaling van energierenovatietechnologieën. 

Concreet zijn in deze periode 1734 Nederlandse huiseigenaren succesvol bereikt. Opinies en 

inzichten van deze huiseigenaren zullen uiteindelijk helpen bij de besluitvorming over 

energierenovatie van meer Nederlanders. 

 

https://www.topsectorenergie.nl/sites/default/files/uploads/MMIP/MMIP%203%20-%20Versnelling%20van%20energierenovaties%20in%20de%20gebouwde%20omgeving.pdf
https://www.topsectorenergie.nl/sites/default/files/uploads/MMIP/MMIP%204%20-%20Duurzame%20warmte%20en%20koude%20in%20de%20gebouwde%20omgeving.pdf
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Deelproject 5.3 State-of-the-art en lessons learned 
Dit deelproject is afgerond op 31 december 2022. Voor een meer uitgebreide beschrijving van de 

behaalde resultaten, gevolgde aanpak etc. verwijzen we daarom naar de eindrapportage van het 

deelproject die separaat aangeleverd zal worden. Hieronder volgt voor de volledigheid een korte 

samenvatting van die eindrapportage. 

Samenvatting 

Deelproject 5.3 van Thema 5 handelt over de State of the Art en geleerde lessen van eerdere 

energierenovatieprojecten. In een viertal activiteiten is gewerkt aan het inventariseren van 

uitgevoerde projecten in Nederland en de EU, aan het onderzoeken van lessen uit eerdere 

transities en aan de lessen uit de praktijk.  

 

Doelstelling 

Het doel van dit deelproject was ten eerste het borgen van kennis en opgedane ervaringen in 

Europa en Nederland en het vernieuwen van de huidige praktijk. Tweede doel was het leren van 

vergelijkbare transitieprocessen in het verleden, zoals de Energiewende in Duitsland en de 

overgang van kolen naar aardgas. Tenslotte was het deelproject gericht op verdieping van inzicht 

door analyse van veranderende sociale normen met betrekking tot energieverbruik en duurzaam 

wonen. 

 

Resultaten 

Belangrijke aanbevelingen uit dit project zijn hieronder genoemd. 

Barrières en drijfveren: barrières en drijfveren weerhouden of helpen bewoners om in transitie 

te komen. Er is geïnventariseerd welke tools men heeft ontwikkeld om de bewoners te helpen.  

Continuïteit: Continuïteit in de boodschap en de aanpak is van belang. Zorg dat de bewoners op 

de hoogte blijven van de ontwikkelingen en de mogelijkheden. En leer van de wijken die al een 

transitie hebben doorgemaakt en pas je aanpak aan. Maar blijf daar over communiceren via 

verschillende kanalen. 

Kwaliteit: Daarnaast wordt er ook geadviseerd om de kwaliteit van de interventies en plannen te 

monitoren zodat daarvan geleerd kan worden en geleerde lessen ook in een volgend traject 

kunnen worden ingezet. 

Vertrouwen: Vertrouwen is erg belangrijk in het hele proces van energierenovatie. Daarnaast zijn 

er diverse aanbevelingen die worden gedaan omdat er tekorten zijn in de markt en de kwaliteit 

helder moet worden voor de bewoner. Het vertrouwen in de markt is lastig te krijgen. Daarnaast 

moet de gemeente en overheid waken over het algemeen belang en dat alle inwoners eerlijk mee 

kunnen doen. Dit maakt de hele opgave zeer complex binnen de huidige wet- en regelgeving.  

Kijk voor uitgebreidere aanbeveling de rapportage. 

Collectieven van bewoners: Collectieven vervullen verschillende rollen in de energietransitie. 

De bewonerscollectieven gebruiken een grote diversiteit aan instrumenten om bewoners te 

informeren en te enthousiasmeren. Deze bestaan uit de standaard communicatiemiddelen tot 

zeer specialistische inzet van energieboxen, coaches, energieparty’s en andere vormen. Deze 

zouden ook ondersteund moeten worden en op kwaliteit moeten worden gecheckt. 

De combinatie van lokale en vaak persoonlijke netwerken zorgt voor een goed beeld van lokale 

belangen en borging in het energietransitieproces. Besef wel dat deze niet altijd dekkend zijn 
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voor alle bewoners van de wijk of het dorp.  Omdat de bewonerscollectieven belangrijk zijn in de 

transitieprocessen is het cruciaal dat deze initiatieven ook worden ondersteund zodat ze hun 

werk in de wijken kunnen blijven doen; dit blijkt niet altijd vanzelfsprekend. 

Financiering: In het rapport Financiering in de energietransitie, Bouwen aan vertrouwen wordt 

gepleit voor een wettelijk kader zodat energierenovatie minder vrijblijvend wordt. Het beleid rond 

subsidies moet langdurig stabiel zijn. Overheidsgaranties op leningen zorgen voor risicoreductie.  

Het is belangrijk dat data van energiegebruik vóór en na energierenovatie vrij beschikbaar komt. 

Tenslotte wordt aanbevolen om kennis en vertrouwen te versterken door projecten op financieel 

en technisch vlak te laten certificeren door een onafhankelijke instantie.  

 

Deelproject 5.4 Praktijkexperimenten en opschaling strategieën 
Dit deelproject is afgerond op 31 december 2022. Voor een meer uitgebreide beschrijving van de 

behaalde resultaten, gevolgde aanpak etc. verwijzen we daarom naar de eindrapportage van het 

deelproject die separaat aangeleverd zal worden. Hieronder volgt voor de volledigheid een korte 

samenvatting van die eindrapportage. 

Samenvatting 

Bewoners van woningen zijn als gevolg van de stijgende energieprijzen zich steeds meer bewust 

van de optie om hun woning te verduurzamen. Daarmee hebben deze bewoners een eerste stap 

in de klantreis gezet die, indien succesvol, uiteindelijk zal leiden tot aankoop en gebruik van deze 

energiemaatregelen. Eerdere studies laten zien dat geld niet de enige motivatie is: andere 

behoeften kunnen prevaleren of er is meer nodig dan een financiële prikkel alleen. Er zijn steeds 

meer platformen en andere ‘ontzorgconcepten’ die proberen de bewoner te helpen in de 

klantreis. Het is echter onvoldoende bekend in welke mate dit helpt en welke verbeteringen hierin 

doorgevoerd kunnen worden om beter bij de motivatie van bewoners aan te sluiten.  

 

Doelstelling 

Deelproject 5.4 richt zich op het ondersteunen van bewoners-eigenaren om een stap te zetten in 

het proces naar verduurzaming van hun woning via energierenovaties. Hierbij gaat het zowel om 

de conversie naar de volgende stap in die klantreis, het tempo waarmee die stap wordt gezet, als 

het daadwerkelijk verduurzamen van de woning. Conversie is de overgang naar de volgende 

fase. Conversiegraad is het aandeel woningeigenaren die (na getoonde interesse?) 

daadwerkelijk overgaan tot woningverbetering. De focus ligt hierbij op 1) het verbeteren van 

platformen die bewoners helpen in de klantreis; 2) het integreren van wetenschappelijke kennis 

en praktijkkennis; en 3) maatschappelijke inbedding van renovatieconcepten en 

energiemaatregelen. 

 

Resultaten 

Door het uitvoeren van het project zijn verschillende resultaten bereikt. Hieronder vallen een 

handboek, waarin indicatoren en richtlijnen staan voor verduurzaming van woningen, meerdere 

YouTube-video’s over het inzetten van energiecoaches, een platform dat informatie geeft over 

verduurzamingsinitiatieven in de buurt en reviews over aannemers die hierbij kunnen helpen, een 

hoofdstuk in een lesboek, een presentatie over de aanpak van een platform, een rapport over het 
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maatschappelijk inbeddingsniveau van renovatieconcepten en warmtebatterijen in de gebouwde 

omgeving en een presentatie voor energiecoaches met impact. Tevens heeft de integratie tussen 

kennis uit de wetenschap en de praktijk ook gezorgd dat deze resultaten goed aansluiten bij de 

behoefte uit de praktijk en dat de wetenschappelijke kennisontwikkeling gebaseerd is op 

praktijkervaringen. 
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Deelprojecten thema 8 
Warmtepompen 

Deelproject 8.1 Configurator warmtepomp systemen 

Resultaat + methode  

Binnen activiteit 4 (uitgevoerd door TU Delft) zijn de activiteiten gericht op de service die geleverd 

wordt door de configurator, de implementatie in organisaties en specifiek de rol van de bewoner 

hierin. Op basis van ethnografische (kwalitatieve) data en sensor-data gemeten in 12 

huishoudens in het eerste halfjaar van 2022 is een beschrijving gemaakt van hoe bewoners leren 

omgaan met de warmtepompen. Op basis hiervan onderzoeken we nu welke implicaties dit heeft 

voor het ontwerp en de toepassing van de warmtepomp en bijbehorende renovatie. 

Daarnaast is de eerder ontwikkelde service blueprint verder uitgewerkt tot een publicatie. 

Bijdrage partners  

De activiteiten van de meeste partners zijn afgerond. Wel is de output van activiteit 4 gebaseerd 

op de warmtepompconfigurator en de ontwikkeling hiervan. Voor verdere uitwerking worden 

andere partijen binnen dit deelproject (Rensa) en andere projecten binnen het consortium 

(learning communities en korte termijn monitoring) benaderd.  

Toepassing  

De service blueprint is gepresenteerd op de SBE conferentie. De resultaten van het verdere 

onderzoek (hoe bewoners warmtepompen leren gebruiken) worden gedeeld met professionals uit 

het veld (installatie en productontwikkeling). Hiervoor is een eerste aanzet gegeven in o.a. een 

workshop op de PowerWeb conferentie. Dit gaat nu verder ontwikkeld worden tot richtlijnen voor 

ontwerp die inspelen op dit leergedrag. Deze verdere ontwikkeling gebeurt door het verzamelen 

van ’best practices’ in gesprekken met professionals uit het veld. Naar buiten toe worden 

resultaten dus gedeeld. 

Anderzijds wordt ook binnen activiteit 4 verder gewerkt met de resultaten, dit door alternatieve 

(op sensor-data gebaseerde) prototypes te ontwikkelen die bijdragen aan hoe bewoners met 

warmtepompen leren omgaan. Hiermee gaat o.a. een afstudeerstudent aan de slag. 

Deelproject 8.2 Open source warmtepompcontroller 
Dit deelproject is afgerond op 31 december 2022. Voor een meer uitgebreide beschrijving van de 

behaalde resultaten, gevolgde aanpak etc. verwijzen we daarom naar de eindrapportage van het 

deelproject die separaat aangeleverd zal worden. Hieronder volgt voor de volledigheid een korte 

samenvatting van die eindrapportage. 

Samenvatting 

In deelproject 8.2 vindt de preconcurrentiële ontwikkeling plaats van een opensource 

warmtepompcontroller, waarmee fabrikanten op basis van geavanceerde meet -en regeltechniek 

hun systemen beter kunnen later presteren. 
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Doelstelling 

Het doel van dit deelproject (8.2) is het iteratief ontwikkelen en toegankelijk maken van 

geavanceerde toegepaste meet- en regeltechniek voor stakeholders van warmte- en koude 

leverende systemen voor de gebouwde omgeving. Door toepassing van geavanceerde meet -en 

regeltechniek kan een optimale werking van deze systemen worden gerealiseerd. 

De doelstelling van de eerste iteratie (1,5 jaar) is ingezet om het fundament voor het ‘’Open 

Source Controller/Energy Manager voor warmteopwekkers-platform’’ te ontwerpen en te 

realiseren/demonstreren voor specifiek de luchtwarmtepomp. 

De invulling van de eerste iteratie betreft het ontwerp en de realisatie van een controller die zorgt 

voor de energetische optimalisatie van de productie van warm tapwater. 

 

Resultaten 

Het concept van de controller voor warmteopwekkers is in activiteit 1 uitgegroeid tot een 

ambitieuzer totaalconcept; een opensource energymanagementsysteem voor gebouwen. 

Het concept bestaat uit een centrale controller die communiceert met de lokale controllers die 

ingebed zijn in de warmteafgifte-elementen en de warmteproductie-eenheden in het gebouw. 

In de eerste iteratie van het project is de optimalisatie van de verwarming van tapwater uitgewerkt 

tot testcase in activiteit 7. Ook de elektrische installatie maakt deel uit van het totaalconcept maar 

valt buiten de scope van deze iteratie. 

 

De uitwerking van de 8 activiteiten zoals beschreven in het projectplan hebben in deze eerste 

iteratie geleid tot een prototype van dit managementsysteem in de vorm van een ontwikkelboard. 

De opensource controller bestaat uit een centrale ‘Model Predictive Controller’ (OSEM: 

OpenSource EnergyManager) die via WiFi communiceert met de lokale controller (SIOM: Satellite 

Input Output Module) van het warm tapwatersysteem. Model predictive control (MPC) is een 

feedback controltechniek waarbij de actuator setpoints worden verkregen door het oplossen van 

een optimalisatieprobleem. 

 

Op basis van een buffertankmodel dat is afgestemd op de experimentele hardware van TNO, 

werd een MPC ontworpen voor het verwarmen van de buffertank tot een gewenste temperatuur 

met behulp van MATLABs Model Predictive Control Toolbox. Er werd aangetoond dat deze MPC 

zeer goed uitgerust was om het buffervat te besturen. Hij vertoonde een uitstekende 

referentietracking en een snelle reactie op verstoringen die werden veroorzaakt door aanzienlijke 

volumes uit de tank te tappen. 

 

In de toekomst moet een meer geavanceerde controller de precaire balans vinden tussen het 

gebruik van duurzame energie wanneer deze direct beschikbaar en/of goedkoop is, de tank 

verwarmen wanneer de warmtepomp het meest efficiënt werkt (d.w.z. wanneer de 

omgevingstemperaturen hoog zijn) terwijl wordt voorspeld wanneer warm water nodig is. Dit 

vereist zowel het gebruik van meer geavanceerde MPC-technieken die het mogelijk maken om 

de kostenfunctie te wijzigen, als het gebruik van niet-lineaire, nog nauwkeurigere buffertank- en 

warmtepompmodellen. Daarnaast kan het gebruik van systeemidentificatie een oplossing zijn 



 

 

41  5e mijlpaalrapportage Integrale Energietransitie Bestaande Bouw IEBB 

voor de dynamische modelvariaties die nodig zijn om de MPC toe te passen bij verschillende 

warmtepompen die in de markt verkrijgbaar zijn. 

 

De parameters van het dynamisch model dat door de MPC gebruikt wordt verschillen per 

fabrikant en type. Systeemidentificatie kan daarvoor een oplossing zijn. Om de verschillende 

fabrieksmodellen te identificeren in de toekomst kan er een script worden geschreven dat invoer- 

/ uitvoergegevens van de installatie vastlegt en de gegevens in een ‘leeg’ model past om de 

parameters van het systeem te achterhalen. Daarmee wordt een nauwkeurig model verkregen 

voor de specifieke toepassing. 

 

Deelproject 8.3 Olievrije hoge temperatuur warmtepomp 
Dit deelproject wordt afgerond op 31 januari 2023; inhoudelijk zijn de werkzaamheden echter al in 

december 2022 afgerond. Voor een meer uitgebreide beschrijving van de behaalde resultaten, 

gevolgde aanpak etc. verwijzen we daarom naar de eindrapportage van het deelproject die 

separaat aangeleverd zal worden. Hieronder volgt voor de volledigheid een korte samenvatting 

van die eindrapportage. 

 

Samenvatting 

Voor veel toepassingen zijn elektrische warmtepompen op dit moment minder of niet geschikt, 

omdat er hoge temperaturen worden gevraagd. Dit kan zijn vanwege de hoge eisen die speciaal 

in Nederland gelden met betrekking tot tapwater of omdat er een afgiftesysteem aanwezig is dat 

vraagt om hoge temperaturen. 

 

Een goede hoge-temperatuur-warmtepomp zou daar een uitkomst bieden. De beoogde innovatie 

van dit project zorgt ervoor dat er efficiënte en betaalbare technologie beschikbaar komt voor 

hoge-temperatuur toepassingen in de gebouwde omgeving. Dit betekent dat voor veel 

toepassingen gasverwarming efficiënt en effectief vervangen kan worden door een warmtepomp. 

De technologie die hier wordt gebruikt is door Aeronamic ontwikkeld voor luchtvaartdoeleinden en 

heeft mogelijk voordelen met betrekking tot toepassing in de gebouwde omgeving. 

 

Doelstelling 

Dit project beoogt om aan te tonen dat het met olievrije centrifugaalcompressor-technologie, 

zoals die beschikbaar is bij projectpartner Aeronamic, mogelijk is om een warmtepomp te bouwen 

voor toepassing in de gebouwde omgeving met de volgende voordelen ten opzichte van huidige 

systemen: 

• Eenvoudiger onderhoud 

• Beter rendement 

 

Resultaten 

Het uitgevoerde marktonderzoek bevestigt dat er goede marktperspectieven zijn voor een hoge-

temperatuur warmtepomp. De warmtepomp kan toegepast worden in collectieve systemen, 

utiliteitsgebouwen en zorginstellingen. Ook een buurtnetwerk zoals die op het moment worden 

ontwikkeld zou een interessante toepassing kunnen zijn. Kantoorgebouwen en gestapelde bouw 
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lijken op dit moment de meest aantrekkelijke opties. Een hoge-temperatuur warmtepomp moet 

een temperatuur van 70˚C continu kunnen leveren. 

 

In dit project is een compressor gerealiseerd, is een principe-ontwerp gemaakt voor een 

warmtepomp en zijn gereedschappen ontwikkeld voor de verdere ontwikkeling van een 

warmtepomp. De compressor bevat twee compressortrappen en dat is koudetechnisch een 

voordeel. De compressor haalt op dit moment nog niet de gewenste prestaties, maar met het 

verlagen van de waargenomen hoge lekkage in de testcompressor zal dat waarschijnlijk voor het 

grootste gedeelte verholpen zijn. 

 

Er is een koudetechnische cyclus ontwikkeld voor het beste rendement. Daarvoor wordt in de 

koudecyclus op het tussendruk niveau tussen beide compressortrappen koudemiddel 

toegevoegd. Bij de geteste compressor is nog geen koudemiddel ingebracht tussen beide 

compressoren. 

 

Er zijn modellen gebouwd voor de koudecyclus, de compressor, de klimaatregeling en een 

gebouw, die aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Dit maakt het mogelijk om op basis van de 

compressorgegevens het functioneren van de warmtepomp te simuleren. Deze modellen geven 

aan dat de warmtepomp geschikt is voor toepassing in de gebouwde omgeving en goede 

prestaties moet kunnen leveren. Voor goede prestaties moet er een warmtebuffer aanwezig zijn 

en/of moeten er meerdere compressoren parallel worden geschakeld. 

 

Er is een testinstallatie gebouwd waarmee de prestaties van een compressor op een eenvoudige 

manier gemeten kunnen worden. De testinstallatie kan eenvoudig worden aangepast als er onder 

andere condities getest moet worden. 

 

Deelproject 8.4 Warmtepomp testcentrum 
Dit deelproject is afgerond op 31 december 2022. Voor een meer uitgebreide beschrijving van de 

behaalde resultaten, gevolgde aanpak etc. verwijzen we daarom naar de eindrapportage van het 

deelproject die separaat aangeleverd zal worden. Hieronder volgt voor de volledigheid een korte 

samenvatting van die eindrapportage. 

Samenvatting 

Low-carbon heat generators such as heat pumps and hybrids, and their combination with heat 

emitter systems and building heating loads, are more sensitive to operating conditions than 

traditional heating systems. More insight into the real-world performance of such systems can be 

very useful for product manufacturers, installers, product specifiers, building owners and policy 

makers in order to make informed decisions regarding product design, specifying and 

commissioning systems and predicting energy use. The gold standard for obtaining real-world 

performance data is a field-trial. However, field-trials have several drawbacks, such as seasonal 

dependency, poor reproducibility, multi-variable data noise and a limited number of sensor points. 

Heat pump testing according to European Norms involves performance testing at static conditions 

with bypassed controller settings. This is useful for comparing heat pumps like for like in lab 
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conditions, but they do not account for varying heat demand, controller logic and heat pump / 

boiler interaction. With the drawbacks of field-trials and static testing in mind comes the desire for 

another way of testing heat pumps. 

 

With the foregoing in mind, TNO developed a new type of dynamic testing facility. In this emulator 

test facility at TNO’s laboratories in Delft, actual water-based hardware such as air to water heat 

pumps can be tested in a simulated outdoor environment in combination with a fully dynamic 

house model including the heating system. 

 

The central research question is: 

Is the emulator test facility of added value in testing sophisticated heating systems, in particular 

hybrid heat pumps? 

 

Approach 

To answer the research question and the sub-questions, four off-the-shelf hybrid heat pumps  

from different manufacturers were tested in combination with a simulated 1970s Dutch terraced 

house using a set of different ‘test days’ for weather conditions. 

 

Results of the tests 

The performance of the four hybrid heat pumps suggests the products are sensitive to settings 

and internal control logic. In particular the settings and control logic related to a target heating 

water temperature seemed to be significant. Some products showed cycling behaviour which 

generally results in reduced performance or COP (Coefficient Of Performance).of the heat pump. 

 

There is limited evidence from testing that the dynamic behaviour can be changed with 

apparently minor control setting changes. In one case the hybrid was selecting boiler operation at 

high ambient temperatures which did not seem a logical response. Some limited scenarios were 

investigated, related to improving the house energy label from E to B via thermal insulation and 

airtightness improvements, changing the gas / electricity price ratios and changing the radiator 

capacities. The data suggested a somewhat logical interaction between thermal comfort, target 

heating water temperature and energy efficiency. The COP could be slightly higher when the 

water temperature was lowered (as influenced by control settings) but this may be at the expense 

of indoor temperatures being low at certain times. 

 

Despite rather similar hardware, there was quite some variation between the four hybrid heat 

pumps in the main key performance indicators of SCOP and heat pump percentage. These 

varied from 3 to 4 for SCOP, and around 58% to as high as 95% for the heat pump heat 

contribution. More detailed analysis suggested that the performance of hybrid 1 and 2 could be 

improved through more appropriate control settings and / or internal logic. A control change for 

hybrid 4 was tested and the performance was quite different. The results overall suggested that 

hybrids applied in an unrenovated terraced house had the potential to perform quite well from a 

SCOP (and therefore running cost and carbon emission) perspective and an overall reduction in 

gas use. 
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In summary, not only did the tests provide insight into real-world performance of hybrids in a 

typical (retrofit) use case, they also clearly demonstrated the added value of dynamic testing 

under controlled conditions, answering both sub questions 4 and 2 affirmatively. 

 

Conclusions 

The project resulted in the successful creation of a dynamic emulator test facility, using real heat 

pump products combined with realistic house and heating system models. The facility allows the 

inclusion of system dynamics and the response of product controls which is a key feature of the 

facility that is otherwise absent in static test protocols. This can add value to product 

development, for example in a phase between product prototyping and field tests. The potential to 

use the facility to improve understanding of hybrid operation has also been shown. This may 

contribute to better predictions of how hybrids will perform in retrofits subject to different house 

types, fabric renovations, existing or renovated heat emitter systems etc. 

 

The research question can therefore be answered as follows. 

The emulator test facility has proved itself to be of great added value for product manufacturers, 

installers, product specifiers, building owners and policy makers in order to make informed 

decisions regarding product design, specifying and commissioning systems and predicting energy 

use. 

 

Deelproject 8.6 Magneto-calorische warmtepomp voor de gebouwde 
omgeving 

 
Resultaten + methoden  

Het doel van dit project is het ontwerpen en ontwikkelen van een actieve magnetocalorische 

regenerator (recuperator) die het hart gaat vormen van een innovatieve compacte warmtepomp 

met een veel hoger rendement (bij lage temperatuur verwarming verdubbeling van het COP), 

lagere geluidsemissie en duurzamer dan huidige systemen. Voor dit doel worden a) nieuwe 

magnetocalorische materialen ontwikkeld en b) de vorm  van de recuperator ontworpen met het 

oog op optimale warmteoverdracht, lage drukval, minimale demagnetiserende effecten,  minimale 

strooivelden, minimale wervelstromen en minimale warmtelekken.  

Tijdens het laatste semester hebben we ons onderzoek gericht op het bestuderen van de invloed 

van verschillende geometrische parameters op de prestaties (verwarmingscapaciteit en COP) 

van meerlaagse AMR's voor warmtepompen. We rondden eerst een onderzoek af dat in het 

eerste semester van 2022 was gestart over de invloed van drie verschillende laagingsstrategieën 

op de prestaties van AMR's. Een laagingsstrategie omvat de definitie van een bepaalde verdeling 

van Tc's van de MCM's in het bed en de dikte van elke laag. Vervolgens werd de invloed van 

openingen tussen de lagen van MCM's in een gelaagde AMR bestudeerd. De motivatie voor dit 

onderzoek komt voort uit het feit dat met de 3D-printtechnologie die we willen gebruiken voor de 

productie van een gelaagde AMR, het alleen mogelijk is om elke laag van een enkel materiaal 

tegelijk te printen. Deze enkele MCM-lagen worden daarna samengevoegd tot een volledig 

gelaagde AMR. Door kleine openingen tussen de lagen te laten (in de orde van grootte van een 

fractie van een millimeter) worden potentiële problemen met de uitlijning van vloeistofdoorgangen 

tussen aangrenzende lagen voorkomen. Ook de invloed van de lengte-brede verhouding, 

gedefinieerd als de verhouding tussen de lengte en de vierkantswortel van de dwarsdoorsnede 
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van de AMR, was onderwerp van onderzoek. Deze twee laatste studies onthulden de behoefte 

aan een tool om de bijdrage van elk energieverliesmechanisme aan de totale verliezen van een 

AMR te kwantificeren. Daarom doken we in een onderzoek naar entropiegeneratie in AMR's. Ook 

werd een methode ontwikkeld voor de aansturing van een meerbeds magnetocalorische 

warmtepomp. 

.  

Laagingsstrategieën  

Figuur 1 toont de TC (Curietemperatuur) en de lengte van elke laag MCM in de drie verschillende 

AMR's die in dit onderzoek zijn overwogen, een met een lineaire verdeling van TC's, een tweede 

waarin de verdeling van TC's een sigmoïdale functie volgt, en een derde waarin de eindlagen 

dikker zijn en TC's lineair zijn verdeeld. De belangrijkste bevinding van deze studie kan worden 

gevisualiseerd in figuur 2, waar de verwarmingscapaciteit, Q̇h, versus de temperatuur aan de 

warme zijde Thot wordt gepresenteerd voor de drie beschouwde AMR's, en voor een vast 

temperatuurbereik van 27 K, ∆Tspan = 27 K. Het toegepaste magnetische veld dat in aanmerking 

werd genomen voor het verkrijgen van deze resultaten was 1,4 T, het volumedebiet 2,25 Lpm en 

de AMR-cyclusfrequentie 0,75 Hz. In afbeelding 2 is te zien dat de AMR met dikkere uiteinden 

minder gevoelig is voor veranderingen in de bedrijfstemperaturen en dezelfde maximale 

verwarmingscapaciteit produceert als de AMR met uniforme laaglengte en lineaire verdeling van 

TC's. Dit is te zien aan het feit dat de grijze lijn boven de oranje lijn ligt in bijna alle 

temperatuurbereiken van de hete zijde die in deze studie worden beschouwd. Wat betreft de 

AMR met een sigmoïdale verdeling van TC's, hoewel deze ook minder gevoelig is voor 

veranderingen in de bedrijfstemperaturen, is de maximale verwarmingscapaciteit die deze kan 

produceren ook kleiner in vergelijking met de andere twee gevallen. 

 

Figuur 1. TC scheiding tussen materialen versus de positie van elk materiaal langs het bed voor de 

gelaagdheidsstrategieën die in deze studie worden overwogen: lineaire verdeling van TC's (streeplijn), sigmoïde 

verdeling van TC's (stippellijn) en lineaire verdeling met dikkere uiteinden (ononderbroken lijn). 
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Figuur 2. Verwarmingscapaciteit als functie van de warme zijde-temperatuur voor een vast temperatuurbereik 

van 27 K. 

Holtes tussen de lagen 

We ontdekten dat het negatieve effect van het toevoegen van kleine openingen tussen de lagen 

MCM in een AMR tot op zekere hoogte kan worden tegengegaan door het debiet te verhogen voor 

een vaste cyclusfrequentie. Figuur 3 geeft de resultaten weer van een groep simulaties waarin de 

lengte van de holtes (of interne lege lengte) tussen 12 lagen MCM van de familie MnFePSi werd 

verhoogd van 0 naar 1 mm met incrementele stappen van 0,25 mm. In deze simulaties was het 

aangelegde magnetische veld 1,4 T, Thot = 308 K, Tcold = 281 K, Tamb = 288 K, en de AMR-geometrie 

was BxHxL = 45x13x60 mm. Omdat de totale lengte van de AMR constant werd gehouden, nam 

de hoeveelheid MCM in de AMR af met toenemende spleetlengte. Als gevolg hiervan neemt de 

verwarmingscapaciteit af met toenemende spleetlengte, zoals te zien is in figuur 3 (links). Als we 

echter kijken naar de verwarmingscapaciteit per massa-eenheid MCM, zoals weergegeven in figuur 

3 (rechts), is de afname van de verwarmingscapaciteit niet zo scherp. De verwarmingscapaciteit 

van een AMR zonder interne spleten bij een gegeven debiet kan worden hersteld door het debiet 

te verhogen bij toenemende spleetlengte. Dit heeft natuurlijk enkele limieten die in een echt 
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apparaat worden bepaald door de capaciteit van de vloeistofcirculatiepomp en de maximale drukval 

die het systeem aankan. 

  
Figuur 3. Invloed van de lengte van holtes tussen MCM-lagen op de verwarmingscapaciteit van de AMR. 

Cyclusfrequentie 1,5 Hz, magnetisch veld 1,4 T, totale lengte AMR 60 mm (in alle gevallen vast). Figuur rechts toont de 

verwarmingscapaciteit per massa-eenheid MCM in de AMR. 

 

Aspect ratio 

Een 12-laags AMR met behulp van MnFePSi MCM's werd gesimuleerd om de invloed van de 

lengte-brede verhouding (gedefinieerd als de verhouding tussen de lengte en de vierkantswortel 

van het dwarsdoorsnedegebied van de AMR) op de verwarmingscapaciteit van de AMR te 

analyseren. Figuur 4 toont de resultaten die zijn verkregen voor twee groepen simulaties, een 

waarin de cyclusfrequentie 3 Hz is (links) en een andere met een cyclusfrequentie van 0,5 Hz. De 

totale massa van MCM werd ondanks de variatie van lengte-brede verhouding van de AMR 

constant gehouden. Er werd vastgesteld dat AMR's met grotere lengte-brede verhoudingen, d.w.z. 

grotere lengte en kleinere dwarsdoorsnede, grotere verwarmingscapaciteiten kunnen bereiken. Dit 

is te wijten aan het feit dat AMR's met grotere beeldverhoudingen kleinere dwarsdoorsneden 

hebben, wat leidt tot grotere vloeistofstroomsnelheden en warmteoverdrachtssnelheden, maar ook 

tot grotere drukvallen. De verbeterde warmteoverdracht en grotere drukval in AMR's met grotere 

lengte-brede verhoudingen wordt weerspiegeld in de entropie-generatie vanwege de verschillende 

onomkeerbaarheden die aanwezig zijn in de AMR, die wordt weergegeven in figuur 5 voor 

bedrijfsomstandigheden 2 Hz en 2 Lpm 
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Figuur 4. Invloed van de lengte-brede verhouding en stroomsnelheid op de verwarmingscapaciteit van 12-laags 
AMR's met behulp van MnFePSi MCM's. Cyclusfrequentie 3 Hz (links) en 0,5 Hz (rechts). De totale massa van 
MCM werd constant gehouden voor alle hier beschouwde AMR's.  

 

Figuur 5. Entropie-generatie in een 12-laags AMR als functie van lengte-brede verhouding. 

 

 

Bijdrage partners 

Deze resultaten zijn voornamelijk verkregen door onderzoekers van de TU Delft en met behulp 

van TU Delft middelen. Onderzoekers van Magneto B.V. droegen bij met technische discussies 

en feedback op de resultaten. Deze resultaten zijn afkomstig van numerieke simulaties op basis 

van een wiskundig model van de energiebesparing in de AMR. 
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Toepassing 

De resultaten van de onderzoeken die dit semester zijn uitgevoerd, zullen worden toegepast bij 

het ontwerp van een AMR voor een magnetocalorische warmtepomp voor de gebouwde 

omgeving. Het uiteindelijke resultaat van ons onderzoek zal het ontwerp zijn van een AMR die is 

samengesteld uit verschillende lagen MCM van de MnFePSi-familie. De resultaten van deze 

numerieke studies verwerken we in het definitieve ontwerp. Zo gaan we de eindlagen van de 

AMR dikker maken, zodat de AMR minder gevoelig is voor veranderingen in de 

bedrijfstemperatuur van de warmtepomp. We zullen de warmtepomp ook met hogere 

stroomsnelheden laten werken om de verminderde prestaties te compenseren die het gevolg zijn 

van de interne spleten tussen de lagen. 

 

Belang van het resultaat 

Ontwikkeling magnetocalorisch materialen en toepassing in thermodynamisch systemen (warmte 

pomp) 

Energie onderzoek en educatie is een van de hoofd aandachtspunten van TUD dit wordt TU 

breed gecoördineerd door het Delft Energy Initiative. Materialen onderzoek voor 

energietoepassingen is een van de speerpunten van TUD. 

Bij TNW zijn in de afgelopen jaren geavanceerde magnetocalorische materialen ontwikkeld die 

ook de basis waren van de eerste commerciële prototype van een wijnkoeler.  
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Deelprojecten thema 9 
Warmteopslag 

Deelproject 9.4 Ontwikkeling van een gesloten-loop TCM systeem 
One of the main challenges in utilizing thermochemical materials is the phenomenon of 

agglomeration and volume variation that takes place in a packed bed during the (de)hydration 

step. This either happens because of formation of solid bridges due to local variation of 

temperature and humidity or due to sintering. The persistent formation of these clumps makes the 

bed unsuitable for further cycles. Swelling and shrinkage results loss of mechanical stability of 

salt grains. Further it results in the formation of cracks or powder in the bed thus, changing the 

porosity and thermal conductivity of the bed. Agglomeration and Volume variation changes the 

microstructure of the salt grain; thus, analysis of individual salt grain is important to understand 

the underlying cause of change in transport properties. Similar study is required for volume 

variation. Additionally, to understand the structural integrity of salt agglomerate, cohesive force 

needs to be analysed as well. Analysis for microstructural change of salt grain has been 

performed with the help of Micro computed-X Ray Tomography. Volume variation of salt grain 

has been analysed with the help of in-situ experiments in a microclimate chamber. For quantifying 

cohesive force tensile tests have been performed. 

 

Micro-CT analysis: Individual salt grains have been scanned in micro-CT to calculate porosity. 

The samples have been cycled and scanned after different number of cycles and the porosity 

value has been estimated. The average porosity of uncycled sample, after one cycle, after seven 

cycles and after 12 cycles are 5.47%, 13.7%, 19.7% and 26.9% respectively. Microstructure of all 

the samples were analysed to further study the change in density, radial variation in pore size and 

volume of pores in the grain. The sample was cycled in STA to enable concurrent monitoring of 

mass change during cycling. The conditions required for full conversion were determined. The 

first cycle showed a 40% conversion rate, but subsequent cycles saw an increase in conversion 

due to changes in porosity. 

 

In-situ experiment for volume variation: The sample have been cycled in a micro-climate 

chamber while continuously the picture of the sample has been captured. The obtained pictures 

are further analysed to find the increase and decrease in size of the sample. The sample has 

been placed inside a ring that tries to capture the similar pressure conditions that is experienced 

by bottom layers of salt grain in the bed. The horizontal movement is restricted. It as been found 

that equivalent diameter of the sample increases by 27-30% after the first hydration step and for 

further cycles the increment is 5% with particle not returning to its original size.  

 

Cohesive force quantification: Tensile tests were conducted using a tensile tester to determine 

the cohesive force of agglomerated thermochemical material. The initial value of the cohesive 

force was found to be 0.0202N. In addition, the surface area of all the samples was determined 

by an optical microscope to calculate tensile strength.                                                                                                          

 

Future Tasks: Further Micro-CT scans will be performed to analyse the volume variation in 3D 

domain. A set of four experiments have been performed to obtain an average value of cohesive 

force between the agglomerates. In-situ experiment will be performed further to find a correlation 

between operating conditions and neck length during agglomeration. Bed scale experiments will 
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accompany the analysis of volume variation. This will complete both the 2D and 3D analysis. The 

data acquired from the mentioned experiments will be utilized to model agglomeration. A model 

has been created for bonding of solid bridges in a multi-particle system. However, additional 

conditions must be integrated.  

 

Impact: 

This WP, which was led by UT resulted in: 

1- A new design of the heat exchanger,    

2- Created a fundamental knowledge on what are the causes of agglomeration in K2C03 

(the core material being used in the closed loop heat battery), and how that influences the 

conversion rate of the material and therefore transport phenomena inside the bed of 

reactor. We regularly exchange information regarding the cyclic stability of the material 

with the company Celsius, which is of great importance for the design of the bed reactor.   

 

Knowledge dissemination:  

1- Micro-X-ray computed tomography for structural changes in a thermochemical material for 

heat storage applications, submitted to journal of energy storage.  

2- Volume variation in a thermochemical material- An experimental study, submitted to 

Eurotherm Seminar on Innovative solutions for thermal energy storage deployment. 

 


