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Samenvatting  
 
Het consortium Integrale Energietransitie Bestaande Bouw heeft als ambitie het haalbaar, 
betaalbaar en opschaalbaar maken van de energietransitie in de bestaande (woning)bouw. Hierbij 
richten we ons 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).  
 
Om onze ambitie te kunnen realiseren zullen we op een termijn van een paar jaar al zeer concrete 
resultaten in de renovatiepraktijk moeten kunnen toepassen. Dit betekent dat we, nu we een half 
jaar onderweg zijn, al behoorlijk voortgang moeten kunnen laten zien. En dat is ook het geval, 
waarbij een aantal behaalde resultaten al in praktijk worden gebracht. Inmiddels zijn ook bijna alle 
deelprojecten in de 9 thema’s in volle gang. We hebben een paar deelprojecten waar de start wat 
trager gaat, maar zoals het er nu naar uitziet kunnen we de einddatum van het programma gewoon 
handhaven.   
 
Waar we als consortium van meer dan 125 partijen ook trots op zijn, is dat we met elkaar een hele 
mooie samenwerking tot stand hebben gebracht. Dit komt tot uitdrukking in en tussen de 
verschillende deelprojecten van een thema, maar ook tussen de thema’s heeft kruisbestuiving 
plaats. Zo borgen we dat een brede en integrale aanpak wordt ontwikkeld, die nodig is om de hele 
sector in beweging te krijgen. 
 
Inhoudelijke voortgang 
Op het vlak van geïndustrialiseerde renovatieconcepten is binnen het thema  ‘Renovatieconcepten’, 
gewerkt aan AI-gebaseerde clustermethodiek, concept configuratoren en een aantal 
renovatieconcepten, waarmee we de verduurzaming van de bestaande bouw versneld en goedkoper 
kunnen realiseren bij een hogere productiviteit.  In het thema ‘Datagedreven optimalisatie van 
Renovatieconcepten’ is gewerkt aan nieuwe tools die het mogelijk maken hoge operationele 
prestaties van energie- en binnenklimaatsystemen te bewerkstelligen en langdurig (>25 jaar) te 
garanderen. In het thema  ‘Industrialisatie’ is gewerkt aan de ontwikkeling en inzet van 
geïndustrialiseerde productietechnieken waarmee de kostprijs van renovaties daalt en de 
productiviteit in de productie van renovatieoplossingen stijgt.  In het thema “Digitalisering’ ten slotte 
zijn stappen gezet voor de ontwikkeling van een verregaand gedigitaliseerd renovatieproces 
waarmee een volledige woningrenovatie in slechts enkele dagen is te realiseren.   
 
Met betrekking tot het transitieproces zijn in het thema ‘Gedragen Energietransitie’ resultaten van 
literatuuronderzoek en bewonerssessies vertaald naar eerste concepten, methodieken en tools om 
(innovatieve) duurzame renovatie-oplossingen af te stemmen op motivaties en gedrag van 
bewoners en om bewoners te verleiden, te helpen en te ontzorgen bij het nemen van maatregelen 
voor hun woning. In het thema ‘Afwegingskader’  is gewerkt aan een methodiek waarmee 
woningcorporaties de KPI duurzaamheid mee kunnen nemen in een integrale afweging van 
strategische vastgoedbeslissingen voor woningen op gebouw- en complexniveau. Ook huurders 
worden hierbij meegenomen. De eerste resultaten worden al toegepast in de processen van de 
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woningcorporaties.  Het thema ‘Keteninnovatie’ stond het eerste half jaar vooral in het teken van 
inventarisaties van bestaande informatie rondom (de organisatie van ) vraag- en aanbodbundeling 
wat weer zal worden ingezet voor de ontwikkeling van methoden en technieken voor betere 
samenwerking tussen bestaande en ook nieuwe actoren waardoor door aanbodketens een meer 
integraal, goedkoper en met minder overlast gepaard gaand aanbod aan gebouweigenaren kan 
worden gedaan.  
 
Met betrekking tot de ontwikkeling van duurzame warmtetechnieken is in het thema  
‘Warmtepompen’  gewerkt aan de ontwikkeling van compacte, “plug-and-play”, geluidsarme (< 25 
dB) warmtepompen die tegen acceptabele kosten ingezet kunnen worden. Concreet is er gewerkt 
aan een configurator, een open source controller, een 3-tal innovatieve warmtepompconcepten en 
een test- en ontwikkelfaciliteit waarmee (hybride) warmtepompsystemen in realistische situaties 
getest kunnen worden. In het thema ‘Compacte warmteopslag’ is gewerkt aan de ontwikkeling van 
warmteopslag technologieën als enabling technologie voor renovatieconcepten. Hiervoor is gewerkt 
aan een aantal concepten, waarbij een integraal concept op basis van PCM gereed is gebracht voor 
een monitoringstraject in woningen van woningcorporatie GroenWest.  
 
Ontwikkeling consortium 
De onderlinge samenwerking is goed op gang gekomen en kennis en kunde is zowel met partners als 
naar het bredere publiek gedeeld. Dit heeft geleid tot meerdere aanvragen van partijen om deel te 
kunnen nemen en/of nieuwe ontwikkelingen mee op te gaan pakken. Om tot verdere versnelling en 
opschaling te komen worden de mogelijkheden voor vervolg actief verkend. 
 
Corona-effecten 
We zien dat door Corona een aantal activiteiten meer tijd heeft gekost dan aanvankelijk gepland, 
omdat fysieke sessies omgezet moesten worden naar digitale varianten en alternatieve aanpakken 
moesten worden bedacht, wat meer voorbereidingstijd vergde. Ook is soms vertraging ontstaan 
doordat mensen niet beschikbaar waren, labs dicht waren of doordat veldwerk zoals het houden van 
enquêtes bij bewoners thuis niet of pas later uitgevoerd kon worden.  En als er al vertragingen 
waren ontstaan, dan zijn deze door Corona niet makkelijk in te halen.  
 
Er zijn echter ook positieve effecten door Corona te melden: omdat veel meetings digitaal worden 
gehouden vervalt voor velen de reistijd en zijn de meetings makkelijker in de agenda’s te passen, of 
doordat men juist tijd kreeg om meer dan gepland aan de deelprojecten te werken.  Ook zagen we in 
thema 5 dat, doordat de sessies met bewoners digitaal werden gehouden, er een groter en breder 
(ook jonger) publiek werd bereikt.  
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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. Hierbij 
richten we ons 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).  
 
Om onze ambitie te kunnen realiseren zullen we op een termijn van een paar jaar al zeer concrete 
resultaten in de renovatiepraktijk moeten kunnen toepassen. Dit betekent dat we, nu we een half 
jaar onderweg zijn, al behoorlijk voortgang moeten kunnen laten zien. Dat is ook het geval, waarbij 
een aantal behaalde resultaten al in praktijk worden gebracht. Inmiddels zijn ook bijna alle 
deelprojecten in de 9 thema’s in volle gang. We hebben een paar deelprojecten waar de start wat 
trager gaat, maar zoals het er nu naar uitziet kunnen we de einddatum van het programma gewoon 
handhaven.   
 
Waar we als consortium van inmiddels 129 partijen ook trots op zijn is dat we met elkaar een hele 
mooie samenwerking tot stand hebben gebracht. Dit komt tot uitdrukking in en tussen de 
verschillende deelprojecten van een thema, maar ook tussen de thema’s heeft kruisbestuiving 
plaats. Zo borgen we dat een brede en integrale aanpak wordt ontwikkeld, die nodig is om de hele 
sector in beweging te krijgen. 
 
Het programma wordt uitgevoerd met ondersteuning vanuit de MMIP 3&4 regeling van het 
Ministerie van Economische Zaken & Klimaat en het Ministerie van Binnenlandse Zaken & 
Koninkrijksrelaties. 

Leeswijzer 

Deze rapportage gaat in op de resultaten die op de eerste mijlpaal  van het programma (zes 
maanden na aanvang) van het programma Integrale Energietransitie Bestaande Bouw zijn behaald.  
De rapportage is opgebouwd aan de hand van de 9 thema’s van het programma: 
Renovatieconcepten; Datagedreven optimalisatie van renovatieconcepten; Industrialisatie; 
Digitalisering; Gedragen energietransitie; Afwegingskader; Keteninnovatie; Warmtepompen en 
Compacte warmteopslag.   
 
Per thema wordt de gerealiseerde voortgang op themaniveau gepresenteerd. Voor de rapportage op 
deelprojectniveau wordt verwezen naar de bijlagen,  waar nader in wordt gegaan op de gehanteerde 
aanpak en gerealiseerde resultaten, de partijen die hier hebben bijgedragen en het belang en de 
toepassing van de resultaten in de Nederlandse markt. De deelprojecten van het programma zijn in 
te delen in deelprojecten met een doorlooptijd van 1-2 jaar en deelprojecten met een langere 
doorlooptijd.  
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Thema 1  Renovatieconcepten 
Thema 1 richt op de ontwikkeling van daadwerkelijke oplossingen waarmee we de verduurzaming 
van de bestaande bouw versneld en goedkoper kunnen realiseren bij een hogere productiviteit.  Dit 
thema kent 7 deelprojecten met in totaal 5 deliverables voor het afgelopen half jaar, welke allemaal 
zijn gerealiseerd.  
 
Wanneer het gaat over de versnelling lopen er twee deelprojecten binnen dit thema, deze richten 
met de ontwikkeling van een configurator op de voorkant van het renovatieproces: hoe ga je als 
aanbieder van een concept met je potentieel toekomstige klanten het proces in en hoe maak je 
duidelijk wat het effect zou kunnen zijn van het toepassen van een bepaalde renovatieoplossing op 
hun gebouw. Wat betekent het voor je als eigenaar of als bewoner. Je hebt te maken met specifieke 
karakteristieken van het gebouw, de omgeving waarin het gebouw staat maar ook de 
bewoners/eigenaren. Er wordt inzichtelijk gemaakt wat het betekent als er een bepaalde 
duurzaamheidsoplossing wordt aangeboden voor het resulterende comfort, kosten, maar ook 
energieverbruik.  Ook zijn er digitale vragenlijsten ontwikkeld voor (besturen van ) VvE’s. De 2 
initiatieven werken samen aan de generieke aspecten van de configurator wat tot versnelling in het 
project moet leiden.  
 
Verder wordt in het kader van gebouwclustering een methodiek ontwikkeld waarmee door middel 
van openbare databronnen clusters van woningen met gelijke kenmerken (zowel bouwkundig, als 
socio-economische aspecten) kunnen worden geïdentificeerd. Voor een succesvol toegepaste 
renovatieoplossing is het opschalingspotentieel onderzocht. Hiervoor worden de karakteristieken 
van de renovatieoplossing geïdentificeerd, om vervolgens gebouwen te identificeren waar deze 
oplossing ook kan worden toegepast. De focus ligt hierbij niet alleen op technische aspecten als 
bijvoorbeeld gebouwgrootte, gebouwvorm of type bouwjaar, maar ook op aspecten als 
gezinssamenstelling of gemiddeld huishouden inkomen. Vervolgens worden in een bepaald 
geografisch zoekgebied vergelijkbare gebouwen gezocht waar die oplossing dan 1 op 1 toepasbaar 
is. Hieruit volgt inzicht over of en waar in een bepaald geografisch zoekgebied de oplossing 
toepasbaar is, en daarmee biedt het de aanbieder van het concept informatie om af te wegen of het 
interessant is om in een bepaald gebied een bepaald renovatieconcept aan te bieden. Het leert ons 
ook welke karakteristieken nou bepalen of een concept toepasbaar is, wat weer waardevolle input is 
om in een doorontwikkeling van een renovatieconcept de toepasbaarheid en opschaalbaarheid te 
vergroten.  
 
De kennis gaat ook toegepast worden in het deelproject Vernieuwbouw in 10 dagen, waar in het 
eerste half jaar een prototype van de prefab all-in module, waarin de complete installatietechniek in 
de fabriek geïntegreerd is in een prefab module. Hier kan worden geconstateerd dat de realisatie 
van het prototype sneller is verlopen dan op voorhand gepland, wat perspectief biedt om binnen of 
wellicht nog een paar dagen sneller dan 10 dagen een complete woning te vernieuwbouwen.   
 
In de ontwikkeling van een renovatieoplossing met een regulerende huidafwerking van de 
gebouwschil is een technologie-review voltooid. De inzichten uit deze review dragen bij aan het 
vinden van geschikte technologie voor het laten schakelen (van m.n. absorptie en reflectie-
eigenschappen) van gevels. Door berekeningen is een beter begrip verkregen van de invloed van 
coating eigenschappen op energiebalans van gebouwen; voor statische (niet schakelende) en 
schakelende coatings. 
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Thema 2  Datagedreven optimalisatie van 
renovatieconcepten 
 
In thema 2, Datagedreven ontwikkeling van renovatieconcepten, worden nieuwe tools ontwikkeld 
die het mogelijk maken hoge operationele prestaties van energie- en binnenklimaatsystemen te 
bewerkstelligen en langdurig (>25 jaar) te garanderen. Het thema bestaat uit 1 deelproject met 
verschillende onderdelen, en is goed uit de startblokken en hoewel er voor de afgelopen periode 
geen deliverables zijn gedefinieerd, zijn er al wel resultaten geboekt.  
 
Er is over dit onderwerp al veel kennis beschikbaar en het was daarom het eerste half jaar een 
belangrijk aandachtspunt om de bekende data en kennis bij elkaar te brengen. Hiervoor is o.a. 
gestart met een literatuurstudie,  een analyse van de state of the art van digital twins, 
monitoringstechnieken en een analyse van een dataset over NOM woningen.  
 
Er is verder een data -gedreven model in ontwikkeling voor ontwerpaspecten van 
renovatieconcepten waarbij ook het gebruikersgedrag wordt geïntegreerd. Hiervoor wordt studie 
gedaan naar de interactie van gedrag en renovatieconcepten en wordt gekeken naar de invloed van 
bewoners op de werkelijk energieprestaties.  
 
Er komt steeds meer data beschikbaar waardoor we deze invloed ook beter kunnen modelleren. Zo 
zal voor een complex van nieuw toegetreden partner deltaWonen voor en na een renovatie data 
worden verzameld, hiervoor is een monitoringsplan opgesteld. De eerste analyses met het model 
laten al zien dat je op die manier het werkelijk energiegebruik van een renovatie-ingreep op 
woningvoorraadniveau beter kunt voorspellen dan de traditionele modellen die met name 
gebaseerd zijn op de fysische kenmerken van gebouwen.  Ook is er aandacht voor een learning 
community, hier kunnen we veel synergie behalen met het recentelijk gehonoreerde NWO project 
TransAct, een project wat richt op de ontwikkeling van mensen in de installatiesector. 
 

Thema 3  Industrialisatie van productietechnieken 
Dit thema focust op productiemiddelen waarmee de industrialisering wordt vormgegeven, hierbij 
wordt met name gericht op de gerobotiseerde installatie.  
 
Voor het gerobotiseerd aanbrengen van  PV op woningdaken is een morfologische kaart opgesteld 
die het huidige installatieproces in kaart brengt, waarbij naast belangrijke parameter productiviteit 
ook is gekeken naar een aantal andere aspecten, met name veiligheidsrisico’s en de fysieke 
belasting. Deze laatste aspecten worden door de sector als belangrijke aspecten gezien die door 
robotisering van het proces verbeterd kunnen worden, met productiviteitswinst tot gevolg. Er zijn 7 
oplossingsrichtingen gedefinieerd die nader worden uitgewerkt.  
 
Daarnaast loopt er een project wat gericht is op het gerobotiseerd produceren van PV oplossingen, 
maar dan in de fabriek. Hier is een prototype van een robotarm gerealiseerd, die een deel van de 
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installatie van het PV in de fabriek over moet nemen.  Dit gaat verder in het project uitgetest 
worden.  
 
Een andere highlight komt uit het project wat richt op 3D-geprinte renovatiepanelen uit meerdere 
materialen. Hier zijn ontwerpalgoritmes onderzocht en is er één doorontwikkeld om voor hele 
complexe gevels automatisch een ontwerp voor een renovatiegevel te ontwikkelen waarbij tevens 
allerlei parameters geoptimaliseerd kunnen worden, bv daglichtvoorwaarden of de isolatie van de 
gevel. Het perspectief hier is dat wanneer een bestaande gevel in beeld is, eenvoudig een gevel 
ontworpen kan worden en daarmee direct de productie van een oplossing uit meerdere materialen 
gegenereerd kan worden.  
 
Voor de industrialisatie van de Renodouche is het PvE opgesteld. De Renodouche laat zich bij van het 
gas af oplossingen goed combineren, waarbij het interessant is dat alles wat nodig is om warm 
tapwater te realiseren in de douchecabine  aanwezig is.  Om een brede toepassing te borgen is het 
ontwerp aangepast waarmee de hoogte van het systeem is gereduceerd. Voor de all-electric 
oplossing is tevens  een WTW rendement van 82% WTW rendement verkregen,  en is de isolatie van 
de boiler verbeterd. De volgende stap is dat bij een aantal proefinstallaties monitoring van het 
proces van installatie zal plaatsvinden om daar weer de relevante parameters voor het 
industrialisatieproces te toetsen. 
 

Thema 4  Digitalisering 
Dit thema richt op de ontwikkeling van een verregaand gedigitaliseerd renovatieproces waarmee 
een volledige woningrenovatie in slechts enkele dagen is te realiseren. 

In het deelproject renovatietools is gezocht naar een set van woningkenmerken en bewonersgedrag 
wat bepalend is voor het energiegebruik, hiervoor is een dashboard ontwikkeld wat is afgestemd 
met de projectpartners. In dit kader is ook vocht en schimmelproblematiek beschouwd, een 
comfortparameter die in renovatieprojecten vaak een belangrijke rol speelt.  
 
Bij het deelproject digitale aanbesteding is gewerkt aan het ontwerp van een open data platform dat 
alle informatie en gegevens rondom afmetingen en materialen van woningen beschikbaar moet 
stellen op verschillende manieren aan verschillende partijen en op verschillende momenten. De 
clustering kwam al eerder aan bod in thema 1, in thema 4 wordt meer vanuit IT perspectief gekeken. 
Ook is onderzocht hoe je de variabiliteit binnen een bepaalde type woning kan optimaliseren binnen 
een bepaald renovatieconcept. Er zijn een aantal eerste tests uitgevoerd om te analyseren of er met 
realistische parameters een optimum gevonden kan worden.   
 
3D-printen kwam ook al in thema 3 aan bod, wat logisch is omdat industrialisatie en digitalisering 
veel raakvlakken hebben. De aangesloten partijen zijn al in de markt van 3D-printen actief. Samen 
met deze bedrijven wordt een methodiek ontwikkeld waarmee 3D-printing kan worden aangesloten 
bij de bestaande processen en productiecapaciteiten die bij bouwbedrijven aanwezig zijn. Daarbij is 
ook aandacht voor de vraag hoe de bouwbedrijven zich kunnen aanpassen aan de eisen die 
voortkomen uit de opschaling van de productie. Hier hebben de eerste werksessies voor 
plaatsgehad. 
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Thema 5  Gedragen energietransitie 
Thema 5 richt zich op individuele woningeigenaren, het is belangrijk dat zij in actie komen op de 
opschaling en versnelling van de energietransitie te kunnen realiseren. Het thema bestaat uit 2 
kortlopende projecten van een jaar en 2 langer lopende PhD projecten.  
 
In de PhD projecten wordt gekeken naar meer fundamentele aspecten van het gedrag van de 
bewoners, het verbeteren van platformen en hoe je bewoners kunt organiseren in collectieven om 
zo collectieve besluitvorming te kunnen faciliteren. De kortlopende projecten hebben al interessante 
resultaten opgeleverd.  
 
In één project is de state-of-the-art verzameld, hiervoor zijn meer dan 100 EU projecten op het 
gebied van energietransitie in de woningbouw geïnventariseerd met hele relevante resultaten. In 
een 2e project doen we praktijkexperimenten waarin concepten die worden ontwikkeld meteen 
worden getoetst in de praktijk. Dit heeft voornamelijk betrekking op het verbeteren van bestaande 
platforms.  
 
De klantreis is een centraal concept in het thema,  het doorloopt verschillende fasen. Het begint met 
bewustwording, dan volgt besluitvorming en vervolgens uitvoeren. Wat opvalt tot nu toe is dat 
COVID-19 veel beperkingen geeft, zo moeten bijeenkomsten digitaal plaatsvinden, maar ook 
positieve kanten kent:  door het houden van de digitale bijeenkomsten wordt er meer en jonger 
publiek wordt bereikt. Ook blijkt segmentering van doelgroepen erg relevant, door doelgroepen te 
onderscheiden kunnen ze op een op de doelgroep afgestemde wijze en inhoud worden benaderd. 
Het gebruik van data-analytics heeft hier veel potentieel maar datasystemen moeten wel goed op 
orde moeten zijn om hier optimaal profijt van te hebben.   
 
Platformen krijgen een steeds grotere rol. Uit de studie van de 100 EU-projecten blijkt dat er veel 
versplintering is van het aanbod van renovatiemaatregelen. En platformen als Matchmaker, als 
intermediair tussen aanbieders en vragers, hebben het potentieel om versnippering tegen te 
gaan/te faciliteren.  Er wordt ook gekeken naar nudges benaderingen om mensen in beweging te 
krijgen en ze te leiden door de klantreis.  
 
In het stadium van uitvoeren blijken transactiekosten een belangrijke barrière.  Dit zijn niet alleen 
kosten in economische zin, maar het kunnen ook psychologische barrières zijn of het gebrek aan 
informatie. We zien toch vaak dat het aan informatie en inzichten ontbreekt bij klanten over wat 
nou de resultaten van renovatiemaatregelen zullen zijn.  Ook hier zien wij een belangrijke rol 
weggelegd voor platforms en coaches om die barrières weg te nemen. 
 

Thema 6  Afwegingskader 
Thema 6 heeft tot doel om een integrale afwegingsmethodiek om strategische vastgoedbeslissingen 
voor woningen op gebouw- en complexniveau te kunnen maken en onderbouwen. Thema 6 bestaat 
uit 1 deelproject, en er waren voor het eerste half jaar geen specifieke deliverables gepland.  
 
Doelgroep voor het afwegingskader zijn de woningcorporaties, zij moeten in het kader van de 
energietransitie een groot deel bezit aanpassen. Woningcorporaties zijn zeer ervaren om voor hun 
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bezit afwegingen en beslissingen te nemen, maar omdat het vraagstuk nu zeer groot is en om 
andere redenen is (niet langer in stand houding, maar verduurzaming), moet ook het 
afwegingsproces anders; sneller, minder tijdsintensief en meer gericht op aspecten die van belang 
zijn voor de verduurzaming.  
 
De activiteiten in werkpakket 1 hebben zich tot nu toe gericht op gesprekken met woningcorporaties 
om hun beslisproces in beeld te brengen, hier volgde een aantal modellen uit. Een hiervan is de 
beleidsachtbaan, waarin in een aantal stappen de strategie voor een bepaald complex wordt 
bepaald. We zien hier overigens een positief effect door Corona:  door Corona vonden de 
vergaderingen bij woningcorporaties veelal digitaal plaats. In het kader van dit programma willen wij 
graag bij de vergaderingen meekijken, dat is namelijk de plek waar het gebeurt en om te zien hoe 
het besluitvormingsproces in praktijk gaat. We hadden bij aanvang van het project gedacht bij 
corporaties in het hele land bij vergaderingen aan te schuiven, online is dit makkelijker en kunnen 
we bij meer beslismomenten aanwezig zijn. 
 
De KPI ’s voor duurzaamheid is één van de onderdelen waarvan we van tevoren wisten dat er 
behoefte is om deze beter en eenduidiger in beeld te brengen. Dit wordt uitgewerkt in werkpakket 
2. Met name de kant van de materialen, wat is het effect hiervan qua energieverbruik, maar ook: zijn 
er andere effecten.  We hebben op een casus bij woningcorporatie GroenWest in het afgelopen half 
jaar een methodiek ontwikkeld, deze zal nu ook bij een aantal Utrechtse corporaties toegepast gaan 
worden. De resultaten van dit thema leiden dus al tot een aanpassing van de processen bij een 
aantal woningcorporaties, een mooi resultaat. 
 
Er is ook behoefte bij woningcorporaties om de huurders een rol te geven in het proces. Hiernaar 
wordt gekeken in werkpakket 3. Het blijkt dat wanneer je als woningcorporatie het gesprek met 
huurders vooral richt op kosten en kostenbesparing, dit een averechts effect heeft op het 
meekrijgen van bewoners. Wanneer het gesprek wordt gericht op het verbeteren van comfort en de 
duurzaamheid lukt het veel beter om bewoners mee te krijgen. Ook dit zijn resultaten die een 
woningcorporatie meteen kan toepassen in haar processen. We zijn ook bij huurder aan het ophalen 
wat zij willen. In de wijk Paddepoel zijn hiervoor bewoners geïnterviewd. 
 
Tot slot is wordt in werkpakket 4 gekeken naar de resultaten van gerealiseerde renovaties. Wat was 
hiervan de milieuwinst per geïnvesteerde euro en welke maatregelen zijn altijd positief (no-regret).  
Dit is nog lopend, en zijn de kosten al heel goed in beeld, maar het gaat ook om aan de gerealiseerde 
duurzaamheid. De resultaten uit dit onderdeel zullen worden opgenomen in het afwegingskader. 
 

Thema 7  Keteninnovatie 
In thema 7 worden methoden en technieken ontwikkeld voor betere samenwerking tussen 
bestaande en ook nieuwe actoren waardoor tussen vraag en aanbod en in aanbodketens een meer 
integraal, goedkoper en met minder overlast gepaard gaand aanbod aan gebouweigenaren kan 
worden gedaan.  Thema bestaat uit 5 deelprojecten, en ook hier zijn er door Corona hindernissen 
ontstaan, waardoor 1 van 2 in deze periode geplande deliverables nog niet is gerealiseerd.  
 
Vanwege Corona is gekeken naar alternatieve werkwijzen. Hiervoor zijn geplande fysieke 
focussessies en creatieve werksessies omgewerkt naar digitale sessies. Het op 17 juni gehouden 
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webinar Renovatieversneller is hier een succesvol voorbeeld van. Maar je ziet ook dat bedrijven met 
nieuwe werkwijzen aan het experimenteren zijn, bijvoorbeeld Reimarkt die kijkt hoe ze een deel van 
de opname op afstand kunnen doen en hierbij de bewoner actief in kunnen zetten.  
 
Het eerste half jaar heeft vooral in het teken gestaan van inventarisaties van bestaande informatie 
rondom (de organisatie van) vraag- en aanbod bundeling. Een eerste basismodel voor de beoogde 
tool voor aanbodbundeling (aanbod configurator) is geschetst. Ook zijn overzichten gemaakt van 
bestaande meekoppelkansen voor particulieren. Hier is speciaal gefocust op de momenten in de 
wooncarrière van een particulier waarop zij open staan om na te denken over te treffen 
maatregelen in het kader van de energietransitie.  We merken dat veel particulieren niet bezig zijn 
met het terugbrengen van de energierekening, maar met andere zaken. Wanneer particulieren op 
de thema’s die wel hun aandacht hebben worden benaderd, en daarbij verduurzaming wordt 
meenomen, het veel kansrijker is om die mensen succesvol te bereiken. In dit kader wordt ook 
gewerkt om de nadere vragen die we uit willen zetten bij particulieren in te passen in de processen 
bij Reimarkt en bij Hoom.   
 
In het kader van de inventarisatie wordt ook gekeken naar gespikkeld bezit. Gespikkeld bezit is bij 
thema 6 ook een punt van aandacht. In thema 6 wordt dit onderwerp vooral benaderd vanuit de 
kant van de woningcorporatie.  In thema 7 wordt breder gekeken, met als doel om een goed beeld 
te hebben van het precieze probleem en wat er al is geprobeerd, maar ook naar hoe een succesvolle 
aanpak eruit moet zien, hiervoor is deskresearch uitgevoerd en zijn gesprekken met stakeholders 
uitgevoerd. Uit deze gesprekken volgt dat de problematiek rondom gespikkeld bezit wordt herkend, 
en dat er sterk behoefte is aan een werkende aanpak.  
 
Rondom de digitale platformontwikkeling is een state-of-the-art opgesteld en in een brainstorm met 
stakeholders besproken, dit heeft vooral bewustwording opgeleverd over wat dit kan betekenen 
voor de eigen business. Op het vlak van maatschappelijke meekoppelkansen, is gewerkt aan 
keteninnovatie voor circulaire en biobased energieconcepten, hiervoor zijn deskstudies uitgevoerd, 
hebben stakeholdergesprekken plaatsgehad en worden aanpakken ontwikkeld. Op het vlak van 
keteninnovatie voor de verduurzaming van monumenten heeft het onderzoek gericht op de 
ontwikkeling van een methodiek waarbij erfgoed kan worden ingezet om mensen te activeren en 
motiveren voor een baten verhogende en gebiedsgericht energietransitie. Vanuit het Living Lab 
Erfgoed in Energietransitie is een deskstudie uitgevoerd en er is een theoretisch model met 
wekwijzen en tools ontwikkeld vanuit het perspectief van bewoners, gebouwen (energiereductie) en 
het omliggende gebied (opwekken van de restvraag).  Verder is gestart met de vertaling van de 
methodiek naar een praktijkgericht werkboek. 
 

Thema 8  Warmtepompen 
In thema 8 ligt de focus op de ontwikkeling van tools voor een beter ontwerp, aansturing en gebruik 
van warmtepompen in gebouwen, op de ontwikkeling van compacte, “plug-and-play”, geluidsarme 
(< 25 dB) warmtepompen die tegen acceptabele kosten ingezet kunnen worden en het realiseren 
van test- en ontwikkelingsfaciliteiten om innovaties op dit vlak te versnellen. Het thema bestaat uit 7 
deelprojecten en kende voor het afgelopen half jaar 4 deliverables die allen gerealiseerd zijn.   
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Voor het olievrij, hoge temperatuur compressorconcept is een marktverkenning afgerond waaruit 
een markt blijkt voor collectieve systemen in woningen en in de utiliteit. Er is een conceptontwerp 
van de koudecyclus gemaakt. Het ontwerp is gebaseerd op de specifieke sterke punten van de 
compressor en sluit aan bij de reeds bij Aeronamic ontwikkelde componenten. Het systeem draait 
succesvol in een testopstelling.  In zijn uiteindelijke toepassing zal ook een duurzaam koudemiddel 
toegepast kunnen worden.  
Voor de thermoakoestische warmtepomp heeft het werk zich geconcentreerd op het verbeteren van 
de compressor. Er zijn zuigerafdichtingen gespecificeerd en geselecteerd welke binnenkort getest 
zullen gaan worden. Verder is gebleken dat het toepassen van een intern membraam het vermogen 
van de warmtepomp verhoogd waardoor de kostprijs van de thermoakoestische warmtepomp lager 
kan worden en dat door betere fabricage methoden de efficiency van de WP verhoogd kan worden. 
 
De softwarelayout voor de warmtepompsysteem-configurator is ontworpen en de 
warmtepompmodule is in eerste versie ontwikkeld. Het model is tot het niveau gebracht waarop het 
op basis van een warmtevraag in de tijd, de benodigde capaciteit van de warmtepomp bepaalt voor 
verwarmen.  De eerste validaties van het model zijn uitgevoerd en er is een infrastructuur 
ontwikkeld waarmee het model gekoppeld kan worden aan bestaande programmatuur van 
partnerbedrijf Rensa. 
 
Voor het Open Source Energy Management Systeem is het framework ontwikkeld voor zowel 
hardware, software als regeling. Hiermee kunnen ontwerpers van gebouwsystemen om regelingen 
te implementeren voor bijvoorbeeld verwarming en warmtapwater. In de toekomst zal ook beheer 
van lokale productie van elektrisch vermogen in kleine wijken uitgevoerd kunnen worden. Er zijn 
stakeholdersessies geweest met om de koers van het open source energy management systeem 
mee te bepalen. Er is gestart met de ontwikkeling van een algoritme voor de regeling van 
warmtepompen. 
 
De warmtepomp-testfaciliteit is gereed gekomen en in gebruik genomen voor de eerste 
warmtepomptesten. Het is een hardware-in-the-loop faciliteit, waarvan bijvoorbeeld lucht/water-
warmtepompen kunnen worden aangesloten op een klimaatkamer waarin allerlei 
weersomstandigheden (temperatuur en RV) kunnen worden nagebootst en een emulatoropstelling 
het watergebaseerde afgiftesysteem van een gebouw nabootst.  Daarnaast is gewerkt aan een 
emulatormodel van een label E jaren ‘70 rijwoning met 3 slaapkamers en natuurlijke ventilatie en 
hebben validatiemetingen plaatsgehad. Verder is een grafische gebruikersinterface voor de 
emulator ontwikkeld. 
 
 

Thema 9  Compacte warmteopslag 
In thema 9 wordt gewerkt aan warmteopslagtechnologieën met als doel de ontwikkeling van 
warmtetechnologie en demonstratie hiervan als enabling technologie voor renovatieconcepten. We 
zien dat er in behoefte is aan compacte en verliesvrije opslag technieken om verschuiving van vraag 
en aanbod van energie mogelijk te maken. Hiertoe werken we aan 1e en 2e generatie 
warmtebatterijen. Daarnaast werken we aan een betere integratie en betere aansturing van deze 
technologie in gebouwen. Binnen de deelprojecten gaat de aandacht uit naar het ontwikkelen en 
demonstreren van de technologie in de praktijk, strategieën voor succesvolle marktintroductie en 
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opschaling van het fabricageproces. Het thema bestaat uit 6 deelprojecten, en in deze 
rapportageperiode zijn binnen het thema 4 deliverables gedefinieerd, waarvan er 3 behaald zijn en 1 
na de zomer wordt behaald. 
 
Er wordt voor voelbare opslagtechnologie gewerkt aan twee concepten; een concept op basis van 
wateropslag onder een woning of bv en een tuin en een concept op basis van alternatieve 
opslagmaterialen. Voor het eerste concept is een prototype schaalmodel op 300 liter met alle 
functionaliteit gerealiseerd. Voor het tweede concept is een prototype gerealiseerd, opgebouwd uit 
3 gemodificeerde PCM buffers voor thermische warmteopslag, voor ruimteverwarming in warm 
tapwater. 
 
Voor het onderwerp thermochemische opslag wordt ook gewerkt aan twee concepten. Voor het 
concept met een vacuümreactor is gewerkt aan nieuwe materialen met een hogere opslagdichtheid, 
er zijn twee constructiematerialen geselecteerd en er is een short-list voor coatings samengesteld, 
die getest zullen worden in combinatie met verschillende versnelde testmethoden. Voor het andere 
concept ‘thermochemische opslag op basis van een closed loop reactor’ is een warmtewisselaar 
ontworpen, gebouwd en gereed gebracht voor testen.  
 
Voor langere termijn opslag waarbij ook de mogelijkheid bestaat om elektriciteitsnetten te kunnen 
‘peak shaven’ werken we aan een redox gebaseerde opslag en worden testen uitgevoerd in een 
reactor met een aangepaste configuratie en wordt een alternatief reactorontwerp gemodelleerd.  
  
Tot slot wordt in het project Alles onder 1 dak conversie van zonne-energie en opslag van de energie 
gecombineerd. Er is een proefopstelling ontworpen waarmee de combinatie van PV-panelen en het 
oogsten van zonnewarmte door middel van lucht wordt beproefd. Hiermee wordt het dak de 
warmtebron voor de lucht-warmtepomp. Met de proefopstelling kan het opgestelde model 
“bijdrage zonnewarmte” worden geverifieerd.  
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Bijlage A rapportage deelprojecten Thema 1 
 
Deliverables 
Tabel 1.1 geeft een overzicht van de status van de tijdens deze rapportageperiode geplande 
deliverables voor dit thema. 
 
Tabel 1.1: overzicht van deliverables milestone 1 in thema 1 Renovatieconcepten. 

Deelproject Deliverable Plandatum Status 
1.1 Renovatiescenario's per woningtype 

 
M6 gereed 

1.2 Overzicht van succesfactoren voor het gunnen van 
renovatieopdrachten door VvE’s 

M6 gereed 

1.3 Programma van eisen en wensen configurator 
 

M6 gereed 

1.6 Rapportage state of the art statisch & dynamisch 
lichtmanagement gevels 

M6 gereed 

 

Deelproject 1.1 Woningclusters voor aardgasloze renovatiepakketten  

Het achterliggende doel van het project is bij te dragen aan de versnelling van energierenovaties in 
de gebouwde omgeving door de focus te leggen op kostenreductie en doorlooptijdverkorting van 
renovatieprocessen. In dit project wordt ingezet op het ontwikkelen van woningclusters gebaseerd 
op twee woningtypen, respectievelijk a) serie-geproduceerde rijwoningen met bouwjaar 1946-1974 
met twee bouwlagen en schuin dak en b) serie-geproduceerde portiekappartementen uit de 
wederopbouwtijd (1946-1960) en de ontwikkeling van bijbehorende producten voor het 
samenstellen van voor deze woningclusters geschikte robuuste aardgasloze renovatiepakketten. 
 
Activiteit 1: analyse bouwtechnische kenmerken  
Dit is op een innovatieve wijze aangepakt door niet één analyse te maken maar een methodiek te 
ontwikkelen waarmee door middel van openbare databronnen clusters van woningen met gelijke 
kenmerken (zowel bouwkundig, als socio-economische aspecten) kunnen worden geïdentificeerd. 
Deze methodiek is beproefd op een bestaand renovatieconcept in een specifiek deelgebied in 
Enschede.  Deze methodiek zal ook worden ingezet, in parallel met taak 2, om zowel clusters, als de 
bijbehorende kenmerken vast te leggen.  
Deze methodiek is verder beschreven in TNO rapport IEBB project 1.1 taak 1 en 2. uitwerking 
segmentatie. Vanwege de interactie tussen de twee taken is een conceptversie van de rapportage 
beschikbaar en zal als in totaalrapportage na taak 1 en 2 worden opgeleverd.  
 
Bijdrage aan deze taak van: 

• TNO: hoofdauteur en ontwikkelaar methodiek,  
• Reimarkt: het aanleveren van het “test”concept, bijbehorende data, de feedback 
• KAW: ondersteuning en mede ontwikkeling van aanpak voor nieuw te ontwikkelen 

concepten, aandragen cases voor nieuwe concepten. (zie ook taak 2). Analyse 
bouwtechnische kenmerken ca. 400 woningen.  
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Dit resultaat draagt bij aan de overkoepelende doelstelling doordat hiermee voor de ontwikkelaar 
van concepten een duidelijk afgebakend marktsegment in beeld komt (ipv. gemiddelde 
referentiewoningen), hoe groot dit segment is en welke variatie in dit segment te verwachten is. Dit 
maakt opschaling kansrijker en eenvoudiger.  
 
Deze methodiek wordt o.a. in dit project verder verfijnd en doorontwikkeld en is dan breed 
inzetbaar, niet enkel voor de beoogde bouwjaar/ typologie klasses die in dit project als focus worden 
genomen (rijwoningen 1946-1974 en portiekwoningen 1946-1960). Beoogd wordt bijvoorbeeld om 
deze methodiek ook in deelproject 1.4 en 3.1 in te zetten.  
 
Activiteit 2: opstellen woningclusters en morfologische kaart 
Lopende activiteit om woningclusters op te zetten en morfologische kaart van mogelijke oplossingen 
te ontwikkelen. Beide activiteiten zijn gestart waarbij voor de ontwikkeling van woningclusters is 
gestart vanuit relevante referentiecasussen en d.m.v. methodiek uit taak 1 een goed gedefinieerd 
marktsegment (met bijbehorende variatie in dat segment, segmentgrootte, locatie van deze 
woningen en meest relevante criteria) te verkrijgen. De ontwikkeling van de oplossing en het 
segment verlopen in een iteratief proces.  
 
Beoogd resultaat Q4 2020: 2 segmenten binnen de focusgebieden (rijwoningen 1946-1974 en 
portiekwoningen 1946-1960)  
 
Inhoudelijke afwijkingen 
Activiteit 1 heeft een andere invulling, met hetzelfde doel, gekregen waarbij de nadruk meer op de 
methodiek en minder op de analyse is komen te liggen. De analyse heeft tot doel de toetsing van de 
methodiek, testen toepasbaarheid van de concepten en inzicht verschaffen van de variatie binnen 
segment. Voordeel van deze verandering is, onder andere, de bredere inzetbaarheid voor dit en 
andere projecten. 
 

Deelproject 1.2 Happy Balance concept configurator 

Het doel van dit project is om de uitrol van het Happy Balance concept te versnellen door een 
concept configurator samen te stellen en te testen. Deze concept configurator is toegesneden op 
VvE besturen en individuele bewoners. In de concept configurator worden ervaringen uit eerdere 
projecten vertaald naar inzichten en argumenten voor de bewoners.  
 
Activiteit 1: Succesfactoren 
In een van de eerste bijeenkomsten van het team is afgesproken dat we het gehele acquisitie traject 
onder de loep nemen. Dat betreft dan de volledige klantreis vanaf de werving van een VvE tot en 
met de uitvoering. Omdat de werving in de huidige praktijk niet het grootste probleem is 
(werkvoorraad van 140 VvE’s) ligt op basis van onze ervaring het zwaartepunt bij de volgende stap, 
die van het VvE bestuur naar de eerste Algemene Leden Vergadering (ALV). Tijdens deze ALV dient 
de Happy Balance Configurator bij voorkeur te worden ingezet. Daarvoor heb je (vooraf) inzicht 
nodig in de energetische en constructieve situatie van het gebouw, de persoonlijke motieven en 
belangen van de eigenaren en op basis daarvan een overzicht van de diverse mogelijkheden op 
gebied van dak- vloer en gevelisolatie, ventilatie, beglazing en installaties (Happy Balance 
Configurator).  
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De volgende resultaten zijn bereikt.   

1. Twee questionnaires voor : 
a. Het bestuur van de VvE 
b. Leden van de VvE 

2. Twee (bovenstaande) questionnaires zijn geprogrammeerd in Survey Monkey 
3. Twee geteste questionnaires:  

a. bij vier VvE’s 
b. bij collega’s werkgroep Happy Balance Configurator 

 
De digitale questionnaires zijn operationeel en kunnen in het huidige bestaande acquisitietraject 
worden ingezet voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering.  Ze geven vanuit het perspectief 
van de VvE besturen en VvE leden inzicht in de woning, de buurt, het energieverbruik en de 
verbetermogelijkheden.   
 
De testfase heeft twee maanden vertraging opgelopen door de Coronacrisis. Besturen van VvE´s en 
leden waren moeilijk te bereiken en de meeste trajecten zijn door de Vve besturen ´on hold´ gezet. 
Op basis van nieuwe geplande afspraken met VvE besturen is de verwachting dat zij vanaf 
september weer actief worden.  
  

4. Analyse van en aanbevelingen voor de Algemene Ledenvergadering 
a. Voorafgaand aan de ALV 
b. Tijdens de ALV 
c. Na de ALV 

 
De aanbevelingen zijn gericht op enthousiasmering, betrokkenheid en het wekken van vertrouwen 
van de leden. Een team studenten heeft een ontwerp gemaakt  voor de gerichte inzet van 
instrumenten en middelen per fase zoals e-mail, folders, posters, website, kaartje met link en een 
applicatie met blog, agenda en de mogelijkheid voor vragen. De aanbevelingen en middelen zijn in 
de werkgroep Happy Balance Configurator besproken en akkoord bevonden. Er wordt nu budget 
gezocht om het in productie te nemen.  
 
Partijen 
Alle genoemde partners hebben een bijdrage geleverd. Er is een extra partner betrokken, te weten 
Peter van Vendeloo van We The People.  
 
Aanpak 
We hebben bepaald dat het acquisitietraject begint bij de werving van de VvE´s tot en met de 
uitvoering van de maatregelen. Dat sluit ook aan bij de ontwikkeling van de Customer journey die in 
de volgende fase ontwikkeld wordt.  Tegelijkertijd is er in deze eerste fase (mede gelet op de grote 
werkvoorraad) behoefte aan de realisatie van praktische en direct inzetbare instrumenten zoals (a) 
de questionnaires en (b) de instrumenten voor de Algemene Ledenvergadering. Die focus kon 
worden aangebracht omdat er in de totale werkvoorraad meerdere VvE’s in die ontwikkelingsfase 
zitten. Het studententeam heeft vlak voor de Coronacrisis een ALV kunnen voorbereiden, daar actief 
aan kunnen meedoen en deelnemers kunnen interviewen. Het realiteitsgehalte van de 
aanbevelingen wordt daarom door Happy Balance als groot beschouwd. Hetzelfde geldt voor de 
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questionnaires, die zijn getest bij vve’s die op dat moment voor die concrete stap stonden.  
Bovenstaand resultaat wordt gezien als een eerste opmaat voor de configurator. 
 
Activiteit 2: Customer journey (Q2 2020 – Q4 2020) 
Er wordt gebruik gemaakt van de door de VNG ontworpen klantreis. Deze is in Nederland in 40 VNG 
Innovatieve aanpakken gebruikt waaronder in het mede door Happy Balance uitgevoerde VNG VvE 
project. Deze klantreis is in het team besproken en akkoord bevonden. Dat betekent dat daarmee 
ook de eerste versie is ontwikkeld. 
 
Het testen en implementeren van de customer journey start in september. Dan starten de Vve’s (na 
Corona) ook hun activiteiten weer op. 
 
Activiteit 3: Visualisaties (Q2 2020 – Q1 2021) 
Een eerste verkenning is gedaan met het consortium waar de aandacht komt te liggen m.b.t. de 
visualisaties. De focus ligt op 3D-observaties van de gevel buitenzijdig en binnenzijdig met de 
producten van Saint Gobain en Jaga. Daarbij staan esthetiek en gevel-reliëf (verspringingen in het 
vlak) bovenaan. Daarbij heeft een schetsmatige weergave in  werkelijke situatie de voorkeur boven 
een zeer gedetailleerde visualisatie d.m.v. rendering. Naast deze gevel observatie is een eenvoudige 
indicatie van comfort-aspecten bij verschillende warmte, koeling en ventilatieconfiguraties gewenst 
door het inladen van plaatjes in de 3D – omgeving die dat weer gaan geven. 
 
Er zal in eerste instantie gekeken worden hoe beeldherkenning ingezet kan worden op 3D-
fotometrische scans. Daartoe zal via bijv. Aeroscan of Cyclomedia, dan wel via een eigen 3D-
fotometrische outputfile, gekeken worden hoe hierin via edge-recognition in een image-analysis 
software-omgeving deels geautomatiseerd en deels handmatig de bouwelementen herkend kunnen 
worden, waarna een product hieraan toegevoegd kan worden. Hiertoe zijn een bouwkundige, 
student-assistent vanuit de TUD en verschillende ICT/CMD studenten teams opgelijnd.  
 
Aanpak 
Er is een eerste verkenning langs de softwaretools in combinatie met de wens vanuit de fabrikanten 
geweest met als voorlopige conclusie om tot een eenvoudige visualisatie te komen via 
beeldherkenningsmogelijkheden in een 3D-fotometrie-scan. Zo gauw componenten herkenbaar / 
definieerbaar zijn kan vectorisatie plaatsvinden en productkoppeling wordt dan mogelijk. Daarnaast 
wordt een fall-back scenario via Recap / Autodesk Revit meegenomen. Zowel een bouwkundig 
expert, student-assistent vanuit de TUD en twee ICT/CMD teams zijn actief op dit onderwerp 
 
Activiteit 4: Prestatieberekeningen (Q2 2020 – Q1 2021) 
Er is een inventarisatie gemaakt van bruikbare en vrij beschikbare (energetische) modellen, die 
bijdragen aan de besluitvorming van de bewoners. Hierbij wordt in een vroeg stadium van de 
customer journey, waarin eigenaren/ bewoners zich oriënteren en informeren (technische) 
renovatie mogelijkheden voorgelegd en een afweging mogelijk gemaakt door inzicht te bieden in 
kosten (TCO), comfort en energetische besparing. De keuze voor methoden, data bestanden en 
modellen is op de achtergrond de structuur waarop beslissingen/ afwegingen kunnen worden 
gemaakt.  Energetische prestatiemodellen zullen niet ontwikkeld worden binnen dit project, maar 
toegepast en geïmplementeerd worden in de configurator. 
 
Aanpak 



 

1e mijlpaalrapportage (maand 1-6) programma Integrale Energietransitie Bestaande Bouw            19/83 
25 september 2020 

INTEGRALE ENERGIETRANSITIE 
BESTAANDE BOUW 

Afwegingen m.b.t. comfort zullen vooral kwalitatief een vergelijking zijn van de huidige situatie 
(vooraf renovatie) t.o.v. een gerenoveerde situatie. Comfort wordt hier gedefinieerd als 
behaaglijkheid of welbevinden. Onderliggende aspecten van de kwalitatieve (comfort)vergelijking 
zijn onder meer de te ervaren (gevoels)temperatuur, luchtsnelheden, geluidsniveau en een gezond 
binnenklimaat in de woning. Daarnaast worden bij de afweging van renovatiemaatregelen risico’s als 
(zomerse) oververhitting en het optreden van vocht/ schimmel kwalitatief meegewogen. 
De wijze waarop deze informatie gecommuniceerd wordt naar de bewoner is onderdeel van de 
customer journey.  
 
Bij de configuratie van een appartementencomplex is gekozen om in het vroege stadium van het 
acquisitietraject uit te gaan van 3 typische appartementen in een complex, nl.: 

1. Een woning in midden van het complex, aan alle zijden omringd door buren 
2. Een woning bovenin het complex onder het dak bij de linker kopgevel 
3. Een woning onderin het complex op de begane grond/ laagste verdieping bij de rechter 

kopgevel 
 
Op die manier kan een eerste indicatieve berekening uitgevoerd worden. 
 
Belang van de resultaten  

• Bijdrage aan de MMIP 3 en MMIP 4 doelen. Er zijn twee miljoen appartementen in 
Nederland. Een deel is in handen van woningcorporaties en een deel bij particuliere VvE’s. 
Het oplossen en versnellen van complexe besluitvorming rondom de verduurzaming van 
VvE’s levert een belangrijke bijdrage aan de integrale energietransitie in de bestaande bouw.  

• Bijdragen aan grotere integrale pakketten in te zetten in de Gebouwde Omgeving. De 
ontwikkelde instrumenten kunnen breed worden ingezet in alle situaties waar complexe 
besluitvorming aan de orde is. Ook woningcorporaties hebben een breed draagvalk nodig 
voor renovatie en dat geldt ook voor wijkprocessen zoals aardgasvrije wijken.  

• 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. Zie boven.  

 
Toepassing 
De resultaten worden direct toegepast in de bestaande Happy Balance werkvoorraad van 140 VvE’s 
in de regio’s Eemland en Gooi en Vechtstreek. De resultaten worden door Happy Balance en 
033Energie opgeschaald naar andere regio’s te beginnen in de provincie Utrecht in samenwerking 
met de Economic Board Utrecht. De kennis wordt gedeeld, onder andere op 26 november tijdens 
het jaarlijkse 033Energie congres.  

Deelproject 1.3 2ndSKIN Concept Configurator 

Doel van dit project is het ontwikkelen van een concept configurator waarmee inzicht wordt 
gegeven in de mogelijkheden van het 2ndSkin-concept, voor de betrokken stakeholders. In activiteit 
1 worden de uitgangspunten van de configurator bepaald in samenhang met activiteit 2 de waarde 
proposities van de verschillende stakeholders.  
 
Activiteit 1: Afbakening configurator  

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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Een inventarisatie is opgesteld over mogelijke aspecten, welke opgenomen worden in de 
configurator die inspelen op wensen en afgestemd zijn op bewoners en eigenaren. Op basis hiervan 
zijn in het consortium keuzes gemaakt, op welke aspecten kwantitatief of kwalitatief inzicht wordt 
geboden met name richting bewoners. Op basis hiervan kunnen in activiteit 3 (start Q3 2020) de 
keuze voor methoden, data bestanden en modellen worden gemaakt en geïntegreerd in een 
concept configurator. De basis voor de output van de configurator ligt in de maatregelen pakketten 
die zijn samengesteld door BIK bouw.  
 
Resultaat van deze activiteit:  

• Inventarisatie van relevante aspecten  
• In- en output van configurator is bepaald/ afbakening/ PvE. 

 
Activiteit 2: Waardeproposities  
Vanuit de opgestelde 2ndSkin klantreis is de positionering van de configurator bepaald. In welke fase 
van dit traject is de configurator ondersteunend in de klantreis en welke informatie/ communicatie 
kan bijdragen aan besluitvorming en keuzes wat betreft maatregelen. Daarnaast is er informatie 
nodig (input configurator) om deze keuzes op een juiste manier voor te leggen. Het huidige energie 
verbruik, de staat van de woning, MJOB zijn hiervoor belangrijke indicatoren. Het informeren en 
opvragen hiervan is onderdeel van de klantreis en het communicatie plan.  
 
Resultaat van deze activiteit: Positionering van de configurator in samenhang met de 2ndSkin 
klantreis/ communicatie plan. 
 
Partijen 
Alle partners hebben een bijdrage geleverd.  
 
Aanpak 
De project partners en andere actoren zijn gevraagd om input te geven hoe de configurator ingericht 
kan worden. Welke output is gewenst en welke input dient daarbij gegeven te worden. Deze 
informatie is samengevat in een document (afbakening/ PvE) wat de basis vormt voor de verdere 
uitwerking. 
 
Daarnaast zijn ervaringen/ documentatie (rapportages en questionnaires) gedeeld op basis van het 
2ndSkin-demonstratie project in Vlaardingen en referentie-materiaal gedeeld in de vorm van een 
recent TU Delft studenten project met een toekomstvisie voor een communicatie-
tool/configurator.   
 
Activiteit 3: Analyse en afweging van prestaties  
Eerder dan gepland is een start gemaakt in het project met activiteit 3, de analyse en afweging van 
prestaties. Een belangrijke reden hiervoor is de overeenkomst en gelijkenis met het parallel lopende 
IEEB project 1.2, de ontwikkeling van de Happy Balance configurator. 
 
In beide projecten wordt door de consortia invulling gegeven aan een configurator in samenhang 
met de klantreis/ customer journey. Hierbij wordt in een vroeg stadium van de customer journey, 
waarin eigenaren/ bewoners zich oriënteren en informeren (technische) renovatie mogelijkheden 
voorgelegd en een afweging mogelijk gemaakt door inzicht te bieden in aspecten als (investering/ 
onderhoud) kosten, comfort en energetische besparing. 



 

1e mijlpaalrapportage (maand 1-6) programma Integrale Energietransitie Bestaande Bouw            21/83 
25 september 2020 

INTEGRALE ENERGIETRANSITIE 
BESTAANDE BOUW 

 
In activiteit 3 is een inventarisatie gemaakt van bruikbare en vrij beschikbare (energetische) 
modellen, die bijdragen aan de besluitvorming van de bewoners en eigenaren (corporaties of VVE). 
De keuze voor methoden, data bestanden en modellen is op de achtergrond de structuur waarop 
beslissingen/ afwegingen kunnen worden gemaakt.  
 
Energetische prestatiemodellen zullen niet ontwikkeld worden binnen dit project, maar toegepast 
en geïmplementeerd worden in de configurator. 
 
Aanpak 
Afwegingen m.b.t. comfort zullen vooral kwalitatief een vergelijking zijn van de huidige situatie 
(vooraf renovatie) t.o.v. een gerenoveerde situatie. Comfort wordt hier gedefinieerd als 
behaaglijkheid of welbevinden. Onderliggende aspecten van de kwalitatieve (comfort)vergelijking 
zijn onder meer de te ervaren (gevoels)temperatuur, luchtsnelheden, geluidsniveau en een gezond 
binnenklimaat in de woning. Daarnaast worden bij de afweging van renovatiemaatregelen risico’s als 
(zomerse) oververhitting en het optreden van vocht/ schimmel kwalitatief meegewogen. De wijze 
waarop deze informatie gecommuniceerd wordt naar de bewoner is onderdeel van de customer 
journey.  
 
Voorzien wordt tussentijdse resultaten van de configurator in lopende acquisitie trajecten van het 
2ndSkin consortium in te zetten. 
 

Deelproject 1.4 Snelle en betaalbare renovatieconcepten 

In project 1.4 is in deze mijlpaalperiode een prototype van zowel de all-in module als de lichte prefab 
renovatievloer voor het renovatieconcept voor vernieuwbouw in 10 dagen gerealiseerd. Zowel de 
all-in module als de lichte prefab renovatievloer hebben hierbij een positieve indruk opgeleverd. De 
evaluatie van deze proto zal in de komende periode uitgevoerd worden. De partijen die hierbij 
inhoudelijk hebben bijgedragen zijn onder meer Emergo, VOAD, TNO, en KlokGroep.  
 
De toepassing van deze onderdelen van het vernieuwbouwconcept stelt het consortium in staat om 
seriematige vernieuwbouw toe te passen, voor de seriematige grondgebonden woningbouw in 
Nederland. Door de integratie van de meest complexe en (ver)bouwtijdrovende onderdelen van de 
woning (installaties, badkamer, keuken) in de prefab module kan de doorlooptijd van vernieuwbouw 
significant worden ingekort, waardoor de vernieuwbouwtijd van 10 dagen mogelijk lijkt. Dit werkt 
mee aan de industrialisatie en digitalisering van de (productie)keten voor seriematige renovaties. 
Daarnaast zijn significante stappen gezet in de integratie van installatietechniek in bouwkundige 
modules en elementen.  
 
In de mijlpaalperiode is door de projectpartners zowel een mock-up alsook een prototype 
gerealiseerd van de prefab all-in module, waarin de complete installatietechniek in de fabriek 
geïntegreerd is in een prefab module. In de komende periode zullen de projectpartners dit 
prototype evalueren en op basis daarvan de module doorontwikkelen.   
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Deelproject 1.5 Collectieve warmte 

In dit project staat het realiseren van een innovatieve en kosten-efficiënte warmtenet aansluiting in 
woningen en utiliteit centraal. Dit vormt het sluitstuk van de keten die begint bij het benutten van 
duurzame bronnen en eindigt met het bereiken van draagvlak van eindgebruikers voor aansluiting 
op collectieve warmte. Specifiek zijn de doelstellingen als volgt: een verlaging van de aansluitkosten 
op het warmtenetwerk met 21%, een beperking van de doorlooptijd met minimaal 20% en een 
reductie van de werkingstemperatuur van nu HT (95-85oC) naar MT (75-65oC). Mede hierdoor komt 
binnen bereik dat in 2030 ruim een miljoen woningen zijn aangesloten op collectieve warmte, 
vergeleken met ca. 340.000 nu.  
 
Activiteiten 1, 2 en 5 zijn gestart, maar er is (conform planning) nog geen resultaat opgeleverd. TNO 
heeft voor deze activiteiten div. desk studies opgestart en is in dialoog met de projectpartners om de 
doelstellingen aan te scherpen en de ervaringen uit de lopende projecten te incorporeren.  
 
Project 1.5 is relevant omdat duurzame warmtevoorziening via warmtenetten voor een substantieel 
deel van de gebouwvoorraad potentieel de meest kosteneffectieve methode is om de transitie naar 
“aardgasvrij” te maken. Hiervoor moet het aanlegproces (CV er uit, afleverset er in) sprongsgewijs 
efficiënter worden gemaakt om zowel kosten te reduceren als de productiviteit (aantallen) te 
vergroten. Resultaat van deze activiteiten zullen een bijdrage leveren aan deze kostenreductie door 
slimmere aanlegmethoden en zal beter in kaart brengen welke woningen met een lager 
temperatuurregime toch voldoende comfort kunnen leveren.  
 
Dit project is gericht op een breed spectrum van woningen waarbij de typologie ondergeschikt is aan 
de locatie. Gebieden waar warmtenetten efficiënt kunnen worden gerealiseerd moeten ten eerste 
een (duurzame) bron van (rest)warmte hebben en moeten in een gebied met een behoorlijke 
bevolkingsdichtheid hebben om het netwerk efficiënt te kunnen exploiteren. 
 
Activiteiten 3 en 7 moeten nog starten, de personele bezetting van deze projecten is nog een 
probleem. Naar verwachting kan de achterstand worden ingelopen in de looptijd van die 
activiteiten.  
 
De resultaten worden beoogd in te zetten bij vervolgprojecten waarbij bestaande woningen aan 
warmtenetten worden aangesloten. Dit kan bijvoorbeeld in het kader van het startmotorkader1 zijn.  
 

Deelproject 1.6  Dunnere en goedkopere renovatieoplossingen door  
regulerende huidafwerking van de gebouwschil 

Doel van dit project is het vaststellen van de optimale regulerende huideigenschappen als basis voor 
ontwikkeling van dunnere en goedkopere schilrenovatie-oplossingen. 
 
Resultaten 
Simulaties op gebouwniveau (activiteit 1.1) 

 
1 https://www.aedes.nl/artikelen/energie-en-duurzaamheid/nieuws/warmtenetten-en-het-
startmotorkader.html 
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Simulaties op gebouwniveau worden door de TU Eindhoven uitgevoerd, waarbij projectpartner 
AkzoNobel en TNO input leveren over de praktische kaders. Om deze taak kracht bij te zetten is 
gekozen voor een zgn. PDEng kandidaat constructie. Hiervoor is een kandidaat geselecteerd die zich 
één jaar op de TU Eindhoven sterk bezig zal houden met simulaties rondom dit thema. Concrete 
resultaten die dit tot dusver heeft opgeleverd is een beter begrip van de invloed van coating 
eigenschappen op energiebalans van gebouwen; voor statische (niet schakelende) en schakelende 
coatings. Door licht absorberende pigmenten (visueel of infrarood) toe te voegen kan er netto een 
significante energiebesparing gedaan worden, afhankelijk van locatie en klimaat. Deze verbanden 
zijn uitgediept en worden verder gedetailleerd in het derde kwartaal. Daarnaast is er een parcours 
ingezet om heel duidelijk te krijgen wat het totale energetisch potentieel is wat door schakelende 
gevels gewonnen zou kunnen worden, om vervolgens te kijken hoe dit te benaderen is met een te 
realiseren, kosten effectieve technologie (op basis van de review, zie onder) 
 
Technologie-review (activiteit 2.1) 
De technologie-review (Deliverable 1.1) is op moment (1-7-2020) van schrijven voltooid als draft. 
Door discussies met de partners vanuit een meer theoretisch kader (TU Eindhoven) en vanuit het 
oogpunt van realisatie (AkzoNobel) is TNO aan de slag gegaan met deze deliverable. Het doel was 
om een technologie review te doen die kan duiden wat een geschikte technologie is voor het laten 
schakelen van gevels. Hierdoor zijn immers energie winsten te behalen. In hoeverre dat ook echt 
mogelijk is hangt af van het type technologie, maar ook in welke mate de technologie goed ingezet 
kan worden in het Nederlandse klimaat. Voor dit doel zijn technologie review en een basale 
simulatie over de mogelijke impact op gevel niveau, met elkaar verweven in deliverable 1.1.  
 
Partijen 
Door samen met de partners de meeste belangrijke aspecten van de technologie review af te 
stemmen, is een gezamenlijke koers uitgezet. Met betrekking tot de kosten inschatting van de 
technologieën heeft AkzoNobel een actieve rol gespeeld. Daarnaast heeft AkzoNobel zelf een aantal 
mogelijke technologieën aangedragen die door TNO zijn meegenomen in de review. De TU 
Eindhoven heeft ondersteuning geboden om simulaties op gevel niveau te verbeteren. Daarnaast 
hebben zij vragen gesteld over technische (on)mogelijkheden, waardoor de deliverable meer 
breedte kreeg. 
 
Aanpak 
In dit project is ervoor gekozen om experimentele resultaten te combineren met computationele 
simulaties, en andersom. Zo geeft het simulatiewerk een kader om op zoek te gaan naar effectieve 
technologieën. Andersom kan de te kiezen technologie een sterke invloed op de energie-uitwisseling 
van een gebouw, die met simulaties vooraf af te schatten is zonder heel veel experimentele 
experimenten te hoeven doen. 
 
Bijdrage Nederlandse markt en MMIP 
Technologie selectie en simulaties zijn allemaal gedaan met het oog op het Nederlands klimaat, 
waarbij er een relatief sterke warmtevraag en geringe koelvraag is. Bij het uitwerken van 
implementatieplannen van de verkozen technologieën is sterk rekening gehouden met 
Renovatieconcepten (MMIP 3) om de innovatie snel een hoge markt penetratie te kunnen laten 
hebben. Daarnaast zijn de technologieën goed te combineren met andere oplossingen die binnen 
MMIP 3 worden ontwikkeld. Deze kunnen juist worden versterkt door met relatief geringe kosten en 
aanpassingen aan de gevels. 
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Aansluiting met programmadoelen 
De te kiezen technologieën worden getoetst op een aantal aspecten die goed aansluiten bij het 
MMIP 3 programma: 

• Kostenreductie; een technologie is alleen interessant als het energie winst kan leveren tegen 
minimale kosten. Het energetisch potentieel is reeds deels in kaart gebracht met simulaties, 
en technologie screening in Q3 zal dit verder versterken. 

• Technologieën worden alleen overwogen indien ze voldoende schaalbaar zijn, en een 
bewezen technisch ontwikkelingsniveau. Tot dit doel zijn in deliverable 2.1 zgn. ‘showcases’ 
opgenomen, die demonsteren wat de status van een technologie op dit vlak is. 

• Via partner AkzoNobel is veel gesproken over hoe aantrekkelijk een concept zou kunnen zijn, 
daar zij veel ervaring hebben met het op de markt zetten van producten in de bouwwereld. 
Dit heeft te maken met technische aspecten, kosten, maar ook esthetische kanten als het 
over implementatie op / in gevels gaat.  

 
Ontwikkelingen binnen het project staan op zichzelf wat betreft verbeteren van gevels. De 
resultaten zouden echter andere concepten kunnen versterken, of andersom. Zo geven de beoogde 
schakelende gevels unieke kansen als ze gecombineerd worden met een warmtepomp, die bij 
bepaalde temperaturen efficiënter kan werken. Daarnaast kan ‘slim’ schakelen niet los gezien 
worden van verwarmingsbronnen in het huis.  
 
Toepassing 
Resultaten van het project worden gedeeld binnen het consortium via partnerdagen. Het delen van 
kennis over de energetische waarde van zonne-absorptie en / of reflectie kan voor verschillende 
generaties huizen andere effecten hebben. Bij G-label is er een sterke warmtevraag, bij A-labels juist 
meer koelvraag. Het doel is om dit inzichtelijk te maken en wat de rol van een gevel oplossing hierin 
is. Daarnaast is er reeds een publicatie in de maak over de mogelijkheden die thermisch schakelende 
gevels kunnen bieden. 
 

Deelproject 1.7 Integratie van circulariteit in energie-transitie in bestaande 
bouw 

In verband met de Coronacrisis heeft de werving van de PhD-kandidaat vertraging opgelopen; de 
voortgang in het project is op dit moment daarom nog beperkt. De kandidaat is inmiddels gevonden 
en start per 1 september 2020.  
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Bijlage B rapportage deelprojecten Thema 2 
 
Deliverables  
Er zijn voor dit thema in deze rapportageperiode geen deliverables gepland. 
 

Deelproject 2.1  Datagedreven optimalisatie van renovatieconcepten 

Inleiding 
Het doel van dit onderzoek is om nieuwe tools op te leveren, die het mogelijk maken hoge 
operationele prestaties van energie- en binnenklimaatsystemen te bewerkstelligen en langdurig (>25 
jaar) te garanderen. Daar waar operationele data vroeger schaars was, leveren moderne systemen 
een enorme stroom aan data, die nu onbenut blijft, terwijl die van onschatbare waarde is voor 
prestatiecontracten, het continue, op afstand optimaliseren van de prestaties en voor het leren hoe 
ontwerpen te verbeteren. De tools die dat kunnen doen worden digital twins genoemd. Het zijn 
systeemmodellen die gevoed worden door een (continue) stroom aan gebruiksdata (zoals 
bijvoorbeeld aanwezigheid in huis, opening van ramen, comfort preferenties, maar ook de stand van 
actuatoren in de installaties), en dus, door het gebruik van verschillende vormen van machine 
learning, de werkelijkheid veel beter kunnen weergeven dan traditionele modellen, en zo gebruikt 
kunnen worden voor ontwerp, controle, optimalisatie en onderhoud. Deze tools staan nog in de 
kinderschoenen en moeten tot volwassenheid gebracht worden. Dit wordt gedaan d.m.v.  6 
activiteiten: 

• Activiteit 1 Mobiliseren en activeren van informatie uit bestaande data en kennis  
• Activiteit 2 Interactie gedrag en renovatieconcepten 
• Activiteit 3 Monitoringscampagne in pilots 
• Activiteit 4 Voorspellen, diagnosticeren en optimaliseren met data-gedreven digital twins 
• Activiteit 5   Gedrag en digital twins: van woningniveau naar woningvoorraadniveau via 

BENG 
• Activiteit 6 Learning Community 

 
Resultaten en aanpak 
Er is voortgang geboekt met de afbakening van het project en de inventarisatie van de 
monitoringsprojecten geschikt voor toepassing en de voorhanden zijnde data. De methodologie is 
zoals beschreven in het projectvoorstel: starten van wat al bekend is (literatuurstudies en 
inventarisaties) om verder daarop te bouwen en verbeterde digital twins te ontwikkelen. 
Monitoringscampagnes worden opgezet om nieuwe kennis te verzamelen omtrent gedrag en voor 
validatie van de ontwikkelde digital twins. 
 
In Activiteit 1 is voortgang geboekt met de state of art over bestaande digital twins en modellering 
van gedrag, met de inventarisatie van databases en met de analyse van een specifieke dataset over 
NOM -woningen. Dit heeft geleid tot een interne presentatie voor de consortium partners. 
Verder is er vooruitgang geboekt op de state of the art met betrekking tot monitoringstechnieken, 
concepten en kennis in Activiteit 2: projecten waar korte termijn monitoring kan worden gedaan 
voor het analyseren van de invloed van het renovatieconcept op gedrag zijn geïnventariseerd en in 
kaart gebracht. Verkennende gesprekken omtrent de prestaties van renovatieconcepten zijn 
gevoerd met o.a. woningcorporaties en bouwers.   
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In activiteit 3 is veel werk verricht voor het kiezen van monitoringsprojecten en het opzetten van de 
monitoringscampagne: In overleg met de partners is besloten dat het wenselijk is de lange termijn 
monitoring uit te voeren in een project waar zowel een jaar voor als een jaar na renovatie kan 
worden gemonitord, bij voorkeur in een project met verschillende renovatieconcepten. Van belang 
is dat er in ieder geval in een deel van de woningen in detail gemonitord kan worden. Er is besloten 
om in samenwerking met woningcorporatie deltaWonen de monitoring te doen in een 
woningcomplex dat in 2022 gerenoveerd gaat worden, waardoor een jaar voor en een jaar na 
renovatie gemonitord kan worden. Een eerste versie monitoringsplan is opgesteld, dit plan wordt 
komende periode verder gedefinieerd. Een eerste start is gemaakt om de randvoorwaarden voor het 
gebruik van monitoringsdata i.r.t. de privacywetgeving helder te krijgen. 
 
In activiteit 5 zijn de eerste data-gedreven modellen ontwikkeld voor het voorspellen van de 
energiebesparing van renovatiemaatregelen in de sociale woningbouwsector. Op dit moment 
worden de modellen verder ontwikkeld, met elkaar vergeleken en gevalideerd. De eerste resultaten 
laten al zien dat de data gedreven modellen beter voorspellen op woningvoorraad niveau dan de 
traditionele bestaande modellen.  
 
 
Partijen 
Alle consortium partners zijn (zeer) actief betrokken geweest.  Bij het onderzoek zelf zijn met name 
Saxion Hogeschool, De Haagse Hogeschool, TNO, TUDelft, BeNext B.V., deltaWonen, Aedes 
vereniging van woningcorporaties en TU/e zeer actief geweest. De andere partners hadden, zoals 
gepland in deze eerste fase, een reflecterende rol, die zeer nuttig is gebleken bij het kiezen van 
geschikte monitoringsprojecten, het bepalen van de nodige monitoringsdata en de inventarisatie 
van databases. Het gaat om Brink Climate Systems BV, Zehnder Group Nederland BV, Making Space, 
Van Wijnen Midden, W/E adviseurs, OfficeVitae, Stichting DUWO, VABI, Milieu Centraal en Arcadis 
Nederland BV. 
 
Belang van de resultaten  
De resultaten van dit eerste halfjaar zijn belangrijk voor het verder kunnen brengen van thema 2. 
Nuttige resultaten voor de Nederlandse markt worden verwacht pas na 1 jaar, conform het 
projectplan. Verwachte bijdragen aan MMIPs 3 en 4 en grotere integrale pakketten in de Gebouwde 
Omgeving zijn beschreven in het projectvoorstel. 
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Bijlage C rapportage deelprojecten Thema 3 
 
Deliverables 
Tabel 3.1 geeft een overzicht van de status van de tijdens deze rapportageperiode geplande 
deliverables voor dit thema. 
 
Tabel 3.1: overzicht van deliverables milestone 1 in thema 3 Industrialisatie van productietechnieken. 

Deelproject Deliverable Plandatum Status 
3.1 Procesbeschrijving voor gerobotiseerd installeren van 

PV op hellende daken  
M6 gereed 

3.4 Programma van Eisen opschaling Renodouche 
 

M4 gereed 

Deelproject 3.1 Gerobotiseerd installeren van PV op woningdaken 

Het doel van dit project is het ontwikkelen van een gerobotiseerde installatiemethode van PV op 
bestaande hellende woningdaken. Dat moet leiden tot een vergroting van de productiviteit en 
verlaging van de integrale kostprijs door de arbeidsveiligheid te verbeteren en de fysieke belasting 
van monteurs te beperken. Het beperken van het aantal mensuren op het dak is daarvan een 
belangrijk onderdeel. 
 
Gerealiseerde resultaten 
In Activiteit 1 “Beschrijving huidige proces” is het huidige installatieproces van een volledig PV-
systeem onderzocht. Dat is in onderling overleg afgebakend: het gaat om de voorbereiding en de 
daadwerkelijke installatie vanaf het arriveren van de monteurs tot hun vertrek, waarbij alle binnen-
activiteiten (elektrische installatie in de woning) buiten beschouwing blijven. 
  
De onderzoeksmethode omvatte oorspronkelijke het in detail vastleggen van het proces door 
observatie (in eerste instantie). Echter, door tegenvallende weersomstandigheden en de uitbraak 
van het covid-19 virus heeft fysieke observatie niet plaats kunnen vinden. Als alternatief is door 
middel van de bronnen in de referenties (Beeldmateriaal youtube, dakreflector, A-bladen, 
productinformatie fabrikanten) het proces nauwkeurig vastgelegd. Het resultaat is met de drie 
installateurs in detail doorgesproken, wat heeft geleid tot preciseringen in de beschrijving. 
 
Resultaten van deze activiteit: 
• Visualisatie van het installatieproces in een storyboard 
• Flowchart met handelingen en taakanalyse (tijd die iedere handeling duurt, mate waarin de 

handelingen parallel plaatsvinden, veiligheidsrisico’s, ingeschatte fysieke belasting) 
• Memo met tekstuele beschrijving van de werkwijze, afbakening, variaties in de 

installatievormen, het installatieproces en aandachtspunten m.b.t. robotisering.  
 
In Activiteit 2 Ontwikkeling van installatieproces voor het gerobotiseerd installeren van PV zijn 
mogelijkheden geïdentificeerd voor een vernieuwd en waar mogelijk gerobotiseerd installatieproces. 
 
De werkwijze omvatte een aantal brainstorms met de projectpartners, waarin voor de handelingen 
in het installatieproces out-of-the-box oplossingen zijn gegenereerd. Alle bijeenkomsten in deze 
periode waren op afstand; voor de brainstorms is gebruik gemaakt van virtuele whiteboards om 



 

1e mijlpaalrapportage (maand 1-6) programma Integrale Energietransitie Bestaande Bouw            28/83 
25 september 2020 

INTEGRALE ENERGIETRANSITIE 
BESTAANDE BOUW 

mindmaps weer te geven. Dit was de divergerende fase in deze activiteit. De oplossingen zijn 
weergegeven in een morfologische kaart. Vervolgens is in een (virtuele) bijeenkomst met de 
partners een aantal oplossingen gediskwalificeerd en zijn acceptabele oplossingen gecombineerd, 
zodat 7 oplossingsrichtingen resteren, die elkaar deels uitsluiten. De uitwerking daarvan vindt plaats 
na 1 juli 2020. 
 
Resultaten van deze activiteit: 
• Mindmap met alle gegenereerde oplossingen 
• Deel-mindmaps met alle gegenereerde oplossingen 
• Morfologische kaart met de gegenereerde oplossingen, met daarin aangegeven welke 

oplossingen gediskwalificeerd zijn en welke gecombineerd worden 
• Concept-memo met 7 oplossingsrichtingen. 

Deelproject 3.2 Industrialisatie en Robotisering 

In de mijlpaalperiode is een start gemaakt met diverse activiteiten, die onder meer bijdragen aan en 
samenhangen met activiteiten van project 1.4 Vernieuwbouw in 10 dagen – Renovatieconcepten. In 
dit project worden renovatieconcepten ontwikkeld die bijdragen aan de doelstellingen van MMIP3 
(kostenefficiënte integrale renovatieconcepten). Daarnaast wordt in project 3.2 in diverse 
activiteiten de industrialisatie en robotisering van productiestraten ten behoeve van deze 
renovatieconcepten ontwikkeld, en wordt een digitale informatieketen en productplatform 
onderzocht. Dit betreft onder andere een tweetal PDEng programma’s vanuit de Universiteit 
Twente, die een verlate start maken vanwege het selectietraject voor een PDEng.  
 
In de mijlpaalperiode is gestart met deze activiteiten, echter zijn op lang niet alle activiteiten al 
concrete resultaten behaald. In de mijlpaalperiode is door de projectpartners Emergo en Tri Hebo 
een prototype robotstraat voor de productie van BIPV-daken gerealiseerd. De realisatie van dit 
prototype valt buiten de scope van het project, echter is daarmee een deel van de voorbereiding 
gereed voor de productieproeven van het prototype. Deze productieproeven vallen wel onder de 
projectactiviteiten. Met deze productiestraat wordt een significante bijdrage geleverd aan de 
industrialisatie van seriematige renovaties. 

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

In dit project 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 veel sneller worden geproduceerd, en bij 
schaalvergroting ook nog eens veel goedkoper. 
 
Resultaten 
De PDEng-kandidaat is verworven, en activiteit 1 is inhoudelijk gestart via een afstudeerder. 
Afstudeerster Irma Bouw heeft diverse TO methoden onderzocht om stress constraints te 
behandelen. Daarbij is 1 methode succesvol gebleken, en deze is ook ingezet voor experimenten met 
3D printpaden. 
 
Partijen 
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Mattias Schevenels van KU Leuven heeft uitgebreid advies gegeven. 
 
Aanpak 
Drie TO methoden geselecteerd en in Matlab geïmplementeerd: traditionele TO, proportionele TO, 
en (B)ESO TO. Ze zijn vergeleken met casestudies, en de best presterende TO (traditioneel) is in C++ 
geïmplementeerd. De C++ versie is ook voor 3D situaties getest en voor gevelpanelen met 
openingen en printpaden. 
 
Belang van de resultaten 
Samen met project 4.5 uit Thema 4, zorgt dit project ervoor dat renovatiepanelen snel en op maat 
kunnen worden geproduceerd, waarbij een minimaal materiaalgebruik wordt gecombineerd met 
maximale constructieve kwaliteit en flexibiliteit. 
 
Het project richt zich op renovatie van woningbouw t.b.v. de energietransitie, en dan met name op 
woningen met een huidig C of D label. 
 
Toepassing 
De huidige ontwikkeling wordt doorgezet voor meerdere materialen, en in combinatie met 
energieberekeningen gebruikt voor de navigatie op het Paretofront. 

Deelproject 3.4 Opschaling en industrialisatie RenoDouche 

Doelstelling is om het prototype hoog efficiënte douche Warmteterugwinning (WTW) zodanig door 
te ontwikkelen dat 90% van de badkamers renovaties binnen 1 dag uit te voeren zijn en om de 
kostprijs met 30% te verlagen.  De volgende resultaten zijn afgelopen half jaar behaald: 

• Het programma van Eisen is opgesteld in overleg met GroenWest, BeterBad en Hametech. 
Hierbij is een aanpak genomen op basis van eerder door TNO uitgevoerde 
ontwikkeltrajecten. 

• Op basis van analyse van de plaatsing van de eerste 2 RenoDouches is de Go beslissing 
genomen ten aanzien van plaatsing van 25 RenoDouches in activiteit 3. 

• Het herontwerp van de RenoDouches is door Beter Bad, Hametech en TNO afgerond. Hierbij 
was de bijdrage van Beter Bad de optimalisatie van de productie. Hametech heeft het 
ontwerp geoptimaliseerd met 3D tools. Dit heeft geleid tot een verlaging van de hoogte van 
de technische console van 2,3 naar 2,1 m wat resulteert in een lagere inbouwhoogte. Dit 
vergroot de toepasbaarheid in vaak relatief lage badkamers van huurwoningen. Het gewicht 
is gereduceerd door de console in delen aan te leveren. TNO heeft metingen uitgevoerd in 
het lab. Dit heeft geresulteerd in betere isolatie van de boiler. Daarnaast is een 
geventileerde schacht ontworpen en getest, waardoor het drinkwater minder opwarmt. Dit 
is van belang om te voldoen aan de Legionella eisen. 

• Op de digitale voortgangsvergadering op 1 juli 2020 is de opschaling en monitoring 
besproken. Beter Bad en Hametech zullen 25 RenoDouches produceren. GroenWest zal in 
september een bijeenkomst organiseren met de RWU corporaties om geschikte locaties te 
vinden. De aanpak van de RWU hierbij is dat een koploper corporatie, voor de RenoDouche 
is dit GroenWest, het nieuwe concept in een pilot test te laten toepassen, waarna verdere 
uitrol plaatsvindt naar andere koplopers en snelle volgers. Na afloop van het project zal het 
peloton worden betrokken. Op deze manier kunnen op een efficiënte manier de 120.000 
huurwoningen van RWU worden bereikt. 
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De RenoDouche kan een belangrijke bijdrage leveren als all electric oplossing voor warmtapwater 
voor aardgasloze renovatie concepten. Alle warmtapwater installaties zitten in de douchecabine. 
Ook de wastafel en de keuken kunnen indien noodzakelijk vanuit de douchecabine van warmwater 
worden voorzien. Dit heeft als voordeel dat in geval van toepassing van een warmtepomp geen 
groot boilervat noodzakelijk is. Dit is met name van belang voor appartementen waar een dergelijk 
boilervat een groot ruimtebeslag legt. Ook in combinatie met stadsverwarming is de RenoDouche 
een interessant concept.   
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1e mijlpaalrapportage (maand 1-6) programma Integrale Energietransitie Bestaande Bouw            32/83 
25 september 2020 

INTEGRALE ENERGIETRANSITIE 
BESTAANDE BOUW 

Bijlage D rapportage deelprojecten Thema 4 
 
Deliverables 
Tabel 4.1 geeft een overzicht van de status van de tijdens deze rapportageperiode geplande 
deliverables voor dit thema. 
 
Tabel 4.1: overzicht van deliverables milestone 1 in thema 4 Digitalisering. 

Deelproject Deliverable Plandatum Status 
4.1 Inventarisatie benodigde parameters renovatietools 

 
M6 gereed 

 

Deelproject 4.1 Renovatietools 

Doel van het project is het versnellen van het proces van verduurzaming/aardgasvrij maken van de 
gebouwde omgeving door de inzet van digitale renovatietools. Deze tools dienen in een vroeg 
stadium snel, op basis van openbare bronnen en/of laagdrempelig, een beeld te geven van het 
energiegebruik en het comfort van de huidige woning en de verbetering daarvan door verschillende 
renovatiemaatregelen.  
 
 
Resultaten 
De onderzoeksresultaten moeten leiden tot een (deels functionele) digitale-renovatie-tool. Hiertoe 
zijn de werkzaamheden in een aantal activiteiten opgedeeld. 
 
Activiteit 1 Opzetten requirements, feedback uit praktijk  
TNO heeft op basis van eerder onderzoek een lijst opgesteld van karakteristieken van de woning en 
van bewonersgedrag die nodig zijn voor het kunnen inschatten van het huidig energiegebruik. 
Partijen uit de praktijk (Vabi, Duurzaam Bouwloket en Koppen, Toekomstgroep) hebben hieraan 
bijgedragen met feedback. 
 
Activiteit 2 Verkrijgen van relevante invoerparameters voor de karakterisering van een woning 
Cyclomedia heeft aan alle partijen in het consortium een proeflicentie ter beschikking gesteld van 
hun Street Smart systeem, waarmee op afstand een aantal van de gewenste woningkarakteristieken 
kan worden bepaald (oppervlakken van gevel, ramen, deuren, dak). Voor het maken van een 
algoritme om dit automatisch te doen, ontbreekt momenteel de R&D capaciteit bij Cyclomedia. 
 
Activiteit 3 Verkrijgen van relevante invoerparameters van energie- gerelateerd gebruikersgedrag 
Koppen en DBL hebben in twee woningen metingen gedaan om na te gaan of eerder gegeven 
antwoorden op vragenlijsten door bewoners overeen komen met metingen, met andere woorden, 
in hoeverre de antwoorden op vragenlijsten betrouwbaar zijn. Er zijn op een aantal punten 
verschillen aangetoond. 
 
Het gebruikersgedrag moet worden vertaald naar invoer voor rekenmodellen. Hiervoor is 
voortgebouwd op een ‘gebruikersmodule’ die TNO in het verleden heeft ontwikkeld. 
 
Activiteit 4 Implementatie van de verschillende onderdelen tot een werkend geheel. 
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TNO, Vabi, en Duurzaam Bouwloket hebben een dummy dashboard opgesteld dat aangeeft wat de 
kpi’s op het gebied van energie en comfort zijn van de huidige situatie en een aantal renovatie-
opties, zie figuur 4.1. 
 

 
 
Figuur 4.1: Voorstel voor een dashboard dat kpi’s toont van energie en comfort van de huidige situatie 
en een aantal renovatie-opties (dummy getallen). Het risico op vocht/schimmel wordt met kleuren in een 
‘stoplicht’ weergegeven. 
 
 
De in figuur 4.1 weergegeven kpi’s moeten worden berekend op basis van de kenmerken van de 
woning en van het bewonersgedrag, dat in bovenstaande activiteiten wordt verkregen. Met name 
het risico op vocht en schimmelvorming wordt beschouwd als een belangrijk aspect van comfort, dat 
in het verleden te weinig aandacht heeft gekregen. 
 
Activiteit 5 Data driven kalibratie door vergelijking meetdata met berekende data 
TNO heeft een generieke structuur gemaakt voor de vergelijking van meetdata en 
modelberekeningen. Deze structuur is flexibel in de gebruikte modellen en de daarvoor benodigde 
invoer. Hiermee zullen monitoringsdata uit een in het verleden afgerond project worden gebruikt 
voor het testen van de methodiek van bepaling van de kpi’s. 
 
Belang van deze resultaten in de Nederlandse markt 
Bijdrage aan de MMIP 3 doelen 
MMIP Versnelling energierenovaties in de gebouwde omgeving heeft als doel te komen tot 
kwalitatief goede, gebruikersvriendelijke, goedkope en opschaalbare renovaties. Het snel en 
automatisch inzicht geven in de prestaties van verschillende renovatie-opties, zowel op het gebied 
van energie als comfort, verlaagt in belangrijke mate de drempel voor bewoners om deze renovaties 
ook daadwerkelijk te laten uitvoeren. 
 
Integrale pakketten in te zetten in de Gebouwde Omgeving. 
De renovatie-opgave is groot om in 2050 een energie-neutrale gebouwde omgeving te realiseren. 
Grootschalig toe te passen tools die zoveel mogelijk automatisch de gevraagde data ophalen is 
daarbij een noodzakelijk onderdeel van integrale pakketten om tot de gewenste schaalgrootte te 
komen. 

huidige staat
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warmte (m3 gas) 1800 950 800

elektriciteit (kWh) 3600 1600 1600
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Toepassing 
Het uiteindelijk doel is een geautomatiseerde adviseringstool, waarmee de doelgroep (bewoners 
en/of energie-adviseurs) snel inzicht krijgt in de kpi’s van verschillende renovatie-opties. Door deze 
functionaliteit op te nemen in online adviseringstools, zoals de woningplanner van Duurzaam 
Bouwloket (https://woningplanner.duurzaambouwloket.nl/) of de Huisscan van Greenhome 
(https://greenhome.nl/huisscan), kan de verduurzaming van de gebouwde omgeving in Nederland 
worden opgeschaald. 
 
Duurzaam Bouwloket is één van de partners in het project. Zij bemannen een groot deel van de 
gemeentelijke energieloketten in Nederland. DBL zal de digitale-renovatie-tool dan ook inzetten 
voor advisering aan woningeigenaren die zich voor advies melden bij een energieloket. 
De digitale-renovatie-tool is in principe geschikt voor toepassing op alle woningen in Nederland 
(zowel huur als koop). 

Deelproject 4.2 Digitale aanbesteding 

In verband met de Coronacrisis heeft de werving van de beide PDEng-kandidaten vertraging 
opgelopen; de voortgang in het project is op dit moment daarom nog beperkt. Er is wel een 
inventarisatie gemaakt van beschikbare kennis bij de projectpartners die als basis zal dienen voor de 
projectontwikkeling. Beide kandidaten zijn inmiddels gevonden en starten per 1 september 2020. 

Deelproject 4.3 3D Printing &Logistiek 

Resultaten 
De PD voor activiteit 1 en 2 "Optimalisatie van 3D printproductie van bouwcomponenten voor 
renovaties" is Özgün Balaban en start op de TU Delft in augustus of september 2020. De PDEng voor 
activiteit 3 en 4 "3D geprinte renovatiepanelen voor woningen uit meerdere materialen: 
ontwikkeling printtechnologie" is Delaram Zamani, die is gestart op 1 juni 2020. De PDEng voor 
activiteit 5 en 6 "Logistiek grootschalige renovatieprocessen" start per 1 september 2020. In alle drie 
de gevallen wordt het specifieke onderzoeksdeel zo snel mogelijk opgestart, waardoor verwacht 
wordt de einddoelen binnen de daarvoor gestelde tijd te behalen. Delaram Zamani heeft een 
literatuurstudie uitgevoerd naar methoden om meerdere materialen te printen, en heeft praktische 
print-ervaring opgedaan in het zogenoemde "Milestone" project. 
 
Partijen 
Saint Gobain Weber Beamix heeft medewerking verleend aan de begeleiding van Zamani en het 
Milestone project. 
 
Aanpak 
Literatuurstudie leidt tot overzicht domein en bestaande technieken. Vervolgens wordt de huidige 
techniek bestudeerd (via het Milestone project) en een nieuwe techniek om meerdere materialen te 
printen ontwikkeld. 
 
Belang van de resultaten 
Dit project zorgt ervoor dat (a) optimaal presterende gebouwonderdelen kunnen worden 
ontworpen (via een slimme gebruikersinterface), die woningen geschikt maken voor een energetisch 
passief ontwerp en voor zonne-energie, zodat gasaansluitingen niet meer nodig zijn. (b) samen met 
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project 4.5 uit thema 4, kunnen specifiek renovatiepanelen snel en op maat worden geproduceerd, 
waarbij een minimaal materiaalgebruik wordt gecombineerd met maximale constructieve kwaliteit 
en flexibiliteit; (c) tenslotte worden deze en vergelijkbare grootschalige renovatieprocessen 
gesimuleerd en geoptimaliseerd, zodat ze ook werkelijk uitvoerbaar zijn. 
 
Meer dan 50 % van de 7.5 miljoen woningen heeft op dit moment een C of D label 
(https://www.clo.nl/indicatoren/nl055606-energielabels-woningen). Als deze gerenoveerd worden 
via bestaande technieken kost dit tot zo'n 35.000 euro per woning, terwijl de bovenstaande 
technieken dit kunnen reduceren tot zo'n 30.000 euro. Daarnaast bespaart een passieve woning zo'n 
2100 euro per jaar (https://www.milieucentraal.nl/). Met de aanname dat in het jaar 2022 het 
aantal van zo'n 20.000 woningen wordt gerenoveerd, en in 2030 meer dan 100.000 woningen, 
betekent dit een potentiele reductie van de renovatiekosten van 100 tot 500 miljoen euro per jaar, 
en een cumulatieve reductie van energiekosten van 42 tot 210 miljoen euro per jaar voor de 
gebruikers. De initiële cumulatieve jaarlijkse besparing staat al gelijk aan een jaarlijks toenemende 
CO2-reductie van 20000*(2100[€]/0.80[€/m3])*1.8[kg/m3]= 95 miljoen kg. 
 
Toepassing 
Resultaten worden gebruikt voor vervolg activiteit.
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Bijlage E rapportage deelprojecten Thema 5 
 
Deliverables 
Tabel 5.1 geeft een overzicht van de status van de tijdens deze rapportageperiode geplande 
deliverables voor dit thema. 
 
Tabel 5.1: overzicht van deliverables milestone 1 in thema 5 Gedragen Energietransitie. 

Deelproject Deliverable Plandatum Status 
5.1 Overzicht van methoden om collectieve besluitvorming 

te stimuleren, met aanbevelingen welke het meest 
relevant zijn voor stimuleren van energietransitie 

M6 gereed 

5.2 Conceptueel raamwerk op basis van literatuur met een 
lijst van cognitieve vooroordelen in het 
besluitvormingsproces 

M6 vertraagd 

5.4 Handreiking voor vergroting sociaal-maatschappelijke 
inbedding energierenovaties 
 

M6 gereed 

 
Toelichting: in verband met de coronamaatregelen is de PhD aan de TU Delft, die een belangrijke 
bijdrage levert aan het conceptuele raamwerk (de vertraagde deliverable uit project 5.2), later 
gestart dan gepland. Inmiddels is de PhD gestart, en de verwachting is dat de achterstand in het 
project binnen de oorspronkelijke looptijd en budget ingelopen kan worden.  
 

Deelproject 5.1 Vraagarticulatie en besluitvorming 

Dit project richt zich op het deel van de klantreis (stap 1 en stap 2), waarin mensen gemotiveerd 
raken om te investeren in energiebesparende technologieën, en keuzes maken. We ontwikkelen en 
testen methoden die (i) buurtbewoners helpen hun behoeften en voorkeuren voor energietransitie 
te articuleren en technologieën te kiezen die overeenkomen met de voorkeuren; (ii) collectieve 
besluitvorming binnen een gebouw of een buurt vergemakkelijken. We maken gebruik van 
gedragseconomische theorieën en moderne data science en smart technologies. De activiteiten in 
het project zijn weergegeven in tabel 5.2.   
 
Tabel 5.2: overzicht van activiteiten deelproject 5.1. 

Activiteit 1 Inventarisatie van methoden om collectieve 
besluitvorming te stimuleren, uit experimentele 
en gedragseconomie (Deel 1 PhD-project – 0.5 
jaar) 

TU/e 1-1-2020 30-6-2020 

Activiteit 2 Gebruik van big data om vraag binnen buurten 
te stratificeren (Deel 2 PhD-project –1.5 jaar) 

TU/e 1-7-2020 31-12-2021 

Activiteit 3 Gebruik van economische inzichten om 
collectieve besluitvorming in buurten te 
faciliteren, mede met behulp van online 
platforms (Deel 3 PhD-project – 1 jaar) 

TU/e 1-7-2020 31-12-2022 
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Activiteit 4 Methoden om de vraag naar energietransitie 
binnen buurten te articuleren door middel van 
online platforms (Deel 4 PhD-project – 1 jaar) 

TU/e 1-1-2023 31-12-2023 

Activiteit 5 De kracht van het collectief: verkenning naar de 
mogelijkheden om huiseigenaren te laten 
opereren als collectief (1 jaar) 

TNO 1-1-2020 31-12-2020 

 
Na het eerste half jaar van deze rapportage periode is Activiteit 1 van het project afgerond en zijn de 
beoogde resultaten van deze activiteit gerealiseerd. Parallel aan deze Activiteit is Activiteit 5 gestart. 
De mijlpaal van deze activiteit staat gepland op het eind van het volgende half jaar. Activiteiten 2-4 
volgen op Activiteit 1 en strekken zich uit over de komende periode van 3.5 jaar. In deze 
halfjaarsrapportage beschrijven we de behaalde resultaten van Activiteit 1. 
 
Resultaten 
Op basis van een uitgebreide studie van wetenschappelijke literatuur (experimentele en 
gedragseconomie, besliskunde, urban planning) is een inventarisatie gemaakt van methoden om 
collectieve besluitvorming te stimuleren. De methoden kunnen gerangschikt worden in de volgende 
clusters/benaderingen: 

• Onderhandelingsmodellen (negotiation models) – beschrijven protocollen voor 
groepsbesluitvorming waarbij de participanten proberen tot overeenstemming te komen, 
zonder een moderator. Deze protocollen zijn van toepassing omdat zij gaan over semi-co-
operatieve beslisproblemen en niet georganiseerde beslissers (afweging van eigen belang en 
wens om tot groepsbeslissing te komen). 

• Discrete keuze modellen met sociale interactie – methoden om keuzegedrag te analyseren 
en te voorspellen op basis van nutsmaximalisatie waarbij het standaard discrete keuze 
model wordt uitgebreid met sociale interacties en invloeden. Deze benadering maakt 
gebruik van zogenaamde sociale nutsfuncties waarin de meningen/voorkeuren van andere 
personen in de individuele keuze worden meegenomen. Deze modellen kunnen als 
onderdeel in de voorgenoemde onderhandelingsprotocollen toegepast worden om 
keuzegedrag in groepsverband te analyseren en te voorspellen. Een bijzondere vorm van de 
sociale interactie is het zogenaamde pioniers – volgers model waarbij een kleine groep van 
pioniers in grote mate de groepsuitkomst (adoptie van energie-transitie maatregelen) 
bepaalt.   

 
Aanvullend op de inventarisatie van de wetenschappelijke literatuur hebben we ervaringen, 
inzichten en aanpakken in de praktijk opgehaald bij de consortium partners en andere betrokken 
partijen (Buurkracht, gemeente Eindhoven, REL, Reimarkt) rondom bewonersinteracties en 
collectieve besluitvorming (in straat or buurt) en de wijze waarop dit met platforms wordt 
gefaciliteerd.  
 
Tegelijkertijd is een start gemaakt met het prepareren van data van Buurkracht en koppeling van 
deze data met micro-data van CBS. Het gaat om data van (werkelijk) keuzegedrag van 
woningeigenaren en analyse van effecten van acties (zoals campagnes) op conversies in de 
verschillende fasen van de klantreis. 
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Tenslotte is activiteit 5 gestart met een verkenning naar de mogelijkheden om huiseigenaren te 
laten opereren als collectief. 
 
Partijen  
De literatuurstudie is door de TU/e uitgevoerd. Buurkracht en de gemeente Eindhoven hebben actief 
bijgedragen aan 1) het verwerven van inzicht in bewonersinteracties en aanpakken (via platforms) 
om deze te faciliteren, 2) het bepalen van relevante kennisvragen voor het onderzoek in dit project 
en 3) het toegankelijk maken en prepareren van de data (Buurkracht). 
  
Aanpak  
Literatuurstudie, inventarisatie van platforms en interviews/groep meetings met partners. 
 
Het belang van deze resultaten 
De resultaten en inzichten zijn input voor de vervolgactiviteiten van dit project. De inventarisatie van 
de methoden en modellen helpen ons met evaluatie van bestaande praktijken waarmee online 
platforms individuen en collectieven stimuleren om over te schakelen op schone energie in huis en 
met het zoeken naar verbeteringen. Zodoende zijn de inzichten relevant voor het verbeteren van 
platformen die de klantreis voor woningeigenaren faciliteren (Project 5.4) en ook voor 
woningcorporaties die participatie van bewoners moeten realiseren (thema 6, Afwegingskader).  
 
Toepassing 
De resultaten vormen input voor de vervolgactiviteiten in dit project (Activiteiten 2-4). De 
inventarisatie van modellen, methoden, platforms en ervaringen bieden een eerste kader voor de 
analyses en het ontwikkelen van verbeterde methoden (platforms) voor faciliteren van 
groepsbesluitvorming.  

Deelproject 5.2 Vraagstimulering en strategieën 

Dit project is gericht op het ontwerpen van strategieën en interventies om bewoners te helpen bij de 
“probleemloze” besluitvorming bij keuzes voor duurzame renovatiemaatregelingen, door (1) de 
vooroordelen vast te stellen tijdens de cognitieve beslissingen van bewoners over energierenovatie, 
en (2) de verborgen hindernissen (transactiekosten) tijdens het renovatieproces weg te nemen.  
 
Resultaten 
We ontwikkelden de onderzoeksvragen, methoden en deliverables voor de projecten van de 
gemeente Den Haag en gemeente Amsterdam. De projecten van Den Haag zijn ‘Straataanpak’, 
‘Regeling Reductie Energieverbruik’, ‘Geluidsanering’, ‘Duurzaamheidsmakelaars’. De projecten van 
Amsterdam zijn ‘GroenGasQuickFit’, ‘Zonnepanelen op Carports’ en ‘Venserpolder’: 

• Straataanpak’en‘ GroenGasQuickFit ’(op buurtniveau): Geïntegreerd raamwerk van 
Transactie Kosten en Cognitive Biasen bij renovatieprocessen, validatie door interviews met 
experts en bewoners, laboratoriumveldexperimenten 

• ‘Regeling Reductie Energieverbruik’: data- en clusteranalyse van 9000 huishoudens op basis 
van huishoudens en gebouwkenmerken, econometrische methoden om het 
gedragseconomische model te ontwikkelen dat specifiek gericht is op de 
verwarmingssystemen 

• ‘Duurzaamheidsmakelaars’, ‘Zonnepanelen op Carports’ en ‘Venserpolder’: collectieve 
versus individuele besluitvorming, het identificeren van de barrières van VvE bij renovaties 
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van energie-efficiëntie door middel van kwalitatieve onderzoeksmethoden, zoals 
literatuuronderzoek, interviews met experts. 

• ‘Geluidsanering’: onderzoek naar bundelingseffecten en betalingsbereidheid van 
huishoudens, gecombineerd met ‘Regeling Reductie Energieverbruik’. 

 
We schrijven een artikel over de gedragsfactoren die van invloed zijn op de renovatie van energie-
efficiëntie. Als dataset wordt de WoON energiemodule 2018 gebruikt. De resultaten ondersteunen 
de veronderstelling dat huishoudens te positief zijn over de energieprestaties van hun woningen. 
Ongeveer 46% van de huiseigenaren denken dat ze minder consumeren dan ze in werkelijkheid 
doen. Evenzo verwachten 60% van de huiseigenaren een ander energielabel voor hun huizen dan 
het daadwerkelijke (op basis van de berekende energie-index) label. Daarom is het essentieel om de 
huishoudens te informeren over de energieprestaties van hun woningen. 
 
Gedragsfactoren die de beslissingen van huiseigenaren beïnvloeden, worden in detail onderzocht 
voor vier soorten energiezuinige renovaties: (1) dubbele beglazing, (2) isolatie, (3) fotovoltaïsch (PV) 
paneel en (4) hoger energiezuinige ketel / centrale verwarmingssysteem, bijv. stadsverwarming. 

• De beslissing voor het installeren van dubbele beglazing wordt voornamelijk beïnvloed door 
de bouw- en woningkenmerken en motivaties voor energiezuinige renovaties, b.v. comfort 
verbeteren. 

• Net als bij dubbele beglazing worden beslissingen over de installatie van isolatie en PV-
panelen voornamelijk beïnvloed door bouwkenmerken (bijv. bouwperiode). 

• Een combinatie van gebouwkenmerken, huishoudelijke kenmerken (bv. leeftijd) en 
gedragsfactoren (bv. opzettelijke gasreductie) beïnvloedt de beslissing om de energie-
efficiëntie te renoveren van de installatie van een hogere energie-efficiënte ketel. 

• De installatie van PV-panelen wordt sterk beïnvloed door gedragsfactoren. 
• In tegenstelling tot andere energie-efficiënte renovaties, wordt de installatie van dubbele 

beglazing meestal samen met andere soorten renovaties uitgevoerd. 
 
We hebben ‘Annelies Huygen’ geïnterviewd. Ze is een expert op het gebied van energiemarkten. Ze 
heeft een multidisciplinaire juridisch-economische achtergrond. Ze vertelde over de juridische 
belemmeringen bij de uitvoering van de renovatie voor het energie-efficiënt maken van gebouwen, 
meer specifiek over de juridische en financiële belemmeringen voor de cv-installatie en 
warmtepomp. Volgens haar zijn de belemmeringen in de regelgeving van cruciaal belang voor de 
ontwikkeling van energie-efficiënte maatregelen voor huishoudens. 
 
Partijen 
De gemeente Den Haag zet sterk in op project 5.2. Zij verstrekken de benodigde informatie en 
nemen direct contact op met experts. Ze deelden een uitgebreide lijst met projecten/ producten 
binnen hun organisatie en de beschrijvingen van elk project. Zij gaven ook het doel en de reikwijdte 
van deze projecten/producten aan in project 5.2. Ze vroegen experts om met ons samen te werken 
en stelden hen voor. 
 
Gemeente Amsterdam, zij hebben ook de lijst met projecten verstrekt die betrekking hebben op 
project 5.2. We bespraken de verschillen tussen hun projecten in vergelijking met de gemeente Den 
Haag. We vonden interessante punten van verschillen, zoals waar de verantwoordelijkheid ligt voor 



 

1e mijlpaalrapportage (maand 1-6) programma Integrale Energietransitie Bestaande Bouw            41/83 
25 september 2020 

INTEGRALE ENERGIETRANSITIE 
BESTAANDE BOUW 

het implementeren van processen voor de bevordering van energie-efficiënte renovaties in de 
verschillende regio's. 
 
Enpuls heeft ervaring met het leiden en uitvoeren van vergelijkbare projecten op het gebied van 
energietransities. Dit bedrijf heeft informatie over deze projecten gedeeld. We zijn van plan een 
vergadering te houden en in meer detail te bespreken hoe we kunnen samenwerken en de taken 
kunnen delen. 
 
Onze experts van Milieu Centraal onderzoeken het gedrag van huishoudens op het gebied van 
energieverbruik en renovatie van energie-efficiëntie. Ze leverden de documenten van alle projecten 
over gedragsinterventies. We moeten deze documenten onderzoeken. 
 
Aanpak 
Voor het artikel hebben we voornamelijk data-analyse (statistische en regressieanalyse) uitgevoerd 
op de beschikbare dataset van WoON energiemodule 2018. 
 
Belang van de resultaten 
Bijdrage aan de MMIP 3 en MMIP 4 doelen 
De resultaten dragen voornamelijk bij aan de MMIP3 en het versnellen van de energie-efficiënte 
renovaties in de woningvoorraad. In het artikel identificeerden we de belangrijkste gedragsfactoren 
voor vier soorten renovaties van energie-efficiëntie, d.w.z. PV-paneel, isolatie, energiezuinige 
ketels/cv-installatie (bijv. Stadsverwarming). We identificeerden het belang van 
informatievoorziening voor energie labels en energieverbruik van de woningen. 
 
De analyse van de projecten van de partners zullen we afronden nadat we de interviews hebben 
gedaan en verder veldonderzoek hebben uitgevoerd, enz. 
 
Bijdragen aan grotere integrale pakketten in te zetten in de Gebouwde Omgeving 
De woningvoorraad heeft een groot potentieel om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. 
Project 5.2 richt zich met name op de koopsector met een aandeel van ruim de helft van de 
woningen. Het versnellen van de energie-efficiëntie renovaties van de woningvoorraad is een van de 
doelstellingen van de geïntegreerde pakketten. De resultaten van project 5.2 kunnen daarom 
bijdragen aan het behalen van de doelstelling om 200.000 woningen per jaar te renoveren. 
 
We hebben verschillende deelprojecten als onderdeel van project 5.2. Daarom richten we ons op  
verschillende doelgroepen van individuele huiseigenaren in VvE’s, maar ook groepen op 
buurtniveau, etc. We streven ook naar clusteranalyse en groeperen van huishoudens met 
vergelijkbare bouw- en huishoudkenmerken. 
 
Toepassing 
Momenteel verdelen we de resultaten onder onze projectpartners. We plannen andere vormen van 
verspreiding van de resultaten. 

Deelproject 5.3 State-of-the-art en lessons learned 

Het doel van dit project is het borgen van kennis en opgedane ervaringen in Europa en Nederland, 
en tegelijkertijd het vernieuwen van de huidige praktijk. Dit doen we door het inventariseren en 
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evalueren van huidige aanpakken in lopende en uitgevoerde EU-projecten en NL-projecten. Het 
tweede doel is het leren van vergelijkbare transitieprocessen in het verleden, zoals de overgang van 
kolen naar aardgas. We streven bovendien naar verdieping van inzicht door analyse van 
veranderende sociale normen met betrekking tot energieverbruik en duurzaam wonen.  Dit project 
bestaat uit de volgend activiteiten: De activiteiten in het project zijn weergegeven in tabel 5.3.   
 
 
 
Tabel 5.3: overzicht van activiteiten deelproject 5.3. 
 

Activiteit 1 Inventarisatie van EU-projecten en 
Nederlandse projecten. 
Comparatieve analyse van gebruikte 
aanpakken in de afgelopen 10 jaar. 

HU/HUAS/TNO 
Overige partners 

1-1-
2020 

31-12-
2020 

Activiteit 2 Verbreding van resultaten van 
Activiteit 1. naar een analyse van 
processen in de tijd (2.) en de impact 
van sociale normen (3.) Studie naar 
mogelijkheden voor versterking van 
collectieve aanpakken. 

HU/HUAS/ 
Overige partners 

1-7-
2020 

30-06-
2021 

Activiteit 3 Het doel is om de rol van 
energiecoöperaties in de Proeftuinen 
Aardgasvrije Wijken te versterken, 
gericht op energierenovatie in 
combinatie met duurzame opwek. 

Energie-
U/HU/HUAS/ 
Overige partners 

1-7-
2020 

31-12-
2020 

Activiteit 4 Een landelijk platform ontwikkelen 
om de samenwerking tussen 
gemeenten, energiecoöperaties en 
buurtinitiatieven, bewoners en lokale 
bedrijven te faciliteren in een 
effectieve bewonersreis. 

HOOM/HU/HUAS/ 
Overige partners 

1-7-
2020 

31-12-
2020 

 
Na het eerste half jaar van deze rapportage periode is Activiteit 1 van het project in concept gereed. 
De mijlpaal van deze activiteit staat gepland op het eind van het volgende half jaar. Activiteiten 2 
volgt op Activiteit 1 en strekt zich uit over het komende jaar. Activiteiten 3 en 4 bouwen ook voort 
op activiteit 1 en zijn inmiddels van start gegaan. In deze halfjaarsrapportage beschrijven we de 
behaalde resultaten van Activiteit 1. 
 
Resultaten 
Op basis van een uitgebreide studie van rapporten en websites van Europese en Nederlandse 
projecten is een inventarisatie gemaakt van aanpakken om bewoners te betrekken bij 
renovatieprojecten. Geleerde lessen zijn geïdentificeerd.  De aanpakken kunnen geordend worden 
met behulp van figuur 5.1: 
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Figuur 5.1: ordening van aanpakken om bewoners te betrekken bij renovatieprojecten. 
 
Figuur 5.1 kent twee dimensies: de ‘barriers en drivers’ en ‘supply en demand’. Zo ontstaan vier 
kwadranten. Europese projecten zijn doorgaans gekenmerkt door een specifieke benadering van het 
gesignaleerde probleem en de in het project te onderzoeken oplossing. Resultaten wijzen uit dat de 
klantreis breder moet worden gezien dan alleen als een benadering van waarden en besluiten van 
de consument; een goede organisatie van de aanbodzijde is minstens even belangrijk.  
 
De Nederlandse projecten zijn vergeleken op basis van de betrokkenheid van bewoners en de 
klantreis. Op basis hiervan worden aanbevelingen gedaan om de effectiviteit te vergroten.  
 
Partijen  
De opzet van de EU en NL-studies is voorgelegd aan en besproken met alle partners tijdens de 
teamoverleggen van 5.3. Partners hebben eigen rapporten en bevindingen gedeeld. De studie van 
EU-projecten is door de HUAS uitgevoerd waarbij regelmatig met HU is overlegd, voor de NL-studie 
geldt het omgekeerde. TNO heeft een evaluatiekader ontwikkeld om praktijkinterventies te 
beoordelen op hun bijdrage aan een snellere klantreis. 
 
Aanpak  
Literatuurstudie en meetings met partners. 
 
Belang van de resultaten 
De resultaten en inzichten zijn input voor de vervolgactiviteiten van dit project. De inventarisatie van 
de aanpakken is de basis voor interviews met experts om de resultaten verder uit te diepen. 
Bovendien worden de resultaten meegenomen bij de opzet van de focusgroepen en interviews in 
Activiteit 3 en 4. 
 
Toepassing 
De resultaten vormen input voor de vervolgactiviteiten in dit project (Activiteiten 2-4). De 
inventarisatie van aanpakken en ervaringen is de basis voor de Activiteiten waarbij dit wordt 
besproken met experts en bewoners in de praktijk.  
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Deelproject 5.4 Praktijkexperimenten en opschaling strategieën 

Mijlpaal 1: Platformen uitgebreid met functionaliteiten, uit State of the Art (2020 dec) 
Gemelde voortgang op 2 van de 4 platformen 
 
WieWatWaar 
 Beschrijving 

dienst/product 
Platform voor digitale mond-op-mond reclame ingericht en 
functionaliteiten toegevoegd om platform werkend te krijgen. Koppeling 
met de juiste categorieën en testen heeft veel (extra) tijd gekost. 
Toegevoegd van statistieken om effect van platform op conversierate 
ook te kunnen meten, en vereenvoudiging van aanmelding en login om 
gebruik onder bewoners te vergroten. 
Komend halfjaar worden nieuwe functionaliteiten toegevoegd en gaat 
het platform gebruikt worden. Inzet op uitproberen van diverse nudging 
interventies.  Verbeteren lay-out.  

 Partijen  WieWatWaar 
 Methode  Agile werkomgeving 
 Bijdrage MMIP3 

doelen 
 Woningeigenaren investeren o.b.v. zo betrouwbaar mogelijke 

informatie. Informatie van mensen uit je buurt wordt als betrouwbaar 
gezien. Dit platform draagt bij aan een gemakkelijkere en 
laagdrempelige ontsluiting van deze informatie. Van belang is om het 
effect van deze informatie te kunnen monitoren door het gebruik van 
het platform en het effect op genomen maatregelen te kunnen meten. 

 Bijdrage aan grotere 
integrale pakketten? 

 n.v.t. 

 Toepassingsgebied 
bestaande bouw 

 Woningeigenaren, voornamelijk grondgebonden woningen 

 Inzet met resultaat  Vergemakkelijken en vereenvoudigen van mond-op-mond reclame om 
daarmee meer woningeigenaren te verleiden om duurzame maatregelen 
te nemen 

 
HOOM dossier en energiecoaches 
 Beschrijving 

dienst/product 
Combinatie tussen offline en online ondersteuning van de klantreis via 
energiecoaches en het HOOM dossier (Haagse EnergiebesparingsAanpak 
HEBA). Voor de energiecoaches is een training ontwikkeld en toegepast, 
en is een stappenplan in ontwikkeling voor HEBA. Kennis uit de 
wetenschap en onderzoek door TNO, TUD, TU/e en Hanze zijn daarbij 
gebruikt.  

 Partijen  Duurzaam Den Haag/HOOM 
 Methode  In de praktijk ontwikkelen en toepassen van kennis 
 Bijdrage MMIP3 

doelen 
 Door de activiteiten zijn in 3 buurten 100 duurzame maatregelen 

genomen. Ook zijn 40 energiecoaches getraind die vervolgens hun 
competenties gaan inzetten om bewoners te helpen bij het kiezen van 
maatregelen.  

 Bijdrage aan grotere 
integrale pakketten 

 n.v.t. 
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 Toepassingsgebied 
bestaande bouw 

 Zeer divers, 3 pilotbuurten zijn zeer verschillend, zowel VvE’s als 
huurders van appartementen 

 Inzet met resultaat  Toepassen van de HEBA in andere buurten, en eventueel vertalen naar 
een GEBA (Gemeentelijke Energie BesparingsAanpak (die kan worden 
toegepast door HOOM ook in andere gemeenten dan Den Haag) 

 
Mijlpaal 2: Gevalideerde platformen met gemonitorde conversierate en waarin geïdentificeerde 
bewoners… (dec 2021) 
 Beschrijving 

dienst/product 
Deze mijlpaal wordt vanaf 2021 beschreven, is vervolg op mijlpaal 1. 

 
Mijlpaal 3: Lessons learnt van praktijkexperimenten met de platformen (dec 2021) 
 Beschrijving 

dienst/product 
Deze mijlpaal wordt vanaf 2021 beschreven, na 1 leersessie in de CP is 
het nog te vroeg om hierover zinvol te kunnen rapporteren.  

 
Mijlpaal 4: Handreiking voor vergroting SEL bij energierenovaties (jun 2020) 
 Beschrijving 

dienst/product 
De innovaties die in IEBB in thema 1, 8 en 9 worden ontwikkeld zijn 
voornamelijk technische innovaties. Het is van belang om voor deze 
innovaties al in een vroeg stadium ook na te denken hoe deze 
technologieën ook maatschappelijk kunnen worden ingebed (societal 
embeddedness). De handreiking geeft ondernemingen handvatten om 
naast de technologie ook andere aspecten in ogenschouw te nemen. 
Kern is een multidisciplinaire aanpak die behulpzaam is bij het 
beoordelen van de maatschappelijke inbedding juist t.o.v. van de TRL en 
die handvatten biedt hoe je die kan vergroten 

 Partijen  TNO  
 Methode  De SEL methodiek is recent opgeleverd. Deze handreiking is een 

toegepaste vertaling van deze SEL methodiek naar een handzame en 
pragmatische aanpak om bedrijven in de bouw- en energie-
installatiesector te helpen met maatschappelijke inbedding bij de 
ontwikkeling van technische innovaties. In de volgende fase gaan we 
deze handreiking ook valideren aan de hand van een aantal innovaties in 
Thema 1, 8 en 9. 

 Bijdrage MMIP3 
doelen 

 De derde succesfactor (Van Hal, Essay PAW, 2019) is cruciaal in de 
energietransitie. Een belangrijk element in de SEL is de acceptatie door 
gebruikers. Door in een vroeg stadium aandacht te hebben voor 
aspecten die vaak buiten de technologieontwikkeling liggen, wordt de 
kans vergroot dat de innovaties goed maatschappelijk ingebed zijn. 

 Bijdrage aan grotere 
integrale pakketten? 

  Het toepassing van SEL bij een innovatie helpt om maatschappelijk 
aspecten mee te nemen in de vormgeving van de innovatie. Gekoppeld 
aan andere indicatoren zoals bijv. TRL maakt SEL de innovatie integraal. 

 Toepassingsgebied 
bestaande bouw 

 Voorlopig in IEBB gericht op Renovatie-concepten, Warmte-opslag en 
Warmtepompen. Methode is niet technologie georiënteerd, maar is 
meer geschikt voor complexe technische innovaties dan enkelvoudige 
innovaties.  
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 Inzet met resultaat  In de volgende fase gaan we deze handreiking ook valideren aan de hand 
van een aantal innovaties in Thema 1, 8 en 9. 

 
Mijlpaal 5: Bouwstenen voor onderwijsprogramma’s op HBO en Universitair niveau dec 2021 
 Beschrijving 

dienst/product 
Deze mijlpaal wordt pas vanaf 2021 beschreven, op deze mijlpaal wordt 
nu nog niet gewerkt, anders dan dat we TUe, TUD en de Hanze en HU 
nauw betrekken bij de platformontwikkeling 
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Bijlage F rapportage deelprojecten Thema 6 
 
Deliverables  
Er zijn voor dit thema in deze rapportageperiode geen deliverables gepland. 
 

Deelproject 6.1 Afwegingskader 

Het doel van dit project is het ontwikkelen van een integrale afwegingsmethodiek om strategische 
vastgoedbeslissingen voor woningen op gebouw- en complexniveau te kunnen maken en 
onderbouwen.  
 
Activiteit 6.1.1 
Er is een eerste overzicht gecreëerd van de informatiebehoefte in het beslisproces van 
woningcorporaties in verschillende categorieën. 
 
Partijen 
TNO, Hanze Hogeschool, TU/e, Area, Wocom, AEDES, VABI, Arcadis, Atriensis, VGM, Making Space, 
Vastgoedbelang, Netbeheer Nederland, Onderhoud NL, W/E Adviseurs, Groenwest, Woonbedrijf 
 
Aanpak 
Het beslisproces bij woningcorporaties is in beeld gebracht door middel van 1) bureauonderzoek 
naar verschillende beslismodellen, 2) interviews met verschillende medewerkers en directies van 
woningcorporaties en 3) actieonderzoek waarbij bij verschillende woningcorporaties de 
vergaderingen waarin besluiten werden genomen over de aanpak van verschillende projecten zijn 
bijgewoond. 
 
Belang 
Door het beslisproces van woningcorporaties te verbeteren wordt de energietransitie versneld. 
Toepassing De resultaten vormen de basis in de nieuw te ontwikkelen onderlegger voor 
afwegingsmethoden voor woningcorporaties. 
 
Activiteit 6.1.2 
De methodiek is in basis uitgewerkt als onderdeel van de MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) en is 
toegepast op projecten bij Groen West. De eerste tests zijn uitgevoerd en de bevindingen zijn 
positief.  
 
Partijen 
Onderhoud NL, W/E Adviseurs, TUD, Hogeschool Utrecht, Groenwest, TNO 
 
Aanpak 
Bureauonderzoek en toepassing eerste resultaten in praktijkcasus Groen West 
 
Belang 
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De door ons ontwikkelde methodiek is gebaseerd op de landelijke wetgeving vanuit het ministerie 
van BZK, waarin de MPG verplicht wordt gesteld bij bouwen én renoveren. 
 
Toepassing 
Het project is aangesloten op de Utrechtse Renovatieversneller van de RWU (Utrechtse 
woningcorporaties, waarbij de nieuwe indicator is ingebracht in de menukaart en nu via proeftuinen 
in de praktijk wordt toegepast. 
 
Activiteit 6.1.3 
Een start is gemaakt met het ontwikkelen van een design van keuze-experiment voor het meten van 
bewonerspreferentie. 
 
Partijen 
TU/e, Hanze Hogeschool TNO, Woonbedrijf 
 
Aanpak 
Om bewonersvoorkeuren in kaart te brengen (doel van de eerste stap van deze activiteit) zijn 
interviews uitgevoerd met experts bij Woonbedrijf en Wooncom. Op basis van de interviews zijn de 
kennisvragen, bestaande aanpakken en tools bij energie-renovatie-projecten bij de 
woningcorporaties in kaart gebracht. 
 
Belang 
Meenemen van de behoefte van huurders en hen een rol geven in de besluitvorming verhoogt het 
draagvlak en brengt daarmee de versnelling in de energietransitie. 
 
Toepassing 
De resultaten worden onderdeel van de nieuw te ontwikkelen onderlegger voor afwegingsmethoden 
voor woningcorporaties. 
 
Activiteit 6.1.4 
In samenwerking met activiteit 5 thema 2 zijn de eerste datagedreven modellen ontwikkeld voor het 
voorspelen van de energiebesparing van renovatiemaatregelen. Deze worden nog gevalideerd, 
daarnaast is er met hulp van de project partners kostendata verzameld die gebruikt gaat worden om 
een geïnformeerde beslissing te nemen van de meest optimale renovatiemaatregel(en) voor een 
specifiek gebouw. 
 
Partijen 
TUD, TNO 
 
Aanpak 
Bureauonderzoek en ontwikkelwerkzaamheden. 
 
Belang 
Door beter inzicht in de resultaten van renovaties op het energiegebruik kan een betere afweging 
worden gemaakt voor toekomstige projecten. 
 
Toepassing 
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De resultaten worden onderdeel van de nieuw te ontwikkelen onderlegger voor afwegingsmethoden 
voor woningcorporaties.  
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Bijlage G rapportage deelprojecten Thema 7 
 
Deliverables 
Tabel 7.1 geeft een overzicht van de status van de tijdens deze rapportageperiode geplande 
deliverables voor dit thema. 
 
Tabel 7.1: overzicht van deliverables milestone 1 in thema 7 Keteninnovatie. 

Deelproject Deliverable Plandatum Status 
7.1 Formulering van benodigd aanbod op natuurlijke 

momenten per woningtype 
M6 gereed 

7.2 Kansenkaart vraagbundeling woningcorporaties 
 

M6 vertraagd 

 
Toelichting: in verband met de coronamaatregelen is de PhD aan de TU Delft, die een belangrijke 
bijdrage levert aan het conceptuele raamwerk (de vertraagde deliverable uit project 7.2), later 
gestart dan gepland. Inmiddels is de PhD gestart, en de verwachting is dat de achterstand in het 
project binnen de oorspronkelijke looptijd en budget ingelopen kan worden.  
 

Deelproject 7.1 Organisatie van aanbodbundeling 

Doel van dit project is om een flexibel organisatiemodel voor de renovatieketen te ontwikkelen 
waarmee beschikbare renovatiecapaciteit en energetische concepten uit de markt snel en efficiënt 
kunnen worden gecombineerd. Een overzicht van de activiteiten in het project is weergegeven in 
tabel 7.2.   
 
Tabel 7.2: overzicht van activiteiten deelproject 7.1. 
Activiteit Trekker Q1’20 Q2 Q3 Q4 2021 
1. Verkenning markt en concepten TU X X X   
2. Ontwikkeling organisatiemodel 
voor samenwerking 

UT 
X X X X 

 

3. Ontwikkeling werkwijze van 
productsamenstelling 

HU 

 X X X 
X 

4. Effect raming tijd en kosten TNO   X X X 
 
Activiteiten 1 t/m 3 zijn gestart. Activiteit 4 is nog niet gestart, volgens planning te starten vanaf juli 
2020. In deze rapportage beschrijven we de tussenresultaten van lopende activiteiten. 
 
Resultaten 
Op basis van praktijkinventarisaties en wetenschappelijke literatuurstudie gericht op modulaire 
aanbodbundeling is de basis gelegd voor de verdere ontwikkeling in dit project van het beoogde 
tool/configurator en bijbehorende business case, zie figuur 7.1. 
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Figuur 7.1: lay out verder ontwikkeling deelproject 7.1 
 
De volgende activiteiten hebben plaatsgevonden in het project:  

• Verkenning van bestaande aanbodconcepten en -capaciteiten is gestart en loopt (activiteit 
1).  

• Verkenning theoretische concepten voor aanbodbundeling is gestart en loopt (activiteit 2).  
• Eerste basismodel voor de beoogde tool voor aanbodbundeling (aanbod configurator) is 

geschetst (activiteit 3).  
• Afstemming intern heeft plaatsgevonden in drie interne projectmeetings met alle 

projectpartners.  
• Afstemming in thema 7 heeft plaatsgevonden in twee meetings met andere projecten. 
• Afstemming buiten thema 7 heeft plaatsgevonden en loopt door met thema 1 t.b.v. 

verkrijgen van eenduidigheid over te gebruiken woningtypologie.  
 
Partijen 
Tabel 7.3 toont per partij de inhoudelijk bijdrage aan de mijlpaal. 
 
 Tabel 7.3: inhoudelijk bijdrage van de deelnemende partijen aan deelproject 7.1. 
Trekker Activiteit 
TUD Verkenning van praktijkconcepten en aanbiedersmarkt voor noodzakelijke 

uitgangspunten en bruikbare elementen voor aanbodbundeling 
UT Theorieverkenning en inventarisatie van theoretische inzichten voor ontwikkeling 

van een organisatiemodel voor modulaire aanbodbundeling en 
ketensamenwerking tussen aanbieders 

HU Eerste samenstelling/schets van inzichten en elementen vanuit bovenstaande 
voor de ontwikkeling van de werkwijze van modulaire 
product+dienstsamenstelling t.b.v. integraal aanbod 
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TNO Inbreng van woningtypologie als uitgangspunt van de modulaire 
product+dienstsamenstelling t.b.v. integraal aanbod 

Riemarkt Inbreng van eigen modulaire aanpak van product+dienstsamenstelling voor 
integrale woningrenovatie aan bewoners 

OnderhoudNL Inbreng praktijkvoorbeelden en reflectie op doorwerking in de aanbodsector van 
modulaire product+dienstsamenstelling t.b.v. integraal aanbod 

De Alliantie Idem, reflectie op doorwerking van modulaire aanbodbundeling op vraagzijde 
 
Aanpak  
De praktijkinventarisatie en literatuurstudie leggen de basis voor ontwerpende wijs vervolg in de 
ontwikkeling van een organisatiemodel en -werkwijze voor modulaire aanbodbundeling uitmondend 
in een tool, c.q. blauwdruk daarvoor (uitwerkingsniveau nader te bepalen binnen de kaders van 
projectplan) i.o.m. met projectpartners. 
 
Belang van de resultaten 
Het belang van de projectresultaten richt zich op de renovatie aanbodmarkt. 
 
Bijdrage aan de MMIP 3 doelen 
Project richt zich op kostenreductie met behoud (of verbetering) van kwaliteit. Het project richt zich 
op procesverbetering en de business case moet aantonen of energierenovaties soepeler/sneller en 
tegen lagere kosten worden uitgevoerd. Modulaire aanpak op natuurlijke renovatiemomenten moet 
leiden tot lagere productie/investeringskosten alsook TCO/proceskosten voor eigenaren m.n. 
corporaties.  
 
De modulaire aanpak streeft uitwisselbaarheid na tussen verschillende oplossingen van 
verschillende partijen zodat oplossingen de potentie hebben van schaalbaarheid en grotere 
productiecapaciteit. Als gevolg moet de business case aantonen, dat de bouw/installatiekosten en -
tijd worden gereduceerd.  
 
Tenslotte moet dit de aantrekkelijkheid voor eigenaren en gebruikers vergroten omdat renovaties 
optimaal kunnen worden uitgevoerd en men minder hinder ondervindt van een renovatie, als die 
soepeler, sneller en goedkoper kan plaatsvinden.  
 
Het project draagt bij aan aanbodintegratie en modulaire opschaling in de Gebouwde Omgeving. 
Het project heeft met name impact op sociale woningbouw, grondgebonden en gestapeld. 
 
Toepassing 
De resultaten tot nu vormen de basis voor de vervolgactiviteiten in dit project (Activiteiten 1-4). Met 
name betrekking hebbende op de verdere vormgeving van de modulaire aanbodbundeling c.q. 
model/tool voor organisatorische aanbodketen- en product+dienstsamenstelling.  
 

Deelproject 7.2 Eenduidige vraag- en aanbodbundeling  

Het doel van dit project is het opstellen van eenduidige vraagspecificaties voor 
renovatieoplossingen, het vaststellen van de condities die vraagbundeling door woningcorporaties 
mogelijk maken en het bieden van een leeromgeving om kennis en ervaring van vraagbundeling en 
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het afstemmen van aanbod te delen. Het onderzoek dient hiermee als ondersteuning en 
onderbouwing van het programma van de Renovatieversneller.  
 
Resultaten 
Het belangrijkste resultaat in deze periode, onder activiteit 3, is de organisatie van een Webinar 
Renovatieversneller, 17 juni 2020, met prominente sprekers en veel deelnemers, als deel van 
activiteit 2, Hieraan is bijgedragen door Aedes.  
 
Vanuit 7.2 activiteit 4 - Gespikkeld bezit zijn de resultaten volgende deelresultaten te melden uit 
deskresearch en field research:  
• De deskresearch heeft 18 publicaties aan het licht gebracht waarin het onderwerp 

energietransitie in gespikkelde wijken aan bod komt. Tezamen geven deze publicaties een beeld 
van de problemen die zich voordoen in de praktijk en de oplossingsrichtingen die reeds bekend 
of uitgeprobeerd zijn. De deskresearch is in concept gerapporteerd. 

• De field research betreft een vijftiental individuele interviews (digitaal / telefonisch) met 
relevante partijen zoals woningcorporaties, gemeenten, lokale initiatiefnemers, lokale 
energiecoöperaties, particulier eigenaren en adviesorganisaties en worden deze zomer in 
concept gerapporteerd. De deskresearch is in concept gerapporteerd. 

 
Er worden voorbereidingen getroffen voor de volgende fase van het project, te weten de co-
designsessies gericht op het duidelijk krijgen van mogelijke oplossingsrichtingen en het uitwerken 
daarvan.  
• Een eerste sessie staat gepland voor september en richt zich op de einddoelgroep van dit project 

(particulier eigenaren van grondgebonden woningen, waar voorheen een woningcorporaties de 
eigenaar van was, in buurten waar renovatie- of verduurzamingsplannen voor zijn) 

• Een volgende co-creatie sessie zal vervolgens waarschijnlijk in oktober plaatsvinden.  
 
Partijen 
Voor: 7.2 activiteit 4: Naast contacten gerelateerd aan de uitgevoerde desk- en fieldresearch, is er 
met de volgende partijen contact en uitwisseling over het onderwerp: 
• Partijen die betrokken zijn bij IEBB: TU Delft, Hanze Hogeschool, collega’s bij Hogeschool Utrecht 

en Avans 
• Andere partijen: Platform 31 waar momenteel ook een project wordt opgestart over 

verduurzaming in gespikkeld bezit 
 
Aanpak 
Voor: 7.2 activiteit 4: De methodische aanpak bestond tot nu toe uit het uitwerken van project- en 
activiteitenplan op basis van de projectbeschrijving, een definitie en verdere afbakening van de term 
gespikkeld bezit, een taakverdeling en procesafspraken en regelmatig projectoverleg. 
 
Toepassing 
Voor: 7.2 activiteit 4: Het streven is om toe te werken naar een ‘menukaart’ van mogelijke effectieve 
strategieën en oplossingsrichtingen voor verduurzaming van particulier bezit (dat voorheen 
woningcorporatie bezit was) in gespikkelde wijken. De oplossingen en strategieën worden voor 
zover mogelijk uitgewerkt in samenhang met relevante partijen. De invalshoek van de particuliere 
huiseigenaren van gespikkeld lijkt in bestaande praktijken en literatuur wat onderbelicht en heeft 
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een duidelijke focus voor dit project. Immers, verleiding kan alleen plaatsvinden als de opties voor 
hen aantrekkelijk zijn. 
 
Belang  
Vanuit het MMIP is dit project onder te brengen bij MMIP3 (Versnelling van energierenovaties in de 
gebouwde omgeving).  
 
Specifiek voor 7.2 activiteit 4: ligt de aansluiting bij deelthema 3 (Gebouweigenaren en -gebruikers 
centraal bij energierenovaties). Het project richt zich op het realiseren van integrale oplossingen bij 
energierenovatie met een focus op gebouweigenaren en gebruikers. Met het project wordt vooral 
ingezoomd op het subdoel aantrekkelijkheid.  
 
De huidige aanpak van verduurzaming en renovatie in gespikkelde wijken lijkt niet zo aantrekkelijk 
voor de particulier eigenaren. De betrokken organisaties en partijen zouden graag zien dat 
particuliere eigenaren ‘meedoen met’ en ‘aansluiten bij’ de renovatie die wordt ingezet door de 
woningcorporatie. In de praktijk gebeurt dit echter nauwelijks en leidt deze aanpak tot wederzijdse 
afstand, frustratie en wat onbegrip. Er wordt weinig (constructief) met elkaar gecommuniceerd. Dit 
inzicht wordt meegenomen in het resterende traject van dit onderzoeksproject door voldoende 
aandacht te schenken aan de dilemma’s van particuliere eigenaren en voor hen aansprekende en 
relevante oplossingsrichtingen die aansluiten bij hun wensen en mogelijkheden.  
 
Woningcorporaties (en andere betrokken partijen zoals aannemers en technische bureaus) denken 
bij een wijkrenovatie aan pakketten en systemen en een integrale aanpak. Deze aanpak is mogelijk 
niet zo relevant voor deze specifieke groep particuliere eigenaren (voorheen sociaal huurders, 
mogelijk minder draagkrachtig).  
 
De impact van het project is vooral gericht op begrip van de leefwereld van de particulier eigenaar 
en strategieën en oplossingen die aansluiten bij deze leefwereld. Het uiteindelijke doel is dat deze 
woningen in particulier bezit zo nodig worden gerenoveerd en verduurzaamd.   
 
Voor wat betreft de term gespikkeld bezit is een verbijzondering aangebracht en is de focus op 
grondgebonden woningen (zonder VvE-structuur) en voormalige woningen van woningcorporaties 
(en niet andere groot-eigenaren). 
 
Het aantal huurwoningen dat in het verleden verkocht is door woningcorporaties aan particuliere 
eigenaren betreft 26.000 á 30.000 woningen. Dit is een relatief beperkt aantal vergeleken met de 
ruim 2 miljoen zelfstandige huurwoningen die woningcorporaties bezitten. 
 

Deelproject 7.3 Meekoppelkansen voor particulieren 

Doel van dit project is het ontwikkelen van concepten, methodieken en tools om meekoppelkansen 
van particuliere opdrachtgevers te identificeren en te kunnen vertalen in kansrijke business voor 
opdrachtnemende partijen en een waardevol aanbod voor particulieren. 
De focus ligt in dit project op particuliere opdrachtgevers/eigenaren van grondgebonden woningen 
(rijwoningen, twee-onder-een-kappers en vrijstaande woningen). De pilot richt zich specifiek op 
woningen uit de periode 1960-2005. 
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Resultaten 
Er is een alternatieve onderzoeksmethode opgezet die de standaard opzet van enquêtes en 
focusgroepen vervangt door online oplossingen. Er is een vragenlijst voor particuliere eigenaren 
samengesteld. Als theoretisch kader is ontwikkeld een matrix van mogelijke meekoppelkansen 
vanuit een technische benadering, vanuit de levensloopbenadering en vanuit sociale indicatoren. Per 
meekoppelkans moeten hinderpalen, kansen en triggers inzicht geven in de mogelijke oplossingen 
voor een waardevol aanbod richting particulieren. Kennis over businessplatform is getoetst aan 
ervaringen in de praktijk. 
 
Partijen 
Hogeschool Utrecht, Making Space, Reimarkt, BuildinG en TNO 
 
Aanpak 
De methodische aanpak is nog in ontwikkeling.  
 
Belang van de resultaten 
Stimuleren en activeren van particulieren om hun eigen woning te verduurzamen. Particuliere 
eigenaren zijn veelal gericht op het verbeteren van het woongenot in plaats van het aanbrengen van 
energiebesparende maatregelen. Doel van dit project is het ontwikkelen van concepten, 
methodieken en tools om meekoppelkansen te identificeren en te kunnen vertalen in kansrijke 
business voor bedrijven en een waardevol aanbod voor particulieren.  
 
De methodieken en tools kunnen inzet worden om tot een integraal aanbod te komen i.p.v. losse 
maatregelen. 
 
De methodiek zal als input gaan dienen voor een handreiking voor bedrijven. 

Deelproject 7.4 Maatschappelijke meekoppelkansen 

Doel van dit project is het ontwikkelen en uittesten van concepten, processen en aanpakken en de 
daarvoor benodigde keteninnovatie om tijdens de uitrol van de maatregelen nodig voor de 
energietransitie ook andere maatschappelijke opgaven mee te nemen. Het project eindigt met een 
activiteit waarin inzichten worden geaggregeerd om daarmee het aanhaken van weer andere 
maatschappelijke meekoppelkansen te bespoedigen. 
 
Activiteit 7.4.1 – Keteninnovatie op weg naar circulaire energieconcepten  
In de eerste periode aan de volgende resultaten gewerkt: 

• 3-D scan bestaande bouw 
o Keuze gemaakt voor 3D scantechniek via Matterport i.s.m. Zuyd/Re-Use/Mandel 
o Lesmateriaal ontwikkeld (deels) voor het inventariseren gebouw – in bewerking. 

Volgende stap is testen lesmateriaal in prijkt met statushouders. Deze praktijk kan 
ingebed worden in het eerste en tweede blok van studiejaar 2020-2021 bij de 
leerlijn CAD/BIM voor de doelgroep. 

o Deskresearch, opzoeken en verwerken achtergrondinformatie (tekeningen / 
plattegronden) 
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o Statushouder bekend gemaakt met werkzaamheden. Revit + 3D scan informatie 
gedeeld 

o Actief gewerkt met modelleren van voorbeeldgebouw door “student.” Op basis van 
door Zuyd aangereikte leerstof / instructies heeft hij geoefend met 
modelleersoftware Revit en deze vaardigheden gedeeld met docent Zuyd. 

o 1 juli 2020 start 3D laserscanning op locatie 
o Duur 2 weken om de puntenwolk te analyseren en eventueel om te zetten naar een 

concreet BIM-model. Transitie van een puntenwolk naar BIM-model met concrete 
elementen is momenteel nog niet mogelijk. Derhalve bewaken hoe we deze fase 
gaan vormgeven – wellicht ‘een brug te ver’ voor statushouder.  

o Een integrale samenwerking tussen Re-Use Materials en Zuyd, met ondersteuning 
van MANDEL (buiten consortium via Re-Use Materials) 

o Methodische aanpak gebaseerd op deskresearch en actie onderzoek. 
o De resultaten dragen bij aan MMIP 3 Versnelling energierenovaties in de gebouwde 

omgeving middels ketensamenwerking en koppeling materiaalstromen aan 
energiebesparing.  

o De opgedane kennis is voor opschaling geschikt om grotere integrale pakketten uit 
te voeren in zowel de kantorenmarkt als woningbouw.  

 
Activiteit 7.4.2 – Keteninnovatie op weg naar biobased energieconcepten  
Dit deelonderzoek heeft tot u toe geresulteerd in deskresearch en gesprekken met stakeholders 
door de Hogeschool Utrecht. Ook is er een prille samenwerking met de HAS. De resultaten van het 
onderzoek tot nu geven input voor het doen van laboratorium onderzoek bij de TUE. 
 
De partijen die hebben bijgedragen zijn HU, Wetland Products, TUE en de Vrije Koe. 
 
Dit onderzoek bestaat uit het inventariseren en realiseren van een keten dan wel netwerk van 
partijen om te kunnen komen tot het gebruik van Lisdodde als bouw- en isolatiemateriaal. Het van 
belang om vast te stellen wat de eigenschappen zijn van het nieuwste plaatmateriaal van lisdodde 
en welke voorzieningen er nodig zijn om lisdodde toe te passen in de bouw. Wanneer en voor wie is 
het interessant om Lisdodde als bouw- en/of isolatiemateriaal te gebruiken. Het van belang om vast 
te stellen wat het gebruik van Lisdodden bijdraagt aan de reductie van de hoeveelheid CO2 en 
stikstof. De potentie is namelijk dat hiermee een energieconcept te realiseren met een negatieve 
CO2 voetafdruk. Ook is de keten tussen de gebruiker en de producent van belang omdat zo direct 
aansluiting mogelijk is tussen de wensen van de consument en de producent. Hoe staat de 
consument tegenover dit soort producten en wanneer zou dit leiden tot de aanschaf hiervan.  
 
Nieuwe partijen werken samen te werken om gezamenlijk nieuwe duurzame concepten te 
ontwikkelen voor specifieke doelgroepen. De ontwikkeling van Lisdodde als bouwmateriaal kan 
leiden tot een isolatie en plaatmaterialen die tijdens hun groei ook nog bijdragen aan de CO2-
reductie en een positief effect kunnen hebben bij het tegen gaan van bodemdaling. Hiervoor wordt 
onderzocht hoe partijen van buiten de bouwkolom hieraan kunnen bijdragen. De ontwikkeling van 
lisdodde als bouw- en isolatiemateriaal kan bijdragen aan circulaire bouwmaterialen die mits op de 
goede manier verwerkt ook als compleet materiaal wegenomen en opnieuw gebruikt kunnen 
worden. Producten zijn in principe geschikt voor verwerking in verschillende gebouwtypen. Het 
onderzoek in dit project richt zich met name op toepassing in particuliere woningbouw. 
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Deze tussentijdse resultaten zullen worden gebruikt als input voor het vervolg van het onderzoek in 
september 2020. Hier zal verder onderzoek plaatsvinden naar de stakeholders en zal verder 
laboratoriumonderzoek plaatvinden op de TUE.  
 
Activiteit 7.4.3 – Keteninnovatie op weg naar energieke monumenten  
Activiteit 7.4.3. is onderdeel van deelthema 3 van MMIP 3: gebouweigenaren en gebruikers centraal 
bij energierenovatie. Onderzocht wordt hoe erfgoed – als kwaliteit van de gebouwde omgeving – 
kan worden ingezet om mensen te activeren en motiveren voor een baten-verhogende en 
gebiedsgerichte energietransitie. Daarmee gaat het specifiek in op “de aantrekkelijkheid voor 
gebruikers (zoals esthetiek, gebruikersgemak, comfort en leefklimaat) en omwonenden” van het 
subdoel Aantrekkelijkheid.  
 
Activiteit 7.4.3. of het Living Lab Erfgoed in EnergieTransitie, heeft dit jaar als doel een modulair 
integraal beslismodel (een methodiek) te ontwikkelen waarmee gebouweigenaren en lokale energie-
initiatieven met diverse erfgoedtools invulling kunnen geven aan hun energietransitie-project.  
De methodiek – zoals die op dit moment wordt ontwikkeld – heeft betrekking op 20-30% van de 
gebouwen en gebieden in Nederland met historische kwaliteiten. Dit percentage omvat 1-3% 
beschermd cultureel erfgoed en verder karakteristieke, beeldbepalende en beeld ondersteunende 
gebouwen in hun samenhangende ruimtelijke context zoals beschermde stads- en dorpsgezichten 
en landschappen. 
 
De uitvoerende partners van het Living Lab – stichting Het Oversticht, Dijkoraad R.R.G. B.V., stichting 
BuildinG en de Hanzehogeschool Groningen – hebben tot op heden een theoretische methodiek 
ontwikkeld met werkwijzen en tools vanuit drie perspectieven: bewoners, gebouwen 
(energiereductie) en het omliggende gebied (opwekken van de restvraag). Recent is gestart met de 
vertaling van de methodiek naar een praktijkgericht werkboek waarmee gebouweigenaren zelf aan 
de slag kunnen. We toetsen (spiegelen) de methodiek aan de praktijk door het volgen van lopende 
projecten (casuïstiek in de provincie Drenthe zoals in de gemeente Westerveld) en groepsdiscussies.  
Na de ontwikkeling van de methodiek (dit jaar) wordt ingezet op verdieping en verbreding van de 
methodiek en specifieke tools. Dit zal enerzijds een theoretisch karakter hebben en anderzijds een 
praktisch-toetsend karakter. 

Deelproject 7.5 Woonlasten Neutrale Renovatie 

Resultaten 
1. Oprichting Stichting WNR 
2. Opzet strategie keteninnovatie WNR 
3. Eerste opzet certificeringsstructuur MKB-bedrijven voor WNR 
4. PR en informatieverstrekking WNR 
 
Partijen 
Resultaat 1: Steigerteam WNR bestaande uit leden DNA in de bouw, KERN en WNR, ALV DNA in de 
bouw. 
Resultaat 2: Steigerteam WNR bestaande uit leden DNA in de bouw, KERN en WNR. 
Resultaat 3: KERN en Steigerteam WNR. 
Resultaat 4: KERN en Steigerteam WNR. 
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Aanpak  
Resultaat 1 
Juridisch onderzoek naar mogelijke entiteit voor WNR keuze voor organisatievorm “Stichting zonder 
winstoogmerk” op basis van intern en extern overleg, raadplegen jurist, deskonderzoek. 
 
Resultaat 2 
Procesbeschrijving integrale renovatie-aanpak en opzet WNR-model op basis van intern en extern 
overleg, raadplegen financieel en juridisch deskundige, deskonderzoek. 
 
Resultaat 3 
Opzet certificering en opleidingsplan op basis van intern overleg, deskonderzoek. 
 
Resultaat 4 
Informatieboek voor VVE-bestuurders op basis van intern en extern overleg, deskonderzoek en met 
behulp van resultaat 2. Lancering website op basis van intern overleg, deskonderzoek en met behulp 
van resultaat 2. Persbericht over oprichting en intentie WNR en lancering website. 
 
Belang van de resultaten  
Resultaat 1 
Bijdrage MMIP: Doordat Stichting WNR grootschalige (bijna) woonlasten-neutrale renovaties door 
regionale MKB-bedrijven mogelijk maakt heeft de oprichting ervan (indirecte) impact op de MMIP 3 
doelen “Prijs/kwaliteit”, “Schaalbaarheid” en “Aantrekkelijkheid”. 
Bijdragen aan grotere integrale pakketten in te zetten in de gebouwde omgeving: Doordat Stichting 
WNR grootschalige (bijna) woonlasten-neutrale renovaties door regionale MKB-bedrijven als 
integrale renovatieoplossingen mogelijk maakt levert de oprichting ervan (indirect) een bijdrage aan 
“grotere integrale pakketten in te zetten in de Gebouwde Omgeving”. 
Impact op: woningen VVE-segment, gestapelde bouw, (op langere termijn) te renoveren woningen 
algemeen. 
 
Resultaat 2 
Bijdrage MMIP: Het WNR-model maakt (bijna) woonlasten-neutrale renovaties door regionale MKB-
bedrijven mogelijk en heeft vanaf het moment dat het WNR-model in werking treedt bij eerste 
projecten directe impact op de MMIP 3 doelen “Prijs/kwaliteit”, “Schaalbaarheid” en 
“Aantrekkelijkheid”. 
Bijdragen aan grotere integrale pakketten in te zetten in de gebouwde omgeving: Doordat WNR 
grootschalige (bijna) woonlasten-neutrale renovaties door regionale MKB-bedrijven als integrale 
renovatieoplossingen mogelijk maakt levert de inrichting van het WNR-proces een bijdrage aan 
“grotere integrale pakketten in te zetten in de Gebouwde Omgeving”. 
Impact op: woningen VVE-segment, gestapelde bouw, (op langere termijn) te renoveren woningen 
algemeen. 
 
Resultaat 3 
Bijdrage MMIP: Certificering van in bij WNR-model betrokken marktpartijen (WNR-licentiehouders) 
heeft vanaf het moment dat het WNR-model in werking treedt bij eerste projecten directe impact op 
de MMIP 3 doelen  “Prijs/kwaliteit” (m.n. prestatie), “Schaalbaarheid” (m.n. productiecapaciteit) en 
“Aantrekkelijkheid” (m.n. optimale uitvoering). 
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Bijdragen aan grotere integrale pakketten in te zetten in de gebouwde omgeving: Certificering van 
WNR-licentiehouders beoogd de garantie van de prestatie van uitgevoerde renovaties te 
ondersteunen en de integriteit te borgen van WNR als partij waarbij financiers van 
langetermijnleningen zich comfortabel voelen.  
Hierdoor levert de licentiestructuur van WNR een bijdrage aan de “grotere integrale pakketten in te 
zetten in de Gebouwde Omgeving”. 
Impact op: woningen VVE-segment, gestapelde bouw, (op langere termijn) te renoveren woningen 
algemeen. 
 
Resultaat 4 
Zie resultaat 1 en 2. 
 
Toepassing 
Resultaat 1 
Bestuur aanvullen met externe bestuursleden (voor borging bredere draagkracht in NL en betere 
inbedding in externe netwerken). Inrichting renovatieproces en uitbouw werkwijze WNR. 
 
Resultaat 2 
Structuur WNR verder uitwerken, documenteren en communiceren. Uitvoeren eerste projecten 
volgens WNR-model. 
 
Resultaat 3 
Structuur certificering en opleiding WNR-licentiehouders verder uitwerken, documenteren en 
communiceren. Uitvoeren eerste opleidingen en certificeringen aspirant-licentiehouders. 
 
Resultaat 4 
Vervolg informatieboeken voor overheid en (aspirant-)licentiehouders. Vervolg 
informatieverspreiding via landelijke media. 
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Bijlage H rapportage deelprojecten Thema 8 
 
Deliverables 
Tabel 8.1 geeft een overzicht van de status van de tijdens deze rapportageperiode geplande 
deliverables voor dit thema. 
 
Tabel 8.1: overzicht van deliverables milestone 1 in thema 8 Warmtepompen 

Deelproject Deliverable Plandatum Status 
8.1 Systeemdefinitie voor open-source 

warmtepompcontroller 
 

M6 gereed 

8.1 Selectie ontwikkeltools en platform voor open-source 
warmtepompcontroller 
 

M6 gereed 

8.3 Programma van eisen compressor olievrije 
hogetemperatuur-warmtepomp 
 

M6 gereed 

8.4 Realisatie van een testfaciliteit voor de evaluatie van 
verwarmingssystemen, zoals hybrides, warmtepomp en 
CV-ketelsystemen 

M9 gereed 

 

Deelproject 8.1 Configurator warmtepomp systemen 

Het doel is een configurator voor warmtepompsystemen in woningen te ontwikkelen waardoor de 
energietransitie kan versnellen. De configurator is een computerrekenmodel waarmee wordt 
beoogd om de diverse broncomponenten en warmteafgifte-componenten voor verschillende 
warmtepompinstallaties en woningsituaties optimaal te configureren. Tevens wordt bij de 
configurator een visuele lay-out (grafieken, business cases) voor gebruikers gegenereerd. De 
configurator is een innovatieve methodiek waarmee leveranciers en installateurs van 
warmtepompsystemen beter afgestemde en nieuwe diensten kunnen verlenen.  
 
De volgende onderzoeksresultaten zijn het afgelopen halfjaar behaald: 

• Er is stapsgewijs een begin gemaakt met het opstellen van de benodigde functionaliteiten 
van de kernmodule. Informatie hiervoor is opgehaald bij de partners. (HAN en Partners) 

• Er is samen opgesteld welke deelmodellen en bibliotheken nodig zijn.(HAN, Saxion en 
Partners) 

• Er is overlegd over de eisen en wensen, in- en outputs van het model. (HAN en Saxion) 
• Besloten is de warmtepomp als hart van de configurator te beschouwen, waarop andere 

deel- en componentmodulen worden aangesloten. Een eerste versie parametrisch 
warmtepomp model is ontwikkeld.(HAN) 

• Er is op het warmtepompmodel geïtereerd. Het model is tot het niveau gebracht waarop het 
op basis van een warmtevraag in de tijd, de benodigde capaciteit van de warmtepomp 
bepaalt voor verwarmen. Eventueel ontdooien van de buitenunit is meegenomen. 
Documentatie van de werking van het model is opgesteld.(HAN) 

• De eerste validaties van het model zijn uitgevoerd.(HAN) 
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• Infrastructuur waarmee het model gekoppeld kan worden aan bestaande programmatuur 
van partnerbedrijf Rensa is ontwikkeld.(RENSA en HAN) 

• Er is een begin gemaakt met het koppelen van de systemen van partnerbedrijf 
Stanstechniek.(STANSTECHNIEK, RENSA, HAN en SAXION) 

• De eerste stap in het V-model is het opstellen van eisen en wensen. Daarom is er een 
programma van eisen en wensen gemaakt met daarin de specificaties voor de configurator. 
Hierin worden verschillende eisen en wensen aan het model gesteld en daar ook een 
prioritering en een globale planning aangehangen. (HAN en SAXION). 

• Met Stanstechniek is verkend hoe we hun applicatie kunnen laten aansluiten op de 
generieke configurator. En zijn ook de mogelijkheden onderzocht voor 3D-visualisatie. 
(Stanstechniek en Saxion) 

• Er is onderzocht wat de mogelijkheden tot exporteren en importeren van gegevens zijn 
tussen de generieke configurator en het model van Stanstechniek. (Stanstechtniek, HAN en 
Saxion) 

• Kaders van de applicatie van Stanstechniek voor het generieke model zijn vastgesteld. Denk 
hierbij aan het aantal elementen op het dak en verschillende vormen van het dak, daktypen 
en de richtingen. (Stanstechniek en Saxion) 

• Resultaten uit vorige monitoring projecten zijn gepresenteerd aan de partners die de 
configurator ontwikkelen en er zijn raakvlakken geïdentificeerd (TU Delft) 

• Er is overleg gevoerd met de partners over de doelen van de configurator en de startpunten 
voor service- en organisatie implementatie (TU Delft).  

• Er is een succesvolle wervingsprocedure doorgevoerd voor een PhD student (TU Delft). 
• Er is stapsgewijs een begin gemaakt aan een abstract woningmodel die een warmtevraag 

genereert. Hiervoor is gebruik gemaakt van de kennis over elektrische netwerkmodellen. 
Het gegenereerde profiel kan later worden gekoppeld aan het model voor de warmtepomp. 
(SAXION) 

• Er is een Excel-bestand gemaakt, waarin de belangrijkste parameters staan voor het 
beschrijven van een woning. Deze zal gekoppeld worden aan het Python woning 
model.(SAXION) 

 
De volgende stap is om de architectuur in kaart te brengen. Zo is er een workflow architectuur, 
netwerk architectuur, model architectuur en modulen architectuur. Waarbij de modulen uit meerde 
modellen kan bestaan. 
 
Uiteindelijk dragen de bovengenoemde resultaten bij aan de vorming van de warmtepomp 
configurator. Met de configurator kan de energietransitie in Nederland worden versneld door een 
toegankelijk en gebruiksvriendelijke softwarepakket op te leveren, waarmee particulieren en 
installateurs laagdrempelig tot een betrouwbaar advies voor een geschikt warmtepompsysteem 
kunnen komen. De warmtepompsystemen zijn bepaald op basis van een bekende warmtevraag, of 
gasverbruik, in een gegeven woningsituatie. Via schuifknoppen kunnen eindgebruikerseisen en 
wensen ingegeven worden, bijvoorbeeld wel of geen ventilator buitenunit, wel of geen combinatie 
met pv, warmteopslag etc., die beperkingen opleggen aan de mogelijke systeemconfiguraties. 
Typische onderdelen van een warmtepompsysteem worden als componentmodellen ontwikkeld en 
gekoppeld aan het warmtepompmodel.  
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De resultaten van dit project dragen bij aan de energietransitie en aan de doelen van MMIP 3 en 
MMIP 4 door optimale warmtepompsystemen voor woningen te berekenen. De resultaten zijn in 
beginsel gericht op de bestaande bouw. Uiteindelijk kan de configurator ook gebruikt worden in een 
ruimere context, wellicht met aanpassing, voor kantoren en andere gebouwen.  
 
De platte code van de modulen wordt open-source beschikbaar gesteld. 
 
De resultaten van het project worden door de partnerbedrijven ingebed in hun bedrijfsvoering 
waardoor zij een versterkte positie in de markt kunnen innemen. 

Deelproject 8.2 Open source warmtepompcontroller 

Het doel van dit project is het ontwikkelen en toegankelijk maken van geavanceerde toegepaste 
meet- en regeltechniek voor stakeholders van warmte- en koude leverende systemen, al dan niet 
met warmteopslag, voor de gebouwde omgeving. Door toepassing van geavanceerde meet -en 
regeltechniek kan een optimale werking van deze systemen worden gerealiseerd. 
 
Resultaten 

• De projectdoelen zijn gevalideerd. 
• De systeemdefinitie van de open source energy manager is bepaald.  
• Op basis van engineeringsindicatoren is een keuze gemaakt voor de tools die gebruikt gaan 

worden om het referentieontwerp van de open source energy manager te realiseren. 
• De systeemarchitectuur van de open source energy manager is bepaald. 
• Er is vooronderzoek gedaan naar softwaretools voor simulatie en controllerontwerp in 

gebouwde omgevingscontext. Er is inmiddels een voorlopige keuze gemaakt. 
• Er is vooronderzoek uitgevoerd naar de toepassing van geavanceerde controlestrategieën in 

de gebouwde omgeving.  
• Er is een dynamisch model ontwikkeld (plant model) dat de warmteopwekker beschrijft, 

zoals vastgesteld in de systeemdefinitie.  
• Een model-predictive controller (MPC) is gekozen voor deze iteratie.  
• Een eenvoudige versie van de controller is ontworpen. 
• Het hardware ontwerp van de open source energy manager voor de 1e iteratie van het 

project is vastgesteld. 
• Onderzoeksresultaten zijn gedissemineerd binnen het HBO onderwijs engineering. 

 
Partijen 
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN, Penvoerder), TNO, Contecto. 
 
Aanpak  
Kwalitatief onderzoek: Interviews, concurrentieanalyse, literatuurstudie, overig vooronderzoek. 
 
Software ontwikkeling: Ontwerp van hardware en software volgens het V-model. 
 
Belang van de resultaten  
Bijdrage aan de MMIP 3 en MMIP 4 doelen 
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MMIP 3 – deelthema 1: De House Energy Manager koppelt verwarming en opwarming van warm 
tapwater met een lokale bron in de vorm van zonne-energie. Daarmee draagt de HEM bij aan een 
energetisch renovatieconcept voor woningen. 
 
MMIP 3 – deelthema 3: Het House Energy System draagt bij aan dit thema omdat een totaal concept 
in de vorm van een energiemanagement systeem dat bij renovatie door een marktpartij wordt 
aangeboden mensen ontzorgt. 
 
MMIP4: Het House Energy System is een zon-thermisch systeem dat gericht is op systeemintegratie.  
Het verwarmingssysteem dat hier deel van uit maakt betreft een innovatie van een bestaand 
systeem. Door de innovatie en de koppeling met het energy management systeem is er sprake van 
duurzame warmte 
 
Bijdragen aan grotere integrale pakketten in te zetten in de Gebouwde Omgeving. 
Het House Energy System is een zon-thermisch systeem dat gericht is op systeemintegratie en 
derhalve onderdeel kan uitmaken van een integraal pakket in de gebouwde omgeving. 
 
Het HES kan impact hebben op zowel renovatiewoningen als nieuwbouwwoningen. Het kent geen 
beperkingen en kan in de toekomst ook ingezet worden in de utiliteitsbouw. 
 
Toepassing 
De resultaten worden intern verder ontwikkeld, uitgewerkt en gedissemineerd tot een resultaat wat 
extern bruikbaar is. De resultaten worden extern ter beschikking gesteld als open source referentie 
ontwerp na afronding van het project. Externe disseminatie vindt ook plaats tijdens het project. 

Deelproject 8.3 Olievrije hoge temperatuur warmtepomp 

Doel van het project is om aan te tonen dat met de olievrije centrifugaalcompressortechnologie, 
zoals die ontwikkeld wordt bij Aeronamic, een warmtepomp gebouwd kan worden die eenvoudiger 
is te onderhouden, een potentieel lagere prijs en een beter rendement heeft.  
 
Conceptrapport marktverkenning 
In de verslagperiode is het conceptrapport voor de marktverkenning afgerond. Er is een duidelijke 
markt voor hoge temperatuur warmtepompen in collectieve systemen in woningen en in de utiliteit. 
De markt in de utiliteit betreft kantoren, zorginstellingen en sportcomplexen. Een markt die mogelijk 
ontwikkeld kan worden zijn kleine collectieve systemen. De kleine collectieve systemen kunnen 
overal worden toegepast waar de bebouwingsdichtheid groot is. De collectieve systemen zijn vooral 
daar aantrekkelijk waar de ruimte voor installaties beperkt is, zoals bijvoorbeeld in portiekwoningen 
en galerijflats. 
 
De marktverkenning bestond uit twee delen: 

a. Stakeholder interview 
b. In kaart brengen van woningaantallen 

 
De resultaten worden gebruikt om verder richting te geven aan de ontwikkeling van de hoge 
temperatuur warmtepomp. Het onderzoek is uitgevoerd door de Hogeschool van Arnhem en 
Nijmegen. De marktverkenning is uitgevoerd door de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 



 

1e mijlpaalrapportage (maand 1-6) programma Integrale Energietransitie Bestaande Bouw            65/83 
25 september 2020 

INTEGRALE ENERGIETRANSITIE 
BESTAANDE BOUW 

 
Definitie van twee referentiecases voor verdere ontwikkeling: 

• Appartementencomplex uit de periode 1965-1974 
• Kantoorgebouw 

 
De gebouwen worden verondersteld zijn geïsoleerd in overeenstemming met gebruikelijke 
maatregelen zoals die worden genomen bij renovaties. Er wordt in beide gevallen uitgegaan van een 
traditioneel verwarmingssysteem. De selectie van deze cases gebaseerd op het marktonderzoek. 
 
De definitie van de referentiecases is gedaan door de HAN in overleg met de overige betrokken 
partners. Deze referentiecases worden gebruikt om het ontwerp van de warmtepomp af te 
stemmen op het te verwachten gebruik en de uiteindelijke prestaties in te schatten. 
 
Pakket van eisen 
Er is een eerste versie gemaakt van een pakket van eisen voor de warmtepomp. Deze wordt tijdens 
het project up-to-date gehouden. Het pakket van eisen is gebaseerd op: 

• Het marktonderzoek 
• De beperkingen en kansen die de specifieke technologie beidt. 
 

Alle betrokken partners hebben bijgedragen aan het pakket van eisen. 
 
Koudetechnisch model  
Het model is geschikt voor een breed scala van koudetechnische ontwerpwerkzaamheden. Voordeel 
ten opzichte van bestaande koudetechnische modellen is dat het eenvoudig gekoppeld kan worden 
aan gebouwmodellen en compressormodellen in dit project. 
 
De partners die hieraan hebben bijgedragen zijn de HAN en Transferworks 
 
Implementatie gebouwmodel in python 
Het gebouwmodel is overgezet naar Python, zodat het softwarematig eenvoudig kan worden 
gekoppeld aan de andere modellen die worden gemaakt in dit project. Dit is uitgevoerd door de 
HAN. 
 
Conceptontwerp koudecyclus  
Het conceptontwerp van de koudecyclus is gemaakt: 

• Het koudemiddel is isobutaan. Dit is geselecteerd vanwege zijn goede koudetechnische 
prestaties in combinatie met goede eigenschappen met betrekking tot de gaslagers en de 
centrifugaalcompressor. Het relatief grote debiet dat dit koudemiddel vraagt in combinatie 
met een lage drukverhouding is gunstig met betrekking tot dit type compressor. 

• Er wordt gebruik gemaakt van een tweetraps systeem. De twee compressoren op één as 
zorgen ervoor dat er geen netto axiale kracht ontstaat. Tussen beide trappen bevindt zich 
een economizer, die een beetje verdampt koudemiddel tussen beide compressortrappen 
injecteert. Dit verbetert het rendement. 
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Het ontwerp is gebaseerd op de specifieke sterke punten van de compressor en sluit aan bij de al bij 
Aeronamic ontwikkelde componenten. Het conceptontwerp is een gezamenlijke inspanning geweest 
van de betrokken partners. 
 
Ontwerp compressorwielen 
Er is een eerste ontwerp gemaakt voor de beide compressorwielen. Aeronamic heeft een iteratief 
proces om tot een geoptimaliseerd compressorontwerp te komen. De randvoorwaarden die gebruikt 
zijn voor het iteratieve proces zullen nog verder worden aangepast.  
 
Deze resultaten dragen bij aan de ontwikkeling van een product dat specifieke knelpunten in de 
transitie naar een meer duurzame energievoorziening kan wegnemen: 

• Bereiding van warm tapwater in collectieve installaties zonder het gebruik van gas. 
• Veel utiliteitsgebouwen en woningblokken vragen om warmte met een hogere temperatuur 

dan door conventionele warmtepompen kan worden geleverd. Aanpassen van het 
verwarmingssysteem is vaak moeilijk te realiseren. Met dit product kan in die situaties toch 
een acceptabele oplossing geboden worden. 

• In sommige situaties, met name in de gestapelde bouw, is er lokaal weinig ruimte voor 
installaties. In dat geval kan een centrale hoge temperatuur warmtepomp in combinatie met 
een afleverset lokaal warmte leveren voor ruimteverwarming en tapwater, tegen een 
minimaal lokaal ruimtebeslag. 

 
De resultaten tot nu toe worden gebruikt voor de verdere ontwikkeling van de hoge temperatuur 
warmtepomp. Aeronamic gaat het product de komende jaren verder ontwikkelen. 

Deelproject 8.4 Warmtepomp testcentrum 

Doel van dit project is om een test- en ontwikkelingsprogramma en bijbehorende -faciliteit te 
ontwikkelen waarmee (hybride) warmtepompsystemen in realistische situaties getest kunnen 
worden. Hierdoor kan het energiegebruik van hybride systemen in praktijksituaties betrouwbaarder 
voorspeld worden, kan de ontwikkeling van hybride producten versneld worden, en kan de inzet van 
hybride systemen effectiever gemaakt worden.  
 
Resultaten 
De werkzaamheden met betrekking tot de dynamische hardware waarbij de milieu- en 
verwarmingssysteemcondities gehandhaafd kunnen worden (A1.1), zijn afgerond. Het bestaat uit 
een klimaatkamer waarin allerlei weersomstandigheden kunnen worden nagebootst (m.b.t. 
temperatuur en luchtvochtigheid) en een emulator-opstelling welke het watergebaseerde 
afgiftesysteem van een gebouw nabootst. De uitgangspositie vormde eerder opgebouwde kennis en 
ervaring met experimentele opstellingen voor het simuleren van watergebaseerde afgiftesystemen, 
maar sindsdien zijn een groot aantal belangrijke aanvullingen gedaan op de opstelling: 

• Het hydraulisch circuit en de daaraan gerelateerde regeling zijn verbeterd om de 
temperatuurstabiliteit te verhogen als het verwarmingssysteem (bijv. de hybride 
warmtepomp) niet draait. Dit minimaliseert de transportvertraging tussen opstelling en 
warmtepomp op het moment dat het verwarmingssysteem inschakelt. 

• De regelaars zijn geoptimaliseerd om een veel snellere en stabielere respons te geven op 
een verandering van de setpoint van de retourtemperatuur uit het virtuele afgiftesysteem, 
met name in de buurt van de boven- en ondergrenzen van het water. 
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• Integratie van een aantal gaslekdetectoren (CO2 en koudemiddel) voor een veiligere inzet 
van de opstelling. 

• Installatie van kortere en smallere aansluitslangen met betere isolatie, leidend tot een 
snellere thermische respons. 

• Installatie van een regelklep in de emulator van het afgiftesysteem, om het effect van 
veranderende hydraulische weerstand als gevolg van het openen en sluiten van 
thermostatische radiatorkranen fysisch te kunnen nabootsen. 

 
De werkzaamheden met betrekking tot de ontwikkeling van bouw- en verwarmingssysteemmodellen 
met daarin de dynamische karakteristieken voor een nauwkeurige weergave van dynamische, reële 
belastingssystemen zijn in de afrondende fase. De volgende resultaten zijn gerealiseerd: 

• Een gebouwmodel in TRNSYS is opgebouwd, uitgaande van een jaren ‘70 rijwoning met 3 
slaapkamers en energielabel E. Elk vertrek is voorzien van een radiator, op de zolder na en in 
de woning woont een gezin van twee volwassenen en een kind. Het huis wordt natuurlijk 
geventileerd. Om realistische ventilatiewaarden te verkrijgen, is veel aandacht besteed aan 
het modelleren van thermische trek en windgedreven ventilatie. Het ventilatiemodel is 
gevalideerd met gemeten data voor vergelijkbare gebouwen.  

• Veel aandacht is besteed aan de uitwerking van het hydraulisch circuit, met een 
gedetailleerd radiatormodel welke ondersteuning biedt voor warmtepomp-defrosts (waarbij 
warmte uit het radiatorsysteem wordt onttrokken om de verdamper te ontdooien) en 
thermostatische radiatorkranen zijn ingebouwd. 

• Een grafische gebruikersinterface is ontwikkeld (zie figuur 8.1), om op een overzichtelijke 
wijze de toestand en de bewoning van de referentiewoning tijdens een test te kunnen 
monitoren. 

 

 
Figuur 8.1: grafische gebruikersinterface voor het monitoren van de referentiewoning tijdens het testen 
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Eerste voorlopige resultaten kunnen al als grafiek worden geplot. De data is niet definitief en dienen 
nog verder te worden verwerkt, maar een aantal dynamische karakteristieken kunnen al herkend 
worden. 
 
Het linker deel van figuur 8.2  toont van boven naar beneden: ruimtetemperatuur; water-
temperaturen (Entering water temperature (EWT), Leaving water temperature (LWT), en de stooklijn 
(WD)); thermisch en elektrisch vermogen warmtepomp; vermogen gasketel. De tijdsschaal is in uren. 
In de rechterfiguur is de verdeling van het debiet over de verschillende vertrekken weergegeven. 

  
Figuur 8.2: voorlopige resultaten van eerste testen in de testfaciliteit 
 
 
De overige activiteiten (2 t/m 5) zijn conform de planning nog onvoldoende vergevorderd voor een 
beschrijving van de gerealiseerde resultaten. 
 
Partijen 
TNO is de trekker van dit project en heeft bovendien de grootste rol in activiteit 1. De hard- en 
softwareontwikkeling van de testfaciliteit is de primaire verantwoordelijkheid van TNO. Daarnaast 
heeft TNO zorggedragen voor het algemene projectmanagement. 
 
HAN is de trekker voor activiteiten 3 en 4 en is in die rol betrokken geweest bij het ophalen van field 
trial data bij fabrikanten. De analyse van de data is nog in een vroege fase, in lijn met het 
projectplan. 
 
Bosch, Vaillant, Intergas, Atag en Ferroli hebben de kick-off bijgewoond en op verschillende wijze 
waardevolle input geleverd op het projectplan. Tevens zijn met alle partijen afspraken gemaakt over 
de levering van hun hybride installaties voor de tests die plaats zullen vinden in activiteit 2. Intergas 
heeft in het kader van activiteit 3 field-trial data gedeeld met HAN en heeft in het kader van activiteit 
2 hun hybride warmtepomp in bedrijf gesteld. Ferroli heeft in het kader van activiteit 3 field-trial 
data gedeeld met HAN. 
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Aanpak 
De ontwikkeling van de dynamische testfaciliteit in activiteit 1 is tot stand gekomen vanuit eerdere 
ontwikkelingen aan hardware-in-the-loop en emulator opstellingen. Op basis van de daarin geleerde 
lessen is een grote stap gemaakt om de emulator verder te verbeteren, wat zal leiden tot meer 
representatieve testresultaten. 
 
Belang van de resultaten  
Bijdrage aan de MMIP 3 en MMIP 4 doelen 
De ontwikkeling van de dynamische testfaciliteit draagt indirect bij aan aspect 1 van MMIP 3: 
ontwikkeling van integrale renovatieconcepten. De faciliteit maakt het mogelijk om te beproeven of 
het verwarmingssysteem, dat onderdeel vormt van een renovatieconcept, voldoet aan de eisen 
omtrent verwarming. Dit kan getest voor verscheidene woningconfiguraties en 
weersomstandigheden. De testfaciliteit levert daarbij resultaten die veel representatiever zijn voor 
de praktijk, wat belangrijk kan zijn bij renovaties waarbij meerdere maatregelen (bijvoorbeeld aan 
de gebouwschil en het verwarmingssysteem) in de vorm van een renovatiepakket worden 
aangebracht. 
 
De ontwikkeling van de dynamische testfaciliteit draagt bij aan MMIP 4, omdat het testen en 
ontwikkelen van individuele warmteproductie- en opslagsystemen versnelt. De testfaciliteit biedt 
daarbij meer informatie en realistischere resultaten dan simulatiemodellen, terwijl het veel nadelen 
van field-tests wegneemt. Zo is het eenvoudig mogelijk verschillende gebouwtypologieën te 
simuleren bij alle in Nederland voorkomende weersomstandigheden op een consistente manier, 
zonder de onvoorspelbaarheid van bewonersgedrag en de noodzaak kostbare sensoriek te 
installeren. Bovendien kan een installatie op elk moment bij elk soort weer worden getest, wat 
ontwikkelingen sterk kan versnellen. Dit biedt de volgende ontwikkelmogelijkheden: 

o Versnelde ontwikkeling en optimalisatie van (slimme) regeling van warmtepompen en 
andere opwekkers;  

o Van te voren testen of een verwarmingssysteem toereikend is voor een bepaald woningtype 
(bijvoorbeeld bij grootschalige corporatierenovaties); 

o Effect van warmte-opslag op de systeemprestaties bepalen. 
 
Bijdragen aan grotere integrale pakketten in te zetten in de Gebouwde Omgeving 
Zie toelichting bij de doelen van MMIP 4 (hierboven) en het deel van de gebouwde omgeving waarbij 
het resultaat impact kan hebben (hieronder). 
 
De dynamische testomgeving kan bijdragen aan de ontwikkeling van alle verwarmingssystemen en 
duurzame koelsystemen met watergebaseerde afgiftesystemen en renovatieconcepten waarin 
dergelijke verwarmings- of koelsystemen zijn opgenomen. Daarmee is de technologie toepasbaar 
voor nagenoeg alle woningen en kleinschalige kantoorgebouwen. 
 
Toepassing 
Intern: de ontwikkeling van de dynamische testfaciliteit maakt een aantal interne 
kennisontwikkelingen mogelijk: 

• Ontwikkeling duurzame verwarmingsconcepten; 
• Realistischere simulaties om modellen van warmtepompgerelateerde systemen te 

verbeteren; 
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• Doorontwikkeling slimme regelsystemen, inclusief regelingen die plug-en-play 
warmtepompsystemen mogelijk maken; 

• Bepalen impact kleine energiebuffers in hybride systemen; 
• Onderzoek naar verwarmingssystemen met CO2-warmtepompen. 

 
Extern: 

• Met de testcase voor hybride warmtepompen wordt kennis gegenereerd over prestaties van 
diverse hybride producten in een virtuele installatie. Dit zal gepubliceerd worden, om 
externe partijen een betere indicatie te geven van het functioneren in de praktijk van 
dergelijke systemen en om suggesties voor verbetering te kunnen formuleren. 
 

Deelproject 8.5 Ontwikkeling thermo-akoestische warmtepomp 

In de periode vanaf 1 januari 2020 tot 30 juni 2020 zijn binnen het project “Ontwikkeling Thermo 
Akoestische Warmtepomp” verschillende activiteiten opgestart met als doel de prestatie van de 
TAWP te verbeteren. De onderdelen waarop deze activiteiten betrekking hebben zijn: de 
zuigerafdichting, de interne warmtewisselaars, intern membraam en de elektromotor.  
 
Activiteit 1: optimalisatie (en deels activiteit 3: detail ontwerp, engineering en fabricage) 
Zuigerafdichting (TNO en BHE) 
Er zijn meerdere zuigerafdichting voorgesteld door diverse leverancier. Aan de hand van de 
selectiecriteria zijn vijf meest potentieelrijke zuigerafdichtingen geselecteerd die het meest 
aansluiting vindt bij de thermo akoestische warmtepomp. Deze zuigerafdichtingen hebben allen hun 
eigen specificaties. In het komende half jaar zal uit testen moeten blijken welke zuigerafdichting in 
praktijk de hoogste prestatie levert.  

• De zuigerafdichting “2in1”. (BHE) 
Vanuit eerdere testresultaten is gebleken dat deze zuigerafdichting gevoelig is voor 
thermische expansie en beschadiging van de cilinderwand. De thermische expansie wordt in 
het nieuwe ontwerp voorkomen door gebruik te maken van een materiaal die vezel 
versterkt is. Dit is op advies van leverancier Drie-D. In het ontwerp zijn ook aanpassingen 
doorgevoerd waardoor beschadigingen van de cilinderwand voorkomen dient te worden. In 
de huidige situatie zijn de geoptimaliseerde onderdelen van de zuigerafdichting ‘’2in1’’ door 
de leveranciers geleverd aan Blue Heart Energy. Dit maakt dat er in de komende periode de 
zuigerafdichting ‘’2in1’’ uitvoerig getest kan gaan worden.  

• De zuigerafdichting “glijlager met smeerstiften” (BHE) 
Deze zuigerafdichting bestaat uit een sinterbrons cilinderwand met teflon smeerstiften 
hierdoor wordt de wrijving tussen de piston en de cilinderwand gereduceerd. Doordat de 
zuiger en de cilinderwand zeer nauwkeurig in elkaar passen is het aannemelijk dat de 
lekkage minimaal zal zijn. Hierdoor wordt een hogere efficiëntie van de warmtepomp 
verwacht. In de huidige situatie zijn de geoptimaliseerde onderdelen van de zuigerafdichting 
‘’glijlager met smeerstiften’’ door de leveranciers geleverd aan Blue Heart Energy. Dit maakt 
dat er in de komende periode deze zuigerafdichting uitvoerig getest kan gaan worden. 

• Zuigerafdichtingen “Trelleborg” (BHE) 
Trelleborg is een leverancier die gespecialiseerd is in afdichtingen. Er zijn vijf types door hen 
gepresenteerd aan Blue Heart Energy. Uit onderzoek door middel van simulaties blijkt dat 
twee types geschikt zijn voor toepassing in onze warmtepomp. Deze onderscheid zich door 
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lage wrijving en relatief weinig lekkage. In de huidige situatie moet een definitief ontwerpt 
gemaakt worden waarna de onderdelen besteld, gefabriceerd en getest kunnen worden. 
Testresultaten worden aan het einde van 2020 verwacht. 

• Zuigerafdichtingen “vrije zuiger Tri-star” (TNO) 
De zuigerafdichting onderscheidt zich van de bovenstaande doordat de zuiger geen contact 
maakt met de cilinderwand. Het voordeel hiervan is dat de zuiger weinig wrijving heeft en 
een hoge levensduur. Het nadeel is dat de zuiger een kleine spleet met de cilinderwand 
waartussen lekkage ontstaat. Door een leverancier te selecteren die gespecialiseerd is in dit 
ontwerp kan deze lekkage door de spleet tot het minimale beperkt worden. In de huidige 
situatie is het definitief ontwerpt gemaakt en zijn de onderdelen besteld. De komende 
periode worden de onderdelen gefabriceerd en getest. Testresultaten worden aan het einde 
van 2020 verwacht. 
 

Intern membraam (TNO) 
Door TNO uitgevoerd onderzoek is gebleken dat het toepassen van een intern membraam het 
vermogen van de warmtepomp verhoogd. Hierdoor zijn minder materialen nodig om hetzelfde 
vermogen te halen waardoor de kostprijs van de TAWP goedkoper wordt. TNO gebruikt een BHE 
relatie in de VS (Jonal laboratories en Ucon) voor het doorrekenen van het intern membraam en het 
fabriceren. De huidige status is dat voorbereidingen voor praktijk testen worden getroffen. De eerste 
praktijk testen zijn statisch waarbij de juiste materialen geselecteerd worden. Vervolgens wordt een 
dynamische test met de TAWP uitgevoerd. Onderdelen hiervoor zijn ontworpen en worden in de 
aankomende periode gefabriceerd. Resultaten van deze testen worden aan het einde van dit jaar 
verwacht 2020. 
 
Intern warmtewisselaar (BHE en UT) 
Uit onderzoek naar de prestaties van de interne warmtewisselaars is gebleken dat de efficiency 
verbeter kan worden door betere fabricagemethodes. Bij deze fabricagemethodes moet special 
gelet worden op een goede hechting tussen de vinnen en basismateriaal. Het verbeterde ontwerp is 
klaar en het fabricageproces is volledig uitgewerkt. Leveringsspecificaties tussen leveranciers van de 
onderdelen van de interne warmtewisselaars zijn nauwkeurig op elkaar afgestemd. In de huidige 
situatie worden de interne warmtewisselaars gefabriceerd en berekeningen worden getoetst met 
trekproeven of het materiaal de juiste sterkte haalt. Het fabricageproces is verdeeld in drie 
verbeterslagen waarna de eerste gerealiseerde warmtewisselaars na de tweede verbeterslag wordt 
verwacht. De verwachte leverdatum is eind november waarna testresultaten begin 2020 worden 
verwacht 
 
Parrallel hieraan is het verbeteren van de interne wisselaar door middel van CFD. Dit werk wordt 
uitgevoerd door de Universiteit van Twente. In de huidige situatie is de PDENG aangenomen en 
gestart. Door de lange doorlooptijd worden resultaten aan het einde van het project verwacht. 
 
Elektromotor (BHE) 
BHE heeft een eigen ontwerp van de elektromotor. Uit testen in ons TKI-project zijn verbeteringen 
gekomen. Deze verbetering zijn in kaart gebracht en meegenomen in een nieuw ontwerp. Daarnaast 
is in samenwerking met een extern bureau het ontwerp van het magnetisch veld verbeterd. In de 
huidige situatie is een nieuw ontwerp gemaakt van de elektromotor waarbij deze is verbeterd en het 
vermogen iets opgeschaald. De realisatie van het ontwerp zijn in afwachting van de resultaten van 
de zuigerafdichting. Resultaten van praktijktesten worden begin 2021 verwacht. 
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Activiteit 3: Systeemintegratie (BHE, Fortes en Techneco) 
De eerste verkenning voor systeemintegratie zijn uitgevoerd. In de huidige situatie helpt Fortes in de 
ontwikkeling van het secundaire systeem waarbij de connectie wordt gemaakt tussen de TAWP en 
het system van Fortes. Fortes en Techneco hebben tot nu toe nog geen grote acties hoeven 
uitvoeren. In de komende periode wordt verder gewerkt aan systeemintegratie en voorbereiding 
van praktijktesten. Resultaten van praktijktesten van een geïntegreerde TAWP worden einde van het 
project verwacht. 
 
Activiteit 4: Praktijktesten en prestatiemetingen (BHE, Saxion hogeschool, Fortes en Techneco) 
BHE is bezig met oriëntatiegespreken met Saxion hogeschool, Fortes en Techneco omtrent de 
praktijktesten en prestatiemetingen.  
 
Belang van de resultaten  
Het doel van de MMIP: een CO2-vrije gebouwde omgeving in 2050. BHE ontwikkeld een TAWP en 
draagt daardoor bij aan dit doel. Door de prestatieverbeteringen van de TAWP is het product een 
stap dichterbij marktintroductie.  
 
De impact van de resultaten op de gebouwde omgeving is breed en divers. Doordat de TAWP 
flexibel toepasbaar is verwachten wij impact op diverse delen van de gebouwde omgeving. BHE richt 
zicht in eerste instantie op vervanging van compressie warmtepompen en woningen aangesloten op 
stadsverwarming (tapwaterbooster). Doordat een TAWP een grotere temperatuur bereik heeft in 
vergelijking met een compressie warmtepomp wordt het toepassingsgebied ook groter. De 
verwachting is dat het plaatsen van een TAWP in jaren ’60, ’70, ’80 woningen goed mogelijk is. Dit is 
niet het geval bij een klassieke compressie warmtepomp waarbij plaatsing in een soortgelijke 
woningen veel aanpassingen aan de woning vereist zijn.   
 

Deelproject 8.6 Magneto-calorische warmtepomp voor de gebouwde omgeving 

De promovendus is gestart met de literatuurstudie ten behoeve van de selectie van geschikte 
materialen en ontwerpen voor de magneto-calorische warmtepomp. RSP technology, Magneto BV, 
en TU Delft hebben overleg gehad over de meest geschikte materialen. Er is een literatuur studie 
uitgevoerd. Gezien de korte periode dat dit project loopt, de promovendus is 1 juni begonnen, zijn 
de resultaten nog niet goed te beoordelen. Er wordt de komende maanden aan een selectie van 
materialen gewerkt. 
 

Deelproject 8.7 High impact installaties 

Dit project levert een wezenlijke bijdrage aan de doelstellingen van MMIP4 Duurzame warmte (en 
koude in de gebouwde omgeving: 
4.1 Stille, compacte, slimme, kostenefficiënte warmtepompen 
4.6 Ondiepe geothermie 
 
In de seriematige energierenovaties (en woningbouw) worden veelal lucht-water of lucht-lucht 
warmtepompen toegepast, met name vanwege de hoge investeringskosten voor een water-water 
warmtepomp. De toepassing van deze producten gaat vaak gepaard met geluidsoverlast, doordat de 
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lucht rondgepompt moet worden. De water-water warmtepompen zorgen voor aanzienlijk minder 
geluidsoverlast voor de eindgebruiker. 
 
In dit project wordt een compacte warmtepomp ontwikkeld, die op een slimme manier geïntegreerd 
kan worden in bouwcomponenten, zoals de gebouwschil. Door de warmtepompen op een slimme 
manier te ontwerpen, kan een concept ontwikkeld worden voor de integrale prefabricatie van 
installatie- en bouwcomponenten. Door het verplaatsen van werkzaamheden van de bouwplaats 
naar de fabriek wordt de (schaarse) capaciteit van bouwplaatspersoneel bespaard, en kan onder 
geconditioneerde omstandigheden een optimaal product samengesteld worden. Door het ontwerp 
van de bouwcomponenten en de installatiecomponenten op elkaar af te stemmen, kunnen 
optimalisaties in materiaalgebruik gerealiseerd worden. Hierdoor zien de consortiumpartners ruimte 
voor verhoging van de kostenefficiëntie. 
 
In combinatie met het ontwikkelen van een compacte water-water warmtepomp is de ontwikkeling 
van kostenefficiënte warmtebronnen noodzakelijk, wil dit systeem kostentechnisch relevant worden 
voor de seriematige energierenovaties. Door het verhogen van de bronefficiëntie en het reduceren 
van de kostprijs van bodemlussen per woning wordt dit concept, in combinatie met de stille, 
compacte en zeer energiezuinige water-water warmtepomp een zeer interessante oplossing voor de 
seriematige energierenovatie. Ook het beperken van de overlast bij het boren van bodemlussen is 
een belangrijk component bij het enthousiasmeren van eindgebruikers (bewoners)  
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Bijlage I rapportage deelprojecten Thema 9 
 
Deliverables 
Tabel 9.1 geeft een overzicht van de status van de tijdens deze rapportageperiode geplande 
deliverables voor dit thema. 
 
Tabel 9.1: overzicht van deliverables milestone 1 in thema 9 Compacte Warmteopslag 

Deelproject Deliverable Plandatum Status 
9.4 Programma van Eisen systeemcomponenten voor 

warmtebatterij 
M6 gereed 

9.6 Ontwerp volledige 'plug and play' dakmodule 
 

M4 gereed 

9.6 Realisatie ‘plug and play’ dakmodule 
 

M6 vertraagd 

9.6 Proefwoningen klaar voor monitoringsfase 
 

M6 gereed 

 
Toelichting: de ‘plug and play’ dakmodule is iets vertraagd (deelproject 9.6) omdat bij de realisatie 
ervan een extra iteratie is gemaakt. Ook de monitoring van de module op de proefwoningen is 
daardoor een paar maanden vertraagd; er zal een verlenging van het project met een half jaar 
worden aangevraagd. 
 

Deelproject 9.1 Hoge energiecapaciteit voelbare warmteopslagsysteem met 
minimaal ruimtebeslag binnen het gebouw 

Voelbare warmteopslag heeft het grote voordeel dat het veelal goedkoper en eenvoudiger is in 
vergelijking met alternatieve opslagsystemen. Het doel van dit project is om een nieuw systeem voor 
voelbare warmteopslag met een minimaal ruimtebeslag binnen het gebouw te ontwikkelen, te 
demonstreren in een proeftuin of ”living labs”, en tenminste de termijn tussen 2 pieken in geleverde 
windenergie in staat is te overbruggen (typisch 1-2 weken).  
 
Resultaten 
Voor het Summerheat-concept is een prototype schaalmodel op 300 liter met alle functionaliteit 
gerealiseerd. Conclusies t.a.v. consequenties geotechniek zijn inzichtelijk gemaakt. Dat resulteert 
erin dat voor bestaande bouw het seizoensopslag concept moeilijk realiseerbaar lijkt wanneer het 
buffer in de nabijheid van de woning moet worden geplaatst. Dat is in Nederland vrijwel altijd het 
geval. Op basis van deze inzichten ook hybride concept opgepakt dat qua omvang beduidend 
beperkter is maar wel vereist dat er in alternatieve opwek moet worden geïnvesteerd (in de vorm 
van een warmtepomp). Verder is er ervaring opgedaan met EPS en nauwkeurigheden en met 
regelsoftware die prototype aanstuurt ontwikkelt. Tot slot is de afleverset en opwekmodule 
(heatpipes) als onderdeel totaalconcept ook gebouwd. 
 
Voor het Flamco-systeem is ten behoeve van het Dreamhûs project in the Green Village een concept 
ontwikkeld, opgebouwd uit 3 gemodificeerde PCM buffers voor thermische warmteopslag, voor 
ruimteverwarming in warm tapwater. Met een speciaal hiertoe ontwikkeld besturingsplatform 
wordt de in totaal 21KWth in serie gekoppelde opslagcapaciteit flexibel afgestemd op typische 
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gebruiksprofielen. In de eerste onderzoeksfase moet duidelijk worden, hoe een slim laadprotocol 
ervoor moet zorgen, dat de elektrische installatie minimaal wordt belast (~2,7KW), zodat er geen 
bijzondere aanpassingen nodig zijn aan een elektrische installatie. De complete opstelling staat 
gereed voor plaatsing bij de installateur. 
 
Aanpak 
Flamco heeft zich ten doel gesteld, om een flexibel systeem te ontwerpen,  waarmee de bewoner 
niet te snel wordt geconfronteerd met een tekort aan warmte. Bekend zijn technieken, waarbij 
gedragingen van bewoners worden gevolgd, om vervolgens binnen een strakke planning warmte op 
te slaan. Een nadeel van zo’n regeling is, dat er bij onverwachte situaties al snel problemen ontstaan. 
Ofwel er is sprake van een tekort, ofwel het warmtekort wordt op een onrendabele wijze 
gecompenseerd.  
 
Door in het ontwerp van Flamco de opslag voor ruimteverwarming en warm tapwater slim te 
combineren, kunnen eventuele tekorten snel worden opgevuld. De drie PCM-buffers werken hiertoe 
op unieke wijze samen. 
 
Belang van de resultaten 
Bijdrage aan de MMIP 3 en MMIP 4 doelen 
Warmteopslag speelt in de toekomst een belangrijke rol wanneer Nederland van het gas af gaat en 
onze energiebronnen duurzaam worden en de prijzen sterk zullen gaan fluctueren. Met opslag kan 
elektrificatie betaalbaarder blijven. In deze transitie naar een duurzame energiehuishouding is 
buffering van energie essentieel. Want duurzame opwek laat zich niet altijd plannen en heeft een 
sterk seizoensgebonden karakter. Tot op heden is dat meestal geen probleem omdat het aandeel 
duurzame energie in de Nederlandse mix nog relatief klein is en pieken in de duurzame opwek altijd 
het net op kunnen, al worden de netbeheerders ook nu al wel voor grote uitdagingen gesteld. Maar 
naarmate het opgestelde vermogen groeit begint het energienet te kraken. Voor vele locaties in 
Nederland wordt voorlopig al geen transportindicatie meer afgegeven. En ook aan de vraagzijde 
nemen de pieken op het elektriciteitsnet toe. Met het besluit om gasloze woningen de norm te 
maken wordt er door groeiende inzet van warmtepompen (met name in de winter) een steeds 
groter beroep op het elektriciteitsnet gedaan. Innovaties die zich richten op het oplossen van deze 
problemen zijn cruciaal. Uiteindelijk houden we met de huidige oplossingen (meer zon, meer wind) 
en bufferen op het net voor later gebruik (all electric-woningen) een enorme afhankelijkheid van het 
net en daarmee uiteindelijk (vooralsnog) ook van fossiele bronnen. 
 
Flamco ziet de oplossing met compacte, relatief goedkope zeer compacte PCM-buffers als ideale 
tool, om het elektrische grid te stabiliseren, en gelijktijdig hiermee met name de bestaande 
woningbouwmarkt efficiënt van warmte te voorzien. De Power2Heat methode moet het mogelijk 
maken, om de bijdrage van zon- en windenergie aan het elektrische grid belangrijk te vergroten.  
In potentie kan met dit nieuwe concept een bijdrage van in totaal 26,5GW schakelvermogen worden 
geleverd aan netwerkstabilisatie, wanneer iedere woning in ons land zou worden uitgerust met dit 
concept. 
 
Bijdragen aan grotere integrale pakketten in te zetten in de Gebouwde Omgeving 
Door buffering kunnen de energiekosten bij renovatie beheersbaar blijven.  
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 
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’60, Wijk met woningen jaren 80 met een hoge woningdichtheid, woningen in het VVE-segment, 
woningen in bezit van corporaties, enz. 
 
De besturingen van de PCM-buffers binnen de ontwikkelde samenstelling, kunnen in een groter 
verband samenwerken met andere buffers. Op deze wijze kan het elektrische grid geheel 
automatisch pro-actief ontlast worden, zonder dat de gebruiker hiervan hinder ondervindt.  
 
Het Summerheat concept past goed bij rijtjeshuizen. Eigenaren van een all electric-woning krijgen in 
de toekomst te maken met prijsstijgingen als gevolg van het afschaffen van de salderingsregeling. 
Daarnaast wordt de invoering van fluctuerende/variabele energieprijzen verwacht. Door een hybride 
bufferoplossing te hebben kunnen deze effecten goeddeels worden gemitigeerd of zelfs in een 
voordeel resulteren (door op gunstige momenten energie in te kopen en het buffer te laden voor 
onttrekken op een duur moment). Het buffer speelt daarin een centrale rol. Het wordt ondergronds 
geplaatst, onder het tuinterras, zonder beperkingen van de leef- en buitenruimte. Met name 
interessant voor grondgebonden woningen. 
 
Door de flexibele en compacte samenstelling, kan het concept van Flamco zeer goed toegepast 
worden in traditioneel gebouwde woningen en appartementen (jaren 60/70/80). Aanpassingen aan 
de installaties zijn zeer gering (EL installatie blijft nagenoeg standaard). 
 
Toepassing 

• Prototype aansluiten en testen in Dreamhûs woningen. 
• De meetresultaten uit de geplande testopstelling in, moet inzicht geven bij het vinden van 

een goede balans tussen de energiebron (El grid) en het gebruik (thermisch, gebruiker).  
 

Met het nieuwe concept wil Flamco aan de hand van metingen in een living lab omgeving, data 
verkrijgen, waarmee de regeling kan worden geoptimaliseerd. Dit is nodig voor de volgende 
onderzoeksfase, waarin het concept wordt ingericht als volwaardige tool voor netwerkstabilisatie 
van het elektrische grid. 

Deelproject 9.2 Studentenchallenge: Vormvrije wateropslag als warmtebuffer 

Wateropslag als warmtebuffer gebeurt doorgaans in cilindervormige tanks. In veel gevallen, zeker 
wanneer de opslagtank later ingepast is in een bestaande woning, is dit een zeer inefficiënt gebruik 
van de beschikbare ruimte. Om in bestaande woningen de warmtebuffer effectief te integreren is 
veel denkkracht en creativiteit nodig. Daarom wordt deze studentenchallenge opgezet, waarin 
multidisciplinaire teams van studenten uitgedaagd worden om oplossingen te ontwikkelen.  
 
Vormvrije wateropslag is het onderwerp voor het eerste jaar van de studentenchallenge. In de 
opvolgende jaren zal het format toegepast worden op een ander onderwerp. Het opstellen van een 
pakket van eisen en beoordelen van voorstellen gebeurt door diverse bedrijven en hogescholen. 
 
In het eerste halfjaar is een conceptprogramma van eisen vastgesteld en hebben diverse studenten 
al een input aan een ontwerp gegeven. De challenge is startklaar voor september 2020 en is 
hogeschool-overstijgend met HAN, HU en Saxion. Met een vernieuwende vormvrije warmteopslag is 
het mogelijk bij te dragen aan de MMIP 3 en 4 doelen. De focus ligt op warm tapwater in bestaande 
bouw. 
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Deelproject 9.3 Betaalbare eerste generatie compacte warmteopslag 

Resultaten 
De uitdaging om hoge energieopslagdichtheid te verkrijgen in een compacte warmtebatterij vraagt 
om technologieontwikkeling voor zowel reactorontwerp als thermochemisch materiaal. Voor dit 
project betekent dat dat het meest geschikte en betaalbare materiaal zal worden geselecteerd voor 
constructie en coating, gecombineerd met de juiste combinatie van vorm, grootte en formulering 
van de chemicaliën. Door uitgebreide analyse heeft het projectteam twee constructiematerialen 
geselecteerd, en is een short-list voor coatings samengesteld, die getest zullen worden in combinatie 
met verschillende versnelde testmethoden. Parallel daaraan is een 3-D geprinte mal ontworpen die 
de productie van thermochemische materialen in de juiste vorm en grootte kan bewerkstelligen. 
 
Partijen 
RTB en TNO hebben bijgedragen aan de verkregen resultaten tot nu toe voor wat betreft de 
constructiematerialen en karakterisatie van coatings. TNO heeft bijgedragen aan het onderzoek naar 
grootte en vorm van de materiaalproductiemallen. 
 
Belang van de resultaten 
Bijdrage aan de MMIP3 en MMIP4 doelen 
Thermo-chemische warmteopslag (TCS) is een technologie die een compacte, verliesvrije 
warmteopslag mogelijk maakt, waarbij compactheid een Key Performance Indicator (KPI) is vanwege 
het feit dat het goedkoper is, en minder ruimte in beslag neem in een woning. Het systeem, 
gebaseerd op Na2S, zet met de huidige resultaten een stap om het doel, een opslagdichtheid van 
0.75 GJ/m3 te behalen. 
 
Bijdragen aan grotere integrale pakketten in te zetten in de Gebouwde Omgeving 
Door nader onderzoek naar meer effectieve warmteopslagtechnologie wordt de transitie naar een 
duurzame gebouwde omgeving versneld. Lange-termijn warmteopslag, voor peak-shaving en betere 
aansluiting van vraag en aanbod wordt daarmee mogelijk gemaakt. Toepassing van de hier 
ontwikkelde centrale of decentrale warmtebatterij zal het mogelijk maken dat meer hernieuwbare 
energie wordt gebruikt in de gebouwde omgeving.  
 
Toepassing 
Dit project draagt bij aan het ontwerp en materiaalkeuzes voor thermochemische opslag, die de 
ontwikkeling van een compacte warmtebatterij beter betaalbaar en meer concurrerend maken. Een 
ideale combinatie van vorm, grootte en chemische samenstelling van het actieve materiaal zal 
verder bijdragen aan een positieve business case. Deze aspecten worden in de nabije toekomst 
meegenomen in het ‘Technology Transfer’ proces dat momenteel binnen TNO is gestart, en als doel 
heeft de compacte warmtebatterij op basis van de vacuümtechnologie met zouthydraten op de 
markt te brengen (“BatterHeat”). De resultaten van dit project zullen de business case 
ondersteunen, waarmee mogelijk toekomstige partners en investeerders kunnen worden 
aangetrokken. Ook zullen de resultaten mede worden gedeeld in activiteiten tijdens de Dutch Green 
Building Week. 

Deelproject 9.4 Ontwikkeling van een gesloten-loop TCM systeem 

Binnen dit deelproject is in de eerste rapportageperiode vooral gewerkt aan 3 items welke 
subonderdelen zijn van de totale oplossing.  
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Stabilisatie van de TCM om de TCM verplaatsbaar te maken (Caldic, TNO) 
Het stabiliseren van K2CO3 door middel van een binder en/of coating is op dit moment ingezet. Het 
stabiliseren van de TCM is op dit moment voornamelijk werk in lab omgeving op schaal van 20-500 
gram (zie figuur 9.1). Hier worden 2 routes gevolgd: het stabiliseren van de TCM door een binder toe 
te voegen en het stabiliseren door een coating om de TCM te leggen. Beide routes lijken een goed 
effect te hebben op de stabiliteit. Waar een ongestabiliseerd deeltje 70% massa verliest bij 
mechanische belasting is dit teruggebracht tot <2% en <5% bij respectievelijk het toevoegen van een 
binder en coating (zie figuur 1 voor een voorbeeld). Op dit moment lopen er testen om de stabiliteit 
te meten na een aantal hydratatie/dehydratatie cycli. 
 

 
Figuur 9.1  Gestabiliseerde deeltjes K2CO3 met een coating. 
 
Conceptontwikkeling van de batterij in zijn werkomgeving (Gemeente Eindhoven en U-projecten) 
Voor het ontwikkelen van de batterij is het van belang dat de randvoorwaarden duidelijk zijn waar 
de batterij aan moet voldoen. Hiervoor is het noodzakelijk om te weten hoeveel warmte er 
opgeslagen moet worden om een significant effect te hebben op het energie systeem van de 
eindgebruiker/energieleverancier. Een eerste inventarisatie en keuzeboom Is ontwikkeld om inzicht 
te geven in het toepassingsgebied van de warmtebatterij door het stellen van een aantal basisvragen 
om erachter te komen wat het doel is van de eindgebruiker met de batterij. Een print screen van een 
gedeelte van de keuzeboom is toegevoegd in figuur 9.2. De getallen die hier in genoemd worden 
zullen met behulp van simulaties worden geverifieerd in de komende periode, waarna de keuze 
boom aangepast zal worden. 
 

  
Figuur 9.2  Voorbeeld van vragen en antwoorden van de beslissingsboom welke in ontwikkeling is in 
activiteit 1. 
  
Het optimaliseren van de warmtewisselaars in de batterij door middel van modelvorming en validatie 
metingen (Oversluizen, UT, TNO) 
De kwaliteit van de warmte batterij zal sterk afhangen van hoe goed de warmtewisselaars 
functioneren. De warmtewisselaar moet een hoge efficiëntie behalen met een lage drukval, zodat er 
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niet meer lucht dan nodig is doorgeblazen zal hoeven worden. Dit verlaagt het externe energie 
verbruik van de warmtebatterij evenals de verliezen in het systeem. Vanwege de relatief lage 
luchtstromingen moeten de huidige modellen geoptimaliseerd en gevalideerd worden. Een 
warmtewisselaar is hiervoor ontwikkeld (Oversluizen) om de validatie van de modellen door te 
kunnen voeren. Deze is weergeven in figuur 9.3. In samenwerking met TNO en UT zal deze wisselaar 
getest worden in het systeem. Op basis van de uitkomsten zullen de andere warmtewisselaars 
verder ontwikkeld worden. 
 

 
Figuur 9.3 Voorbeeld van de warmtewisselaar welke gebruikt zal worden voor validatie metingen. 
 

Deelproject 9.5 Redox warmteopslag 

In eerdere projecten is de haalbaarheid van warmteopslag op basis van REDuctie en OXidatie van 
metalen aangetoond. Hiermee wordt een opslagtechnologie ontsloten die opslag met ultrahoge 
energiedichtheid (> 1GJ/m3) mogelijk maakt. In dit project worden in een eerder ontwikkelde 
opstelling de relevante parameters verder geoptimaliseerd worden. Vanuit deze verbeteringen 
zullen de industriële partners meer en meer een rol gaan spelen in het optimaliseren van het 
REDOX-warmteopslagsysteem vanuit commercieel perspectief. Hierbij zal in het bijzonder aandacht 
besteed worden aan de mogelijkheden om CAPEX en OPEX te verlagen.  
 
Resultaten 
Het project “Redox warmteopslag” heeft tot doelstelling significante verbeteringen te behalen ten 
opzichte van de huidige stand van deze technologie.  
 
Het project heeft twee ontwikkellijnen: 

• Lijn 1: Fixed-bed reactoren, met name voor use-cases in eengezinswoningen 
• Lijn 2: Non-fixed bed, met name voor use-cases in utiliteitsgebouwen en mogelijk toepassing 

in warmtenetten. 
 
In lijn 1 is een eerste configuratie getest in de fixed bed-reactor met veel belovende resultaten. Er 
wordt nu gewerkt aan een verbeterde configuratie voor een volgende test. Verder zijn er samples 
gemaakt met specifieke aanpassingen die momenteel worden geanalyseerd en gekarakteriseerd. 
Ook is een nieuw type materiaal in aanmaak via Wire Weaving Dinxperlo, welke over een aantal 
maanden getest kan gaan worden. 
 
In lijn 2 is een uitgebreid literatuuronderzoek uitgevoerd om achter de beschikbare 
materiaaleigenschappen te komen en de mogelijke reactorconcepten. Verder is er gemodelleerd aan 
fluidized-bed reactoren om tot een beter inzicht te komen in de mogelijke prestaties gerelateerd aan 
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de betreffende use-cases. Het is duidelijk dat een aantal cruciale parameters de komende periode 
via specifieke testen zal moeten worden bepaald. 
 
Partijen 
Wire Weaving Dinxperlo, Technische Universiteit Eindhoven en Carya Automatisering. 
 
Aanpak 
Voor de verbetering van de technologie wordt gekeken naar verschillende aspecten als 
opslagmaterialen, reactorconcepten met bijbehorende prestatie-indicatoren, cycleerbaarheid en 
levensduur. Ook wordt met het oog op de toepassing rekening gehouden met de use-cases en de 
kosten van de systemen. 
 
Belang van de resultaten 
De resultaten van deze lage TRL ontwikkeling sluiten één op één aan bij de doelstellingen van het 
MMIP4: Zie pagina 51 van MMIP 4: “Langeretermijnontwikkelingen (>5 jaar) zullen zich richten op de 
tweede generatie materialen en systemen, met een verbetering van de KPIs compactheid, kosten, 
vermogen, stabiliteit en CO2-reductie”. 
 
Het voordeel van de Redox warmteopslag is dat de technologie in staat is om hoge temperaturen te 
leveren. Daarmee wordt het in principe mogelijk om deze technologie in te zetten in een breed scala 
aan gebouwen. Daarmee kan het belang van deze technologie groot zijn, met name voor de gevallen 
waar de andere opslagtechnologieën niet meer aan de temperatuureisen kunnen voldoen. 
 
Toepassing 
Gezien de lage TRL van deze technologie zal in eerste instantie gefocust worden op de verdere 
ontwikkeling. Dus de deelresultaten zullen in eerste instantie  leiden tot aanpassingen in het 
ontwikkelplan. In een later stadium zal het steeds relevanter worden om de resultaten extern te 
gaan dissemineren.  
 

Deelproject 9.6 Alles onder één dak 

Doel van dit project is het ontwikkelen van een geïntegreerde dakmodule voor bestaande 
eengezinswoningen. In de module wordt warmte van het dak gegenereerd, deze wordt efficiënt 
omgezet en opgeslagen.  Toepassing van de module maakt het mogelijk dat de woning wordt 
verwarmd en van warm tapwater voorzien; ook als op dat moment geen warmte wordt opgewekt. In 
de dakmodule worden innovatieve technieken samengebracht - PVT, een thermodynamische 
warmtepomp en PCM (zouten). De dakmodule wordt in een fabriek volledig geassembleerd en wordt 
‘plug en play’ aangeleverd zodat deze efficiënt kan worden geplaatst op de woning, met minimale 
inzet van arbeid – ‘handjes’ - en zonder grote impact op de bewoner.   
 
Opstellen model “bijdrage zonnewarmte aan ruimteverwarming” op basis van een 
referentiewoning 
1.a) Model referentiewoning 
Op basis van een karakteristieke eengezinswoning in het bezit van GroenWest is een standaardopzet 
voor warmteverliesberekeningen opgesteld, inclusief de dimensionering van deze woning. De 
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gehanteerde transmissie en ventilatieverliezen van de referentiewoning zijn weergegeven in tabel 
9.2. 
Deze woning wordt momenteel ook gemonitord voor wat betreft bijvoorbeeld opbrengst van de PV-
panelen en het energieverbruik. 
 
 
Tabel 9.2: transmissie- en ventilatieverliezen referentiewoning  

 

 
 
 

 
 
1.b) Model bijdrage zonnewarmte 
Er is een model opgesteld om te bepalen wat de bijdrage van zonnewarmte (met name in de winter) 
kan zijn voor enerzijds het verhogen van de ingangstemperatuur voor de warmtepomp en anderzijds 
voor het direct verwarmen van de bovenverdieping(en) / zolder van een gemodelleerde 
eengezinswoning. De bijdrage is gebaseerd op de werkelijke zoninstraling van bovengenoemde 
model referentiewoning in het afgelopen stookseizoen. Tabel 9.3 geeft weer wat de theoretische 
bijdrage is als 50% van de zonnewarmte kan worden geoogst. 
 
Tabel 9.3: modelberekeningen opbrengst warmtepomp als 50% van de zonewarmte kan worden 
geoogst 

 
 
Wij verwachten dus een aanzienlijk grotere bijdrage van de warmtepomp aan de ruimteverwarming, 
met name in de periode oktober/november en februari/maart. 
 
Ontwerp proefopstelling Concept “lucht”: 
Er is een proefopstelling ontworpen waarmee de combinatie van PV-panelen en het oogsten van 
zonnewarmte door middel van lucht wordt beproefd (zie figuur 9.4). Hiermee wordt het dak de 
warmtebron voor de lucht-warmtepomp. Met de proefopstelling kan het opgestelde model 
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“bijdrage zonnewarmte” worden geverifieerd. Dit is inclusief het meetprotocol, het benodigde 
meetsysteem en datalogger. 
 

 
Figuur 9.4  Dakelement voor proefopstelling Concept  “lucht”. 
 
Dit proefdak wordt in augustus 2020 operationeel en wij verwachten in september 2020 de eerste 
metingen te kunnen uitvoeren. Dit is anders dan in eerste instantie beschreven in het voorstel. Toen 
gingen wij nog uit van een proefdak op een woning van GroenWest. 
 
GroenWest heeft echter aangegeven nu nog niet zo’n dak op een huurwoning te plaatsen. Het 
ontwerp wijkt erg af van een conventioneel dak. GroenWest is voornemens in 2021 wel zo’n dak te 
plaatsen als de meetresultaten van de proefopstelling daar aanleiding toe geven. Metingen richten 
zich zowel op de prestaties in de zomer (in hoeverre neemt de opbrengst van de PV-panelen toe en 
is oververhitting onder het dak te reduceren) en op de prestaties in de winter, waarbij het dak vooral 
dient als stille warmtebron voor de warmtepomp. 
 
Configuratie proefdak Concept “vloeistof” 
Er is een configuratiestudie uitgevoerd voor het gebruik van zogenaamde PVT-panelen in combinatie 
met een vloeistof-vloeistof-warmtepomp (zie figuur 9.5). Ook hierbij wordt de warmtebron van de 
warmtepomp het dak.  
 
De verwachting is dat in het derde en vierde kwartaal het dak op een huurwoning van GroenWest 
zal worden geplaatst, inclusief het benodigde meetsysteem om de effectiviteit en efficiency van het 
systeem te monitoren. In het eerste kwartaal 2021 verwachten wij met de monitoring te starten. Dit 
is later dan in het oorspronkelijk voorstel is aangegeven. 
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Figuur 9.5  Configuratie voor proefdak Concept “vloeistof”. 
  
 
Partijen 

• PCM-Suppliers 
• Breman 
• SolarTeam 
• WeijersEijkhout 
• HSI 
• Greenhill Solutions  

 
Belang van de resultaten 
Bijdrage aan de MMIP 3 en MMIP 4 doelen 
In de warmtevraag wordt een bestaande eengezinswoning zelfvoorzienend. Met zekerheid van 
warmte en ‘redelijke’ woonlasten voor de bewoner. In de dakmodule worden innovatieve 
technieken in PVT, (thermodynamische) warmtepomp en PCM samengebracht. De dakmodule wordt 
in de fabriek geassembleerd en wordt ‘plug en play’ aangeleverd om efficiënt te worden geplaatst 
op de woning.  
 
Bijdragen aan grotere integrale pakketten in te zetten in de Gebouwde Omgeving. 
Veel nauwkeurigere afweging van te installeren techniek en aan te brengen isolatie maatregelen 
afgezet tegen de (kosten van de) eventuele noodzakelijke inkoop van energie voor 
ruimteverwarming en huishoudelijk gebruik 
 
Het deel van de gebouwde omgeving waar het resultaat zelfstandig of als onderdeel van een groter 
pakket impact kan hebben 
Wij richten ons in eerste instantie op eengezinswoningen in bezit van corporaties uit de jaren ‘50, 
‘60, ‘70 en ‘80. 
 
Toepassing 
Intern 
Monitoren van proefopstelling concept “lucht” om het opgestelde model te verifiëren. 
Realiseren van de PVT-warmtedak: concept 2 “vloeistof” 
 
Extern 
Delen resultaten met Regionale Woningcorporaties Utrecht (RWU) 
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