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Positieve energie in de stad:
innovatie voor een duurzame transitie
Inleiding
Zomer 2021: een buienfront blijft dagen hangen boven de Eifel en Ardennen, met
zware overstromingen tot gevolg. De Maas weet in Nederland het water redelijk te
verwerken. De Geul overstroomt, met grote schade in het centrum van Valkenburg
tot gevolg. In België en Duitsland zijn honderden slachtoffers te betreuren. Dit is het
extreme weer dat we vaker zullen zien (KNMI, 2021). Klimaatverandering is niet meer
ver weg. Het is bij de buren, je kent er mensen of er woont familie.
De grote urgentie van de energietransitie is haar rol in het beperken van klimaatverandering. Het laatste rapport van het Intergovernmental Panel on
Climate Change (IPCC) was heel duidelijk in zijn herhaalde boodschap dat
menselijk handelen de aarde opwarmt. Om klimaatverandering tegen te gaan,
zijn er door de Verenigde Naties, de Europese Commissie en de Nederlandse
overheid verschillende doelstellingen voor de reductie van broeikasgasemissies. We zijn we niet on track om deze doelen te halen. Er is nog tot ongeveer
2030 om dit om te buigen. We moeten dus snel handelen. We leven in een tijd
van twee grote crisissen tegelijk. Naast de klimaatcrisis ook de COVID-19-pandemie. Hierbij leek in het midden van 2020 nog dat we met minder energie
en mobiliteit toe kunnen; echter, dit heeft niet tot permanent lagere emissies
geleid (IEA, 2021a). Wat ons dit verder leert moet in de komende jaren blijken.
In deze lectorale rede leg ik uit wat het lectoraat Energie en Innovatie van de
Hogeschool van Amsterdam bijdraagt aan de energietransitie. Het lectoraat
is onderdeel van het Kenniscentrum Techniek van de Faculteit Techniek, en
aangesloten bij het Centre of Expertise Urban Technology. De scope van dit
verhaal is het energiepositieve gebied als metafoor voor een innovatieve integrale aanpak van de energietransitie in de stad. Om de lat hoog te leggen en
tempo te maken.
In hoofdstuk 1 leg ik uit wat de rol van de energietransitie in de klimaatcrisis
is. In hoofdstuk 2 geef ik aan wat de oplossingsruimte is, zowel in technische
zin als in de benodigde aanpak. Daarna zoom ik in op de stedelijke context
waarin de Hogeschool van Amsterdam opereert en waarvoor het concept van
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energiepositieve wijken van belang is. In hoofdstuk 3 en 4 geef ik mijn visie op
de rol van innovatie en praktijkgericht onderzoek en geef ik aan welke concrete
bijdrage het lectoraat levert aan de energietransitie. Ik ga in op onderzoek en
onderwijs en op onze beoogde impact in de praktijk. Ik noem in dit verhaal
voorbeelden uit onze onderzoeksprojecten om mijn betoog te illustreren1.

1 Klimaatverandering
“We share one atmosphere, one climate system. It knows no borders. The true measure
of effectiveness of our collective efforts will be the state of its condition. And science will
attest to that.” H. Lee bij keynote op COP26 in Glasgow (Lee, 2021)

Het laatste rapport van het IPCC (IPCC, 2021) was heel duidelijk:
– Het staat onomstotelijk vast dat menselijk handelen de aarde opwarmt en
het klimaat is hierdoor al in alle regio’s van de wereld veranderd.
– De wereldwijde oppervlaktetemperatuur blijft bij alle emissiescenario’s stijgen tot het midden van de 21ste eeuw.
– Temperatuurstijging van 1,5°C en 2°C wordt gedurende de 21ste eeuw
overschreden als er geen stevige afname van broeikasgasemissies komt in
de komende decennia.
– Om de temperatuurstijging te begrenzen moeten CO2-emissies naar minstens netto nul2 en andere broeikasgassen sterk gereduceerd.
Om beneden de 1,5oC temperatuurstijging te blijven is er een hoeveelheid
CO2 die we de komende jaren nog mogen uitstoten. Dit is het zogenoemde
CO2-budget (Blok & Nieuwlaar, 2020). Dit is nu nog zo’n 400 GtCO23. De uitstoot
van 2019 was 43 GtCO2 en dat betekent dat we nog negen jaar hebben voor
we door het budget heen zijn (IPCC, 2021). Er is dus snel actie nodig. Oftewel
the critical decade ligt voor ons (Figueres & Rivett-Carnac, 2020, p.1).

1
2
3

Een volledige projectenlijst bevindt zich achterin.
Netto nul betekent dat CO2-emissie en -afvang in balans is.
Dit is het budget voor 1,5oC met 67% waarschijnlijkheid (IPCC, 2021).
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Figuur 1. Opwarming van Nederland (1901-2020) weergegeven met zogenaamde Warming Stripes:
hoe donkerder rood hoe warmer, hoe donkerder blauw hoe kouder t.o.v. het gemiddelde (Showyourstripes, z.d.).

Doelstellingen om de temperatuurstijging te beperken

Om verregaande klimaatverandering tegen te gaan, zijn er voor het eerst in
1997 door de Verenigde Naties (VN) in het Kyotoprotocol concrete afspraken gemaakt. Een doorbraak was het akkoord van Parijs van 2015 waarin de
VN het doel vastlegde om de opwarming van de aarde te beperken tot zeker
2oC en liefst tot 1,5oC (Delbeke & Vis, 2019). In Glasgow was eind 2021 op de
COP26 wel de urgentie voelbaar, maar is men niet ver genoeg gekomen om de
opwarming tot 1,5oC te beperken. Zoals VN-secretaris-generaal António Guterres zei: “These are welcome steps, but they are not enough” (UNFCC 2021a;
UNFCC, 2021b).
Om de emissiereducties te concretiseren, heeft de Europese Commissie doelen
verder vertaald naar de lidstaten. Voor de komende periode zijn de doelen op
het niveau van de Europese Unie (EU) om in 2030 55% CO2-emissiereductie
gerealiseerd te hebben en in 2050 klimaatneutraal te zijn, vastgelegd in de
Klimaatwet en de beleidsvoorstellen Fit for 55 (EC 2021a en b).
Nederland heeft al eerder de EU-doelen voor CO2-emissiereductie met maatschappelijke partners uitgewerkt in het Klimaatakkoord: 49% reductie in 2030,
95% in 2050, en dit vastgelegd in de Klimaatwet (Klimaatwet, 2019).
Veel steden hebben ook eigen ambities gesteld en zich gecommitteerd aan
initiatieven zoals het Convenant of Mayors (Convenant of Mayors, z.d.). Tevens
heeft Amsterdam zich voorgenomen in 2030 al 55% CO2 te reduceren en in
2040 aardgasvrij te zijn (Gemeente Amsterdam, 2021).
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Huidige en toekomstige broeikasgasemissies

Maatregelen in het kader van klimaatverandering worden vaak benoemd in
termen van adaptatie en mitigatie. Klimaatadaptatie is het je aanpassen aan
de nieuwe omstandigheden en op die manier nadelige effecten van klimaatverandering proberen te beperken c.q. op te vangen. Klimaatmitigatie is het
verminderen van de uitstoot. Duidelijk is uit de IPCC-modellen dat de gevolgen
heel groot zijn als de broeikasgasemissies blijven stijgen en dat er nog steeds
grote aanpassingen nodig zijn bij scenario’s met slechts 1,5°C temperatuurstijging (IPCC, 2021).
Figuur 2 geeft aan wat de modelscenario’s voorspellen tot 2050 als we met het
huidige beleid doorgaan (paarse lijn tot 2050) en welke emissiereducties nodig
zijn om de temperatuurstijging te beperken tot de 1,5oC (onderste groene lijn
tot 2050). Duidelijk blijkt hieruit dat er nog veel meer moet gebeuren dan nu
wereldwijd gedaan of toegezegd wordt (UNEP, 2021).

Figuur 2. Toekomstige broeikasgasemissies in diverse scenario’s van temperatuurstijging: in 2050
paars met huidig beleid en in blauw de bandbreedte voor 2°C , in geel 1,8°C en in groen 1,5°C temperatuurstijging (UNEP, 2021, p.xxv).

In de Europese Unie zijn de doelstellingen van 2020 gehaald en die van 2030
lijken met het huidige beleid ook haalbaar. Wel is ook voor de EU voor 2050 een
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grote daling van de uitstoot nodig. Voor Nederland ziet het plaatje er anders
uit. Nederland heeft de doelstellingen voor 2020 maar net gehaald en moet
voor 2030 meer doen (PBL, 2021). Amsterdam haalt zijn 2030 doelen niet met
de huidige maatregelen (Zoelen, 2021).

De rol van de energietransitie

Er is, om binnen de 1,5oC te blijven, op korte termijn grote inperking van de
broeikasgasemissies nodig. Om dit te kunnen doen, moeten we de oorzaak
van de emissies weten. Ons wereldwijde energiegebruik is met 65% de grootste bron van broeikasgassen wereldwijd in 2019 (Olivier et al., 2020), dit is
CO2-uitstoot. De rest van de uitstoot komt vrij bij ontbossing en in de vorm van
methaan (CH4) en lachgas (N2O), die vooral vrijkomen in de landbouw. CO2-uitstoot in de energiesector wordt veroorzaakt door productie en verbranding van
fossiele brandstoffen. Het energiegebruik van de verschillende economische
sectoren draagt hier als volgt aan bij: de energiesector met 36%, de industrie
met 17%, transport met 16% en gebouwen met 9%. In steden vindt 70% van
de CO2-emissies plaats. Vervoer in steden is 40% van de uitstoot van de transportsector (IEA, 2021a).
Het energiesysteem moet dus drastisch veranderen: van gebaseerd op fossiele
bronnen naar een systeem met netto nul CO2-uitstoot, dit noem ik een energietransitie. Onder een transitie versta ik hier een verandering die op meer
schaalniveaus en domeinen in de maatschappij plaatsvindt (Geels, 2004; Geels
et al., 2017; Grin, 2019). Een historisch voorbeeld hiervan is de overgang van
steenkool naar aardgas in Nederland in de jaren zestig en zeventig van de twintigste eeuw. Deze transitie had niet alleen impact op de energievoorziening,
maar zorgde ook voor een nieuwe infrastructuur, een grote inkomstenbron voor
de overheid en voor de opkomst van de centrale verwarming in de woningbouw.
Er kwamen nieuwe bedrijven, producten en gewoontes, en oude verdwenen
(Ringelberg 2021). Econome Mariana Mazzucato spreekt van een moonshot
project dat nodig is voor deze complexe transitie (Mazzucato, 2021). De overheid moet hier volgens haar een sturende rol in spelen. Mazzucato heeft de
Europese Unie geholpen haar innovatiebeleid vorm te geven aan de hand van
grand challenges en ‘missies’. Een grand challenge vertegenwoordigt een groot
en urgent maatschappelijk probleem dat opgelost moet worden, zoals klimaatverandering. Met de ‘missie’ wordt de opdracht bedoeld, bijvoorbeeld honderd
energiepositieve gebieden (zoals in het volgende hoofdstuk besproken wordt).
Hierin draagt een portfolio van projecten en bottom-up experimenten bij aan
innovatie over sectoren heen, gericht op het oplossen van het probleem.
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Behalve klimaatverandering als grote drijfveer voor de verduurzaming van het
energiesysteem zijn er wereldwijd door de jaren heen meer redenen geweest
om aan een energietransitie te werken (Lund, 2014; Blok & Nieuwlaar, 2020;
Yergin, 2012; Yergin, 2020; EC, 2021):
– onafhankelijk willen zijn van energiebronnen uit het buitenland;
– de eindigheid van de hoeveelheid fossiele brandstoffen;
– toegang tot energie en daarmee de mogelijkheid tot economische en
sociale ontwikkeling;
– lokale beschikbaarheid van energiebronnen;
– kosten van (fossiele) energie;
– neveneffecten bij winning of gebruik zoals aardbevingen, milieu- en
gezondheidsschade.
In Nederland zie je op dit moment dat naast klimaatverandering ook de nadelige effecten van de aardgaswinning in Groningen een belangrijke rol spelen
in het debat over de energietransitie (Klimaatakkoord, 2019). Bij mobiliteit is
het voorkomen van luchtvervuiling vaak een grote drijfveer voor het stimuleren van elektrisch vervoer in steden (Klimaatakkoord, 2019; IEA, 2021a). Om
verandering teweeg te kunnen brengen, is het zaak alle drijfveren en barrières
die bij een transitie kunnen spelen te begrijpen. In de komende hoofdstukken geef ik ook aan hoe we deze systeembenadering meenemen in ons
onderzoek.

2 Hoe kiezen we oplossingsrichtingen?
“Cities are key to a net-zero emissions future where affordable and sustainable energy
is accessible to all.” (IEA, 2021a, p.9)

De energietransitie die nodig is betreft alles wat we doen en raakt alle grote
uitstootsectoren (energiesector, industrie, transport en gebouwen). In het
komende hoofdstuk geef ik aan wat de belangrijke (technische) opties zijn voor
het toekomstige energiesysteem. Ik zoom in op de stedelijke context waarin de
Hogeschool van Amsterdam opereert en waarvoor de EU-missie van energiepositieve wijken de lat hoog legt. Onder leiding van de gemeente Amsterdam
werken we mee aan een groot internationaal project in dat kader: het project
ATELIER. Ik zal uit dit project en andere projecten van het lectoraat voorbeelden
gebruiken om het verhaal toe te lichten. Als laatste doe ik een voorstel voor een
afwegingskader dat past bij deze nieuwe uitdaging.
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Keuzestress

Om de CO2-uitstoot te beperken in het energiesysteem zijn er drie hoofdcategorieën aan oplossingen te onderscheiden (IPCC, 2018; Blok & Nieuwlaar, 2020):
– besparen of efficiëntie;
– CO2-arme opwekking van energie;
– CO2-afvang, -opslag en -gebruik.
Binnen bovenstaande categorieën zijn er verschillende technologieën die hieraan bijdragen. Onder ‘besparen’ vallen bijvoorbeeld alle vormen van isoleren
– van gebouwen tot buizen in de procesindustrie – maar ook minder gebruik
door gedragsverandering. En met efficiëntie worden apparaten en fabrieken
bedoeld die minder energie gebruiken, bijvoorbeeld een elektrische auto, een
ledlamp en een zuinigere staalfabriek. Met CO2-arme opwek van energie wordt
duurzame energieopwekking van bronnen zoals: zon, wind, biomassa, water
en de aarde bedoeld, maar ook kernenergie. En met CO2-afvang, -opslag en
-gebruik wordt bedoeld dat bij grote installaties waar CO2 vrijkomt (installaties
die op fossiele brandstoffen of op biomassa draaien) de CO2 af te vangen is en
op te slaan of her te gebruiken.
Het IPCC heeft vier ‘emissiepaden’ samengesteld en doorgerekend die allemaal wereldwijd leiden tot een beperking van de temperatuurstijging tot 1,5°C
(IPCC, 2018). In Figuur 3 is te zien dat deze paden verschillen in het primaire
energieverbruik4 en de mix van energietechnologieën: van twee paden met
steeds meer besparingen (S1 en LED), een pad met groei en veel duurzame
energie (S2) en een pad met heel veel groei en met veel CO2-afvang, -opslag
en -gebruik (S5).
Eerder modelleerwerk heeft al laten zien dat ook een 100% duurzaam energiescenario wereldwijd met bestaande technologie mogelijk is (Deng, 2011; Lund,
2014). Dit geeft duidelijk aan dat er nog veel opties zijn en nog veel keuzes
gemaakt moeten worden.

4

Primair energieverbruik: de hoeveelheid energie die nodig is om het uiteindelijke energieverbruik
te dekken, dus inclusief de energie die verloren gaat tijdens winning, productie en vervoer van
energie (Boer, 2020).
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Figuur 3. Vier emissiepaden uit het IPCC-rapport die opwarming tot 1,5°C opwarming leiden met de
opbouw van het energiesysteem. Van links naar rechts: (S1) besparen en duurzame energie, weinig
CCS (CO2-afvang en -opslag), (S2) groei en toepassing van duurzame energie en CCS, (S5) sterke groei
van consumptie en vertraagde daling van de emissies, maar door biomassa CCS later compensatie,
(LED) zeer veel besparing en duurzame energie, (IEA WEM) dit scenario van het International Energy
Agency is ter vergelijking. De horizontale stippellijn geeft het primaire energieverbruik in 2015 aan
(IPCC, 2018).

Dat veel paden nog open zijn die wereldwijd tot voldoende CO2-reductie leiden geeft hoop, maar dat wil niet zeggen dat alle opties in alle contexten snel
genoeg implementeerbaar zijn. Dit hangt bijvoorbeeld af van lokale beschikbaarheid van (duurzame) energiebronnen, maar vooral van politieke, sociale
en economische randvoorwaarden en keuzes (Lund, 2014). Deze veelheid aan
mogelijkheden levert op dit moment veel keuzestress op bij (lokale) overheden,
bedrijven en consumenten. Want als er veel mogelijk is, wil iedereen het beste
kiezen. Dat is begrijpelijk, maar moet niet afleiden van nu iets doen.
Een stappenplan dat in het Nederlands energiebeleid gebruikt wordt om aan
te geven welke strategie we moeten volgen om tot energiezuinig ontwerp te
komen, is de Trias Energetica (Lyssen, 1996; RVO, 2013). De stappen die worden
voorgesteld zijn:
1. beperk de energievraag;
2. gebruik duurzame energie;
3. indien nodig, gebruik fossiele brandstoffen zo efficiënt mogelijk.
Deze stappen komen in grote lijnen overeen met de categorieën die het IPCC
aangeeft, behalve dat je voor het halen van de reductiedoelstellingen, fossiele
brandstoffen alleen nog met CO2-afvang, -opslag en -gebruik in te zetten zijn.
Hoe de Trias Energetica specifiek toe te passen is op de nieuwe uitdagingen
van steden, werk ik in het komende hoofdstuk uit.
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Figuur 4. ATELIERteam bezoekt Schoonschip in Amsterdam, waar een smart grid getest wordt.

De stad

Doordat maar liefst 70% van de CO2-emisies wereldwijd in steden plaatsvindt
(IEA 2021a), moet in de stedelijke omgeving dus veel veranderen. Steden hebben hier ook zelf ambitieuze doelstellingen voor opgesteld. Wat kenmerkend is
voor het stedelijk gebied, is dat het een clustering is van bebouwing en activiteit.
Er is ook weinig onbenutte ruimte. Veel mensen wonen relatief dicht op elkaar
en er is veel werk. Daardoor trekt de stad ook veel mensen aan van buiten en is
er veel aan- en afvoer van goederen. Door de dichte bebouwing is er een grote
dichtheid van de warmtevraag. Er zijn ook veel kleine vragers van energie, zoals
huizen en auto’s, en dus veel actoren verdeeld over de ruimte. Tegelijkertijd zijn
er rond of in een stad als Amsterdam ook grotere energieopwekkers en -vragers, zoals een elektriciteitscentrale, afvalverbrandingsinstallatie en industrie.
Om op stedelijk niveau grote CO2-reducties te realiseren, is door de Europese
Commissie in het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 het
concept Positive Energy District gelanceerd: energiepositieve gebieden. Dit zijn
gebieden waar de duurzame energieopwekking groter is dan het energiegebruik en er geen CO2-emissies zijn. De Europese Commissie heeft als missie het
realiseren van honderd energiepositieve gebieden in 2025. Al deze initiatieven
worden ondersteund door de klimaat- en energiestrategieën. In het strategisch
plan voor energietechnologie (SET-plan) van de Europese Commissie is de definitie van een energiepositief gebied als volgt:
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“Energiepositieve gebieden zijn energie-efficiënte en -flexibele stedelijke gebieden of groepen van gekoppelde gebouwen die netto nul broeikasgasemissies
hebben en actief op jaarbasis een lokaal of regionaal overschot aan duurzame
energie produceren. Dit vergt integratie van verschillende systemen en infrastructuren, en interactie tussen gebouwen, gebruikers en regionale energie-,
mobiliteits- en ICT-systemen, waarbij het energieaanbod en een goed leven voor
iedereen, in lijn met sociale, economische, en ecologische duurzaamheid, verzekerd is.” (Urban Europe, 2021)

Dit gebiedsconcept omvat dus veel meer dan een verzameling energieneutrale
gebouwen. Het gaat om een integraal concept over sectoren heen. Een verregaande uitdaging dus in alle mogelijke disciplines.
In de definitie wordt gesproken over ‘op jaarbasis meer duurzame energie produceren dan er gebruikt wordt’ en dit geeft aan dat het niet gaat om volledige
zelfvoorzienendheid van het gebied. Uitwisseling met het grotere energiesysteem op regionaal en (inter)nationaal niveau is nodig om niet in suboptimale
oplossingen te vervallen. Hoe deze optimalisatie werkt, is complex en hierin zijn
nog veel vragen te onderzoeken, bijvoorbeeld: wat is de drijvende kracht voor
de optimalisatie, wie zit aan het stuur, welke schaalniveaus zijn er efficiënt te
verbinden en hoe kan dit betrouwbaar? Hierbij moet dus in de optimalisatie
zowel de technische, als economische, juridische, sociale en milieudimensie
worden meegenomen. Dit noemen we ook wel systeemintegratie (Topsector
Energie Systeemintegratie, 2020). Het verlangen naar zelfvoorzienendheid
moet dus worden onderdrukt. Tegelijkertijd moeten we als maatschappij
bewuste keuzes maken met wie en wat we connecties willen en kunnen aangaan. Dit geldt net zozeer voor discussie over de herkomst van biomassa als
over die van aardgas. Het concept van het energiepositieve gebied staat dus
niet op zichzelf. De vraag hoe dit concept past en bijdraagt in de wereldwijde
energietransitie is een belangrijke, die we de komende jaren onderzoeken in
een project zoals ATELIER.
Energiepositieve gebieden krijgen nu steeds meer aandacht als instrument
om steden klimaatneutraal, slim en inclusief te maken, maar er zijn nog niet
veel voorbeelden gerealiseerd (Vandevyvere, 2020; Bossi et al., 2020). Uit de
definitie is nog niet duidelijk hoe energiepositieve gebieden zijn af te bakenen
en wat de benchmark voor succes is.
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Figuur 5. Energie van het gebied met regionale en nationale integratie (Vandevyvere, 2020).

Efficiëntie en duurzame elektriciteit

Binnen een energiepositief gebied zijn er verschillende technische oplossingen
om het energiesysteem energiepositief te maken. Net als in de Trias Energetica
zijn energie-efficiëntie en hernieuwbare energie een belangrijk deel van het
energiesysteem, maar ook flexibiliteit en mobiliteit horen erbij. Om een indruk
te geven van welke technieken voor een stedelijk energiepositief gebied zouden
kunnen passen, heb ik deze in figuur 6 voor het Amsterdamse demonstratiegebied van het ATELIERproject in een zogenoemde morfologische kaart gezet. In
de rijen staan de functies (uitgesplitst naar besparen en opwek) aangegeven en
in de kolommen de mogelijke technieken (Oskam et al., 2017). Het is niet een
uitputtende lijst technieken, maar het zijn er al behoorlijk veel. Dit geeft een
indruk van de keuzestress die kan optreden bij al deze mogelijkheden. De zwart
omkaderde technieken zijn voor het Amsterdamse energiepositieve gebied
gekozen. Wat al te zien is, is dat het een wat ze noemen een ‘energieconcept’
is, bestaande uit meer technieken. Dit is tekenend voor de stedelijke omgeving
waar veel functies te vervullen zijn, in dit geval warmte, elektriciteit en mobiliteit.
Zoals je in figuur 6 ziet, zijn er om te besparen op gebouwniveau maar liefst
vier technieken gebruikt: isoleren, balansventilatie, triple glas en vraagsturing.
In het komende stuk licht ik de onderdelen van het energiesysteem van een
energiepositief gebied nader toe en geef ik de stand van de techniek hierbij aan.
Energie-efficiëntie en duurzame energie zijn nu al wat ze noemen ‘business
as usual’, breed toepasbaar dus. De verbetering van de efficiëntie was in de
Europese Unie afgelopen decennia succesvol, vooral door het toepassen van
strikte wet- en regelgeving voor apparaten en in de nieuwbouw van gebouwen (Economidou et. al., 2020; Delbeke & Vis, 2019). In Nederland nam ook
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het aardgasverbruik door toepassing van isolatiemaatregelen met bijna 30%
af tussen 2000 en 2020 (PBL, 2021), maar voor vergaande emissiereducties
gaat dit te langzaam (Fillipidoou et al., 2017). En tot nu toe hebben de renovatieprogramma’s hun doelstellingen niet gehaald (Visscher, 2020). Hier is dus
versnelling nodig.
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Figuur 6. Morfologische kaart opgesteld voor de energiepositieve wijk in Amsterdam, met mogelijke technieken voor energiepositieve gebieden en per functie geordend van hoge (links) naar lage
(rechts) Technology Readiness Level (zie hoofdstuk 3); de geselecteerde technieken zijn met de zwarte
contour aangegeven.

Duurzame energietechnologieën zijn grootschalig toepasbaar en zon en wind
hebben op veel locaties een goede business case (Delbeke & Vis, 2019; Irena,
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2021). De verduurzaming van de elektriciteitssector is ook in Nederland sinds
2015 snel gegaan, mede door kostendalingen en overheidssteun voor onderzoek, innovatie en investering. Duurzame opwek dekt in 2019 11% van de
elektriciteitsbehoefte (CBS, z.d.).

Duurzame warmte

Vergeleken met de verduurzaming van de elektriciteitssector loopt de verduurzaming van de warmtevoorziening wereldwijd en in Nederland achter (IEA, 2021c).
In 2019 kwam in Nederland maar 7% van de warmtebehoefte uit duurzame bronnen (CBS, z.d.). Hiervoor zijn veel redenen aan te wijzen. De elektriciteitssector
kent bijvoorbeeld maar een aantal grote spelers, en elektriciteit is voor de consument een product waarbij het in het gebruik niet uitmaakt waar het vandaan
komt (Geels et al., 2017; Ringelberg, 2021). Voor de gebouwde omgeving kan in
het algemeen gesteld worden dat het systeem complexer is:
– Er zijn veel actoren die in actie moeten komen en verschillende belangen
hebben, naast gemeente, vastgoedeigenaren, energiebedrijven en netwerkbedrijven, zijn er ook 7,5 miljoen huishoudens.
– Wetgeving gaat over verschillende domeinen en loopt achter op de nodige
ontwikkelingen.
– De referentietechnologie (aardgasketel) was jarenlang erg goedkoop en is
volledig dominant in de markt.
– Verregaande verduurzaming vergt een renovatie die mensen achter de
voordeur raakt.
Er is in deze complexe transitie geen silver bullet en alle opties moeten worden
ingezet daar waar ze beste passen. Dit was hierboven al te zien in de paden
van de IPCC en het is ook te zien in de morfologische kaart (figuur 6). Dit geldt
in grote mate voor de verduurzaming van de warmtevoorziening, waar grote
stappen nodig zijn en tegelijkertijd veel opties voorhanden.
Naast besparen door te isoleren, is de elektrische warmtepomp een zeer efficiënt apparaat voor verduurzaming omdat deze twee tot drie keer efficiënter
is dan een gasketel in het verwarmen. Met een warmtepomp hoeft er voor het
maken van warmte geen gas meer naar de woningen, maar gaat dit via het
elektriciteitsnet. Behalve elektriciteit heeft de warmtepomp nog een andere
energiebron van lagere temperatuur nodig: zoals lucht, bodem, water van het
riool of van een nabij gelegen gracht of meer. Hoe stabieler en hoger deze bron
van temperatuur is, hoe efficiënter de warmtepomp (Entrop et al., 2020). Als we
van het aardgas af willen in de gebouwde omgeving – zoals het voornemen is
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in het Klimaatakkoord voor 2050 – wordt de elektriciteitsvraag van woningen
waarschijnlijk hoger (zowel in energie als in vermogen) door toepassing van
inductiekoken, de elektrische auto, een eventuele warmtepomp en zonnepanelen. Als we dit niet met beleid doen, moet het elektriciteitsnet in woonwijken
stevig verzwaard worden (Entrop et al., 2020; Netbeheer Nederland, 2021).
Alternatieven voor verwarming met elektriciteit zijn daarom welkom.
Mogelijke alternatieven kunnen warmtenetten zijn. Er zijn veel duurzame warmtebronnen die zo veel warmte leveren dat ze beter passen bij de omvang van
een stad of wijk, dan bij een huis. Die bronnen – zoals bodemwarmte, diepe
aardwarmte, aquathermie, zonnethermie, of biomassa – zijn ook nodig om
te verduurzamen. Deze bronnen kunnen warmte leveren via een netwerk
van buizen in de grond (warmtenet), dat de warmte verdeelt naar afnemers.
Grootschalige warmtenetten zijn in Noord-Europa zeer succesvol om de warmtevraag te verduurzamen. Nederland loopt hierin achter (Bertelsen et al., 2020;
Lund et al., 2018). Veel steden – zoals Amsterdam – hebben in hun warmtetransitieplan ook een belangrijke plek voor warmtenetten ingeruimd (Gemeente
Amsterdam, 2020). In de uitvoering gaat het echter nog niet zo snel, juist omdat
het grootschalige oplossingen betreft waarvoor een groot aantal partijen aan
boord moet zijn, en we te maken hebben met grote investeringen (PBL, 2021;
Heller & Suurenbroek, 2017; Willems et al., 2021).
Restwarmte uit datacenters, waar er veel van zijn in Amsterdam, kan lokaal een
belangrijke rol spelen. Datacenter-restwarmte is in te passen in een technisch
nieuw type warmtenet met lage temperaturen en in een open systeem, wat
in potentie duurzamer en betaalbaarder is. In dit systeem is warmte uitwisselbaar en is een leverancier ook een afnemer. Dit wordt ook wel een ‘vijfde
generatie warmtenet’ genoemd. Ondanks de voordelen loopt de implementatie
nog niet snel (Buffa et al., 2019; Wahlroos et al., 2018). In ons onderzoek in
het Amsterdamse gebied Amstel III bleek dat vastgoedeigenaren dit nog niet
als een bewezen techniek zien en daarom nog huiverig zijn voor toepassing.
Tegelijkertijd wachten betrokken partijen tot de nieuwe warmtewet hun duidelijkheid geeft over het speelveld (Willems et al., 2021; project Rira Amstel III).

Elektrisch vervoer

Het is nieuw om ook transport mee te nemen in systeemconcepten voor de
gebouwde omgeving. Meestal is de focus per sector. Er is in de stad veel te
winnen door de ruimte en het vervoerssysteem zo in te richten dat mensen
meer wandelen, fietsen of het ov gebruiken in plaats van de auto. In het concept
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voor het energiepositieve gebied wordt echter alleen gekeken naar elektrisch
vervoer. Elektrisch vervoer geeft een grote CO2-reductie en veel minder lokale
luchtvervuiling (Blok & Nieuwlaar, 2020). Nederland is een van de koplopers in
de wereld met een marktaandeel van elektrische auto’s van 25% in de verkoop
van nieuwe auto’s in 2020 (IEA, 2021d).
Elektrisch vervoer geeft wel een aantal uitdagingen voor het energiesysteem. Zo
vergt het een heel nieuwe laadinfrastructuur. Tevens hebben in de grote steden
relatief veel mensen geen eigen oprit om met een eigen elektriciteitsaansluiting
de auto op te kunnen laden. In Nederland betreft dit zo’n 65% van de huishoudens, in Amsterdam is dit zelfs 90%. Hierdoor voelen steden de opgave
dit in de openbare ruimte op te lossen (Hoed et al., 2019). Ook geeft – zoals
hiervoor aangegeven – gelijktijdige elektrificatie van de warmtevoorziening
voor gebouwen en van transport een enorme druk op het laagspanningsnet
in de wijk (Netbeheer Nederland, 2021). Hoe dit met een groeiend aandeel
van elektrische auto’s ingepast moet worden, is een belangrijke vraag voor
veel steden. Met steeds grotere autobatterijen en de komst van snelladers is
de laadbehoefte en het -aanbod nog sterk in ontwikkeling. Ook de impact van
toenemend gebruik van deelauto’s en autonome auto’s moet met scenariostudies worden onderzocht.

Flexibiliteit en smart grids

Er is in het energiesysteem voor het energiepositieve gebied een grote rol weggelegd voor flexibiliteit en ICT om dit in het energiesysteem actief te managen,
zoals in een smart grid. Met een smart grid, of ‘intelligent net’, wordt meestal
de ICT bedoeld waarmee vraag en aanbod van energie op elkaar af te stemmen
zijn (Netbeheer Nederland, z.d.), ik gebruik het hier iets breder, door er ook
energieopslag onder te laten vallen. Flexibiliteit in het energiesysteem is steeds
meer nodig, omdat duurzame elektriciteitsbronnen als zonne- en windenergie
fluctueren en niet stuurbaar zijn op de vraag. Ze zijn weersafhankelijk. We kunnen zonnepanelen bijvoorbeeld wel afschakelen als er te veel energie wordt
geproduceerd, maar de zon schijnt niet altijd als er veel vraag naar energie
is. Hiervoor is flexibiliteit nodig, bijvoorbeeld in de vorm van energieopslag of
vraagsturing. Vraagsturing houdt in dat apparaten of fabrieken afgeschakeld
worden en dus minder energie vragen. Ook kun je het gebruik uitstellen naar
een ander moment waarop het elektriciteitsnet minder belast is. De batterij in
de auto kan hiervoor ook een oplossing bieden door tijdelijk elektriciteit op te
slaan. In figuur 7 is goed te zien hoe een elektrische auto – bij standaard thuisladen – vooral de avondpiek extra belast. Door overdag met zonne-energie de
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autobatterij te laden, wordt de avondpiek juist ontlast doordat de energie dan
weer teruggegeven wordt aan het net. Ook kun je het net ontlasten door het
laden iets uit te stellen, dit noemen we ‘slim laden’ (Bons et al., 2020).

Figuur 7. Auto als batterij. Boven: het huishoudelijk elektriciteitsverbruik over een dag (blauw), met in
de avond een extra piek van het opladen van de elektrische auto (oranje); onder: de auto kan overdag
worden geladen door zonnepanelen en ’s avonds een deel van de elektriciteit afgeven om de piek te
verlagen (Bons et al., 2020).

In het energiepositieve gebied heeft flexibiliteit voornamelijk als doel de inpassing van lokale duurzame energie in het gebied zo groot mogelijk te maken en
daarmee de belasting van netten naar buiten klein te houden. Dit kan door
bijvoorbeeld tussen gebouwen en functies te balanceren, niet alleen met elektriciteit maar ook op gebied van warmte en koude. Ook moet het lokale partijen
en burgers mogelijkheden geven invloed te hebben op hun energiesysteem
(Vandevyvere, 2020).
ICT is hiervoor al langer in ontwikkeling, maar tot op heden ontbreken de
randvoorwaarden financieel en in wet- en regelgeving om tot grootschalige
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implementatie te komen (IEA, 2021b). De toekomstige potentie van opslag
vanuit de autobatterij of op buurtniveau wordt in het algemeen wel gezien,
maar implementatie is nog vol onzekerheden (Van Bergen, 2020; Putrus, 2020).
In lijn met de grand challenge om klimaatverandering tegen te gaan, is de grote
vraag ook hier of en onder welke voorwaarden een smart grid tot CO2-reductie leidt.

Trias Energetica 3.0

Hoe de componenten van het energiesysteem van een energiepositief gebied
tot een integraal energieconcept te smeden zijn, hangt af van kenmerken van
de locatie, zoals:
– Hoe is het gebied ingericht (hoeveel ruimte is er bijvoorbeeld)?
– Hoeveel vraag is er aan warmte, tapwater, koude, elektriciteit, mobiliteit?
– Hoe wordt er gebouwd (type huizen, ouderdom, bouwmethode)?
– Wie zijn de gebruikers, wat hebben zij nodig of kunnen ze bieden?
– Welke lokale duurzame energiebronnen zijn er beschikbaar?
– Hoe is er energie uit te wisselen in het gebied en met de omgeving?
Om op de morfologische kaart van figuur 6 terug te grijpen: in plaats van te
verwarmen met een warmtepomp en restwarmte zou duurzame warmte in
theorie ook van aardwarmte kunnen komen. Het is echter voor Amsterdam niet
zeker of deze bron goed genoeg te benutten is. Van andere plekken in Nederland is het wel al bekend waar aardwarmte toe te passen is (Entrop et al., 2020).
Ruimtelijke inpassing is zoals gezegd een belangrijke uitdaging, niet alleen in de
stad maar ook in de rest van Nederland. Daarbij gaat het zeker niet alleen om
de energievoorziening, maar ook om ruimte voor wonen, mobiliteit, industrie en
landbouw (Kuijers et al., 2018; Alkemade et. al., 2018). Voor de energieopgave is
het van belang de kansen van het stedelijk gebied ruimtelijk te benutten, zowel
voor beperking van transport als voor energie-uitwisseling. Daarbij moeten
we inzetten op meervoudig ruimtegebruik. Om een voorbeeld te geven: op
een hoogbouwflat lukt het niet het huidige gemiddelde elektriciteitsverbruik
van bewoners op te wekken met PV-panelen op het dak, bij rijtjeswoningen
gaat dat vaak wel (Entrop et al, 2020). Voor een stad als Amsterdam – met
veel hoogbouw en appartementen – is dit dus lastiger dan voor een plaats als
Almere, waar meer eengezinswoningen staan (CBS StatLine, 2021). Mogelijk
heeft Amsterdam wel baat bij het (door)ontwikkelen van aantrekkelijke, in de
gevel geïntegreerde zonnepanelen, om gebruik te maken van de gevels voor
energieopwekking (Sloof et al., 2017).
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Energiepositieve gebieden zijn dus een nieuwe uitdaging om steden te verduurzamen. Daarbij zijn vele technieken mogelijk, maar is nog niet in alle contexten
duidelijk wat het best toepasbaar is. Om het keuzeproces voor (lokale) overheden en andere betrokkenen te vereenvoudigen, is er een helder afwegingskader
nodig om gebieden vergaand te verduurzamen. In navolging van de aanpassing
op de Trias Energetica voor energieneutrale gebouwen (Van den Dobbelsteen,
2008) stel ik voor energie-uitwisseling binnen en tussen sectoren in de stad
expliciet toe te voegen. Energie-uitwisseling, -opslag en slim gebruik vormen het
‘smeermiddel’ voor optimalisatie tussen besparen en duurzame opwek. Dit kan
om uitwisseling of opslag van warmte, elektriciteit of ook brandstoffen gaan. De
Trias Energetica 3.0 wordt daarmee zoals in figuur 8 te zien is:
– besparen;
– energie-uitwisseling van reststromen, energieopslag en slim gebruik;
– duurzame opwek.

duurzame
opwek

reststromen
uitwisselen,
opslag

besparen

besparen

Figuur 8. Trias Energetica 3.0 waarbij reststromen uitwisselen en opslag als optimalisatie is weergegeven tussen de basis van besparen en duurzame opwek.

Zoals ik al zei, zijn energie-uitwisseling en -opslag bedoeld als optimalisatie.
Hierbij is het van belang aandacht te schenken aan het toekomstig gebruik
van het gebied, de ruimtelijke aspecten, de behoeften van gebruikers en de
doelstellingen voor het gebied. Daarnaast moet de grotere opgave in de gaten
worden gehouden en niet alleen geoptimaliseerd op het gebied. Daar gebiedsontwikkeling een kwestie van lange adem is, is dit een iteratief proces dat met
de betrokken partijen wordt doorlopen (Willemsen et al., 2021).
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3 De rol van innovatie en praktijkgericht onderzoek
in de energietransitie
“TNG: Clearly one has to constantly be both master and dilettante – it’s a different kind
of intellectual rigor. DH: And obviously the point is we need to be doing both vertical
deep studies and lateral, cross-cutting ones. Interdisciplinarity is risky, but how else
are new things going to be nurtured.” Thyrza Nichols Goodeve (TNG) en Donna
Haraway (DH) in een gesprek (Haraway, 2000, p.46)

Nu de technische mogelijkheden en keuzevolgorde om tot verregaande emissiereducties te komen vanuit de Trias Energetica 3.0 duidelijk is, ga ik in dit
hoofdstuk in op de rol van praktijkonderzoek. Om goed te duiden wat hierin
voor de energietransitie in de stad nodig is, licht ik eerst de rol van innovatie
in de energietransitie toe aan de hand van de ontwikkelingen in het afgelopen
decennium.

Innovatie

Het lectoraat Energie en Innovatie bestaat vanaf 2011. Sinds die tijd zijn
bepaalde innovaties sneller doorontwikkeld dan anderen. Zo is de kostendaling van zonnecellen en windturbines dusdanig dat energieopwekking hiermee
op veel plekken op de wereld de goedkoopste optie is (Irena, z.d.). Vergelijkbare sterke kostendaling vindt nu ook voor accu’s plaats (ZIegel & Trancik,
2021), Dit, samen met strenge Europese emissie-eisen, heeft geleid tot een
heldere keuze voor elektrische personenauto’s door de auto-industrie. Deze
was tien jaar geleden niet voorzien (Hoed, 2013; Geels, 2012; Boer, 2020). Zo
is Nederland nu een van de koplopers in elektrische personenauto’s door een
combinatie van enerzijds subsidies en belastingvoordelen voor de leasesector
en anderzijds gemeentelijk laadinfrastructuurbeleid (Wolbertus & Hoed, 2020).
Zoals eerder aangegeven, is er in de warmtevoorziening minder ontwikkeling
geweest. De warmtepomp is onder invloed van bouwwetgeving wel in opkomst
bij woningen van na 2000, maar er is niet zo’n sterke prijsdaling geweest als bij
zonne- en windenergie (IEA, 2021c; Lijzenga et al., 2019).
Wat in deze ontwikkelingen te zien is, is hoe een samenspel van technologieontwikkeling, marktstimulering en/of overheidsregulering tot doorbraken leidt.
Tegelijkertijd blijkt het traject van ontdekking tot commercialisering van technologieën voor energieopwekking meer decennia te duren, terwijl producenten
van consumentenproducten die direct een product vervangen veel sneller een
substantieel markaandeel veroveren (Gross et al., 2018). Dit heeft ermee te
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maken dat voor duurzame opwek ook een systeemverandering nodig is, net als
voor bijvoorbeeld de implementatie van elektrische auto’s (Geels, 2012; Geels
et al., 2017; IEA, 2020).

Figuur 9. Infrastructuur voor het opladen van elektrische auto’s in de publieke ruimte.

In het algemeen moet het innovatieproces sneller gaan. De rol van technologie
hierin is niet alleen van belang in de ontdekkingsfase, maar ook cruciaal voor
opschaling, kostendaling en implementatie. Elektrische auto’s, zonne- en windenergie zijn weliswaar toepasbare en inzetbare technologieën, maar in die zin
niet uitontwikkeld, omdat technologische ontwikkelingen nog steeds zorgen
voor verdere efficiëntieverhoging en kostendalingen (Elia et al., 2021).
De ontwikkelfases van technologieën wordt vaak op een Technology Readiness
Level (TRL) gezet. Deze schalen zijn ook in het EU-innovatieprogramma Horizon
2020 gebruikt om technologieën te beoordelen (EC, 2014). De IEA heeft deze
schaal – die oorspronkelijk loopt van ‘TRL 1 basisprincipes’ tot ‘TRL 9 systeem
bewezen in operationele omgeving’ – uitgebreid met twee niveaus. Een niveau
TRL 10 om recht te doen aan de specifiek voor koolstofarme technologie benodigde fase van opschaling en integratie in het energiesysteem, en een niveau
TRL 11 voor een bij volwassenheid horend marktaandeel (IEA, 2020) zoals in
figuur 10 is weergegeven. Volgens de IEA zitten technologieën als zon, wind en
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warmtepompen in de vroege adoptiefase (TRL 9 en 10) en zitten oplossingen
voor netwerkintegratie, zoals slim laden, in de fase ‘grote prototypes’ (TRL 5 en 6).

DC smart grid labtests
DC test bij demonstratiesite, smart grid, uurmatching,
energiepositief gebied
slim laden, biogas centrale,
duurzaam koelen in woningen
lage temperatuur warmtenet

zonnepannelen, warmte- en koudeopslag,
warmtepomp, elektrische auto
cv-installatie inregelen

Figuur 10. Technology Readiness-schalen volgens IEA (IEA, 2020) (links) en de technologieën (rechts)
waar we in het lectoraat in projecten aan werken.

Het lectoraat doet onderzoek vanaf fase ‘TRL 4 klein prototype’ (waarbij we in
ons eigen lab ontwikkelen en testen) tot TRL 10 (waarbij in demonstratieprojecten specifiek de integratie in het energiesysteem nog belangrijk is in de vroege
adoptiefase). De technologieën waaraan we in de projecten werken, heb ik
naar eigen inzicht op de TRL-schaal gezet in figuur 10. Veel van de ontwikkelingen op het gebied van DC-netten (= gelijkspanningsnetten) zijn bijvoorbeeld
nog niet marktrijp (Bianchi et al., 2020). Dit onderzoek doen we dan ook eerst
in ons eigen onderzoekslab (projecten DC-laadplein en VAP-DC). Ons meeste
onderzoek vindt plaats buiten het lab op test- en demonstratielocaties met
praktijkpartners en gebruikers. Zo is de stad Amsterdam een living lab waarin
het onderzoek naar de uitrol van laadinfrastuctuur voor elektrisch vervoer
plaatsvindt (project Future Charging), en de demonstratielocatie van de energiepositieve wijk (ATELIERproject). Ook aan het energiegebruik van onze eigen
gebouwen doen we onderzoek (project UvA-HvA gebouwen).
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Praktijkgericht onderzoek

Praktijkgericht onderzoek kenmerkt zich door praktijkvragen uit het werkveld
te onderzoeken en intensief met de beroepspraktijk samen te werken. Uitdagingen hierbij zijn goed verwoord in de onderzoeksvisie van het Kenniscentrum
Techniek, waarvan het lectoraat Energie en Innovatie deel uitmaakt:
1. interdisciplinair praktijkgericht onderzoek en dus het combineren van
onderzoeksmethoden vanuit verschillende wetenschappelijke paradigma’s;
2. co-creatie en/of intense samenwerking met verschillende belanghebbenden;
3. vertaalslag van individuele en/of exploratieve (pilot)projecten en sectorale
oplossingen naar een bijdrage aan de bredere transitie op systeemniveau
(Faculteit Techniek, 2021).
Ik bespreek hieronder de eerste twee uitdagingen. De derde uitdaging speelt
heel duidelijk in de opgave van veel van onze projecten en adresseer ik in het
volgende hoofdstuk.
Interdisciplinair onderzoek
Zoals uit de bespreking van de systeemtransitie en de Trias Energetica 3.0
blijkt, vergt de energietransitie een interdisciplinaire aanpak. Wat nodig is, is
in eerste instantie heel basaal: dat een socioloog het verschil weet tussen kW
(vermogen) en kWh (energie), en dat een ingenieur niet elk overleg met bewoners ziet als tijdverspilling omdat ze het toch niet begrijpen. Deels begint het
dus met kennis van en respect voor elkaars expertise, wat een voorwaarde is
voor multidisciplinair werken. Meer nog is diepere samenwerking nodig om tot
de nieuwe uitdagingen en oplossingen te komen. Binnen de technische disciplines zie je die uitdaging met elektrificatie in de gebouwde omgeving. Waar
de verwarmingsinstallaties eerst het domein van de werktuigbouwkundige
waren, is dit nu in toenemende mate een elektrotechnisch vraagstuk. Daarbij
is niet alleen tussen de technische disciplines interdisciplinair werken nodig,
maar tussen alle voor het vraagstuk relevante disciplines. Voor ontwerpers is
dit al gangbare praktijk (Oskam et al., 2017). Toepassing op alle domeinen en
vraagstukken van de transitie is werk in uitvoering. De erkenning dat zowel
maatschappelijke kenmerken en keuzes, als overwegingen rond efficiëntie en
werking tot een ander technisch ontwerp leiden, is hierin een goed startpunt.
Dit moet dan ook doorwerken in onze complexe optimalisaties en rekenmodellen, waarin engineers en modelleurs samen met sociologen en psychologen
het hele vraagstuk bestuderen. Tot nu toe werd op kosten geoptimaliseerd
(Blok & Nieuwlaar, 2020; Lund, 2014). Dat moet een samenspel worden van
bijvoorbeeld emissieloos, rechtvaardig en uitvoerbaar. Deze termen zijn nu nog
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te algemeen omschreven en er is nog veel interdisciplinair onderzoek nodig
om dit goed te operationaliseren. Het mooie is dat een gezamenlijke missie
een geweldige katalysator is voor interdisciplinaire samenwerking (Brown et
al., 2015). Om een voorbeeld te noemen, in het ATELIERproject werken we
als Hogeschool van Amsterdam met een team vanuit verschillende disciplines
zoals onder andere: planologie, psychologie, economie en natuurkunde. Ook
voor ons vergt interdisciplinair werken constant aandacht en zorgvuldig luisteren, zowel intern als met onze projectpartners. Om toekomstige generaties
beter beslagen ten ijs te laten komen, hebben we in 2020 vanuit het project
ATELIER de minor ‘Energiepositieve stad’ opgezet. Studenten van alle studierichtingen zijn welkom.
Voor het lectoraat houdt dit in dat naast meer technische, kwantitatieve
onderzoeksmethoden (via sensoren, meetinstrumenten, data-analyse en computersimulaties) ook stakeholder-, markt- en gebruikersanalyses en de daarbij
horende kwalitatievere methodes een rol spelen in het onderzoek. Wet- en
regelgeving loopt vaak achter op innovaties en wordt meegenomen in de analyse van de nodige systeemtransitie (project Rira Amstel III en VAP-DC). Om
optimalisatie met de complexere vraagstukken op te lossen, zetten we ook
agent-based models in. Dit zijn modellen waarmee bijvoorbeeld het gedrag van
bestuurders van elektrische auto’s (agenten) gesimuleerd kan worden met de
context, zoals de beschikbaarheid van laadpalen, de afstand tot die palen en
hun beschikbaarheid op basis van data van de laadsessies (Hoed et al, 2019).
Dit soort modellen wordt gebruikt om scenario’s door te rekenen voor de
verdere uitrol van laadinfrastructuur onder veranderende omstandigheden,
zoals een groter aandeel van elektrische deelauto’s (project Future Charging).
Zeker als het ontwerpend onderzoek betreft, zullen meer van deze methoden
worden ingezet om tot de juiste interventie te komen. Soms is dit vanuit het
lectoraat zelf, soms is dit in samenwerking met andere lectoraten binnen de
Hogeschool van Amsterdam, of vanuit een inbreng van een van de praktijkpartners of andere kennisinstellingen in het project.
Samenwerking met praktijkpartners
Samenwerking met praktijkpartners betekent voor het lectoraat dat zij niet
alleen een belangrijke rol in de vraagarticulatie hebben, maar ook meewerken
in het onderzoek zelf en de disseminatie. Onze rol is vaak die van onderzoeker-
observator-analyticus, maar in meer ontwerpende projecten is de verwevenheid
tussen de partners groter en leveren we gezamenlijke producten op.
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Praktijkpartners van het lectoraat zijn bijvoorbeeld: (lokale) overheden, bouw- en
installatiebedrijven, energiebedrijven, netbeheerders, adviesbureaus, brancheverenigingen, maatschappelijke organisaties en andere kennisinstellingen. Er
zijn partners waarmee we op meer onderwerpen samenwerken. Dit zijn onder
andere: de gemeente Amsterdam, Facility Services van UvA-HvA en Vattenfall. Met
de gemeente Amsterdam werken we nu intensief samen op thema’s als energiepositieve gebieden (project ATELIER), laadinfrastructuur (project Future Charging)
en smart grids (project Flexpower). Facility Services van UvA-HvA werkt al een
aantal jaren met het lectoraat om de gebouwen van UvA-HvA te verduurzamen.
Het spreekt onderzoekers, docenten en studenten erg aan om te werken aan
monitoring en optimalisatie van onze eigen gebouwen (project UvA-HvA gebouwen). Door een innovatieve manier van aanbesteden van het energiecontract
heeft Facility Services de levering van energie gekoppeld aan een samenwerking
met onderzoek en onderwijs. Het Centre of Expertise Urban Technology heeft
hierdoor een strategische samenwerking met Vattenfall op kunnen zetten voor
de komende tien jaar. Waar we als lectoraat voorheen al met Vattenfall werkten
bij het onderzoek naar laadinfrastructuur, hebben we de samenwerking verder
uit kunnen breiden naar smart grids (project Uurmatching).
We spreken in dit kader van ‘doorwerking’, een hbo-term die aanduidt dat
effecten van onderzoek op onderwijs en de beroepspraktijk niet pas nadien
optreden, maar al vanaf het allereerste begin van een onderzoek waarbij er
constant over en weer sprake is van leren en waardecreatie (Vereniging Hogescholen, 2018). Doorwerking naar de beroepspraktijk vindt plaats binnen de
projecten door met praktijkpartners samen te werken, maar ook door verspreiding naar het bredere werkveld via workshops, conferenties en publicaties in
rapporten, vakbladen en wetenschappelijke tijdschriften.
Om meer aan te sluiten op de behoefte van het werkveld, zijn de producten
van ons praktijkgericht onderzoek bijvoorbeeld ook een dashboard, ontwerprichtlijn, afwegingskader of serious game. Deze vervullen daarbij vaak een rol
in het praktijkproces en niet alleen een kennisoverdrachtsrol. Zo hebben we in
het project RiRa Amstel III samen met de projectpartners een afwegingskader
opgesteld en dit omgezet naar een serious game. Deze spelen we zowel met
betrokken partijen als studenten, om inzicht te krijgen in de keuzes die partijen
elk voor zich en gezamenlijk kunnen maken en welke technische systeemkeuzes hieruit volgen.
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4 Hoe draagt het lectoraat bij aan de energietransitie?
“CREATING TOMORROW IN DE PRAKTIJK. Samenwerken aan duurzaamheid, digitalisering en diversiteit. Dat klinkt mooi en dat is ook mooi. Maar wat betekent het nou
heel concreet? Lees hier hoe dat er in de praktijk uitziet.” (HvA, 2021)

Het lectoraat Energie en Innovatie draagt met zijn activiteiten bij aan de energietransitie. Om impact te creëren, onderzoeken en ontwerpen we technologische
interventies. Zoals ik in het vorige hoofdstuk heb uitgelegd, is er nog veel technische ontwikkeling nodig om de bestaande technologieën te implementeren
om de uitstoot van CO2 voldoende te reduceren. Daarnaast is er de interdisciplinaire uitdaging van deze systeemtransitie, die we ook in onze projecten
zien. De focus van het onderzoek ligt op de stedelijke context van Amsterdam
en de Metropoolregio Amsterdam. Verdere afbakening is rond het thema van
de energiepositieve gebieden, omdat we op dit innovatieve, uitdagende thema
met praktijkgericht onderzoek nog een grote bijdrage kunnen leveren. Dit is
een overkoepelend thema waaraan, zoals ik in het vorige hoofdstuk heb laten
zien, elektrisch vervoer en laadinfrastructuur, smart grids en de warmtetransitie allen bijdragen. Op al deze onderwerpen hebben we ook afzonderlijke
onderzoeksprojecten die in zichzelf bijdragen aan de energietransitie en die
niet per se op projectniveau als doel hebben tot een energiepositief gebied te
leiden. In dit hoofdstuk geef ik aan welke projecten het lectoraat nu heeft en
hoe deze in onderwijs doorwerken. Ik licht hier een paar verschillende zaken
uit met betrekking tot de samenhang binnen de thema’s en de toekomstige
ontwikkeling die ik zie.

laadinfrastructuur

energiepositief
energiepositief gebied
gebied
warmtetransitie

smart
grids

Figuur 11. Thema’s van het lectoraat Energie en Innovatie.
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Zonder deskundige mensen is het onmogelijk alle ambities in te vullen. In de
loop van de jaren heeft mijn voorganger Robert van den Hoed een sterk team
opgebouwd. Het lectoraat Energie en Innovatie bestaat op dit moment uit twintig
teamleden met heel diverse expertise: onder andere energietechniek, industrieel
ontwerp, bouwkunde, innovatiemanagement en data science. Ook hebben we
een goede mix van ervaren projectontwikkelaars, projectleiders en inhoudelijke
experts. Een deel van het team is docent-onderzoeker en werkt ook in een van
de opleidingen van de faculteit Techniek. Een dedicated data-team zorgt voor
zorgvuldig dataopslag, beheer en toegang voor laadsessiedata van Amsterdam,
Rotterdam, Den Haag, Utrecht en de Metropool Regio Amsterdam.
Binnen de thema’s streven we ernaar kennis te stapelen door meerdere projecten na elkaar uit te voeren. Tussen de thema’s is er ook kennisdeling in gebruikte
methoden. We werken bijvoorbeeld veel met meetdata en simulaties. Hierbij
delen we de kennis en ervaring van het team en werken we samen met Urban
Analytics binnen het Centre of Expertise Urban Technology. Kennis die we in de
thema’s laadinfrastructuur, smart grids en warmtetransitie ontwikkelen, kunnen
we ook weer benutten in het overkoepelende thema energiepositieve gebieden. Zo draagt bijvoorbeeld het project Future Charging bij aan de analyses van
mobiliteit in de energiepositieve wijk van het project ATELIER.

Energiepositieve gebieden

Het eerdergenoemde project ATELIER is een groot Europees project, gesubsidieerd binnen het Europese Unie Horizon 2020-programma, waarin Amsterdam
en Bilbao een energiepositieve wijk realiseren. Als lectoraat zijn we onder
andere betrokken bij de monitoring en evaluatie. Uit de evaluatie willen we
ook lering trekken voor toepassing van het concept in andere wijken. Hierbij
nemen we alle maatschappelijke, ruimtelijke en technische randvoorwaarden
zorgvuldig mee. We gaan de komende tijd dan ook werken aan deze analyses
voor Amsterdam en willen deze ook kunnen opschalen naar andere steden en
landen. Met studenten en partners zijn we al begonnen met onderzoek naar
goede manieren om het systeem te modelleren, want er zijn nog geen simulatietools beschikbaar (Belda et al., 2021).

Laadinfrastructuur

Het onderzoek aan laadinfrastructuur heeft een lange geschiedenis binnen het
lectoraat en is ook een belangrijk thema in ons huidige onderzoek. De uitrol van
laadinfrastructuur in Nederland zit nu in een nieuwe fase: de explosieve groei
van elektrisch vervoer zorgt ervoor dat ook de uitrol van laadinfrastructuur
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een schaalsprong moet maken. In het project Future Charging onderzoeken
we de komende jaren samen met de achttien praktijkpartners de laadinfrastructuur van de toekomst. Het doel is om door diverse simulaties inzicht te
krijgen in de effecten van toekomstscenario’s op het gebruik van laadinfrastructuur en de impact daarvan op het elektriciteitsnet en de openbare ruimte.
Simulatie-resultaten vormen het startpunt voor ontwerpstudies die leiden tot
aanbevelingen voor de praktijk. Binnen het project bouwen we de kennis verder
uit naar verschillende sectoren, zoals logistiek en deelauto’s, maar kijken we
ook naar andere laadoplossingen, zoals snelladers.

Figuur 12. Luchtfoto van de HvA Amstelcampus, met midden boven het Jacoba Mulderhuis in aanbouw, de nieuwe locatie van de faculteit Techniek.

Smart grids

Om het elektriciteitsnetwerk niet onnodig uit te hoeven breiden tijdens de
elektrificatie van verschillende sectoren, onderzoeken we verschillende flexibiliteitsopties in de vraagzijde, met verschillende vormen van opslag. Op dit
moment onderzoeken we binnen het lectoraat de volgende opties:
– slim laden van elektrische auto’s (project Flexpower);
– vraagsturing en opslag in gebouwen (project Uurmatching);
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–

DC-netten en -laadpleinen (DC=gelijkspanning) gekoppeld aan opslag en
zonnepanelen (projecten: DC-laadplein, VAP-DC, TS-DC). De verwachting
is dat met het op DC laden van meer auto’s dit efficiënter en makkelijker
regelbaar is dan met de standaard AC-aansluitingen (AC=wisselspanning).
Bij een DC-netwerk in of op een gebouw zijn er ook nog veel technische
uitdagingen om op te lossen, zoals mogelijke corrosie.

Warmte- en koudetransitie

Zoals eerder aangegeven, loopt de warmtetransitie in de gebouwde omgeving
in Nederland achter. Ons onderzoeksprogramma richt zich daarom ook specifiek op de verduurzaming van de warmtevoorziening. Onze huidige projecten
onderzoeken de volgende uitdagingen:
– verduurzaming van gebieden en utiliteitsgebouwen, onder andere met
restwarmte van datacenters (project UvA-HvA gebouwen, Uurmatching en
Rira Amstel III).
– woningen klaar voor de toekomst:
• onderzoek naar mogelijkheden om met gasketels te besparen (project
Energiebesparing en verdienmodellen voor aanpassingen cv-installaties);
• koeling voor woningen (project Koude in de stad en project in aanvraag).
In de toekomst verwacht ik dat de verdergaande digitalisering in de gebouwde
omgeving een grotere rol gaat spelen. Daarbij kunnen we als lectoraat met
betere monitoring, modellen en voorspellingen naar verbetering en vereenvoudiging van regelingen en advisering komen.

Doorwerking in onderwijs

Afgelopen jaren heeft de Faculteit Techniek ingezet op het werken aan maatschappelijke transitiethema’s. Energietransitie is er hier een van. We gaan dit
samen in de driehoek onderwijs, onderzoek, beroepspraktijk doen (Faculteit Techniek, 2021). Doorwerking naar het onderwijs is om meer redenen
van belang:
– om de nieuwste inzichten uit onderzoek direct in te kunnen brengen in
relevante onderwijsmodules;
– om studenten op te leiden voor de energietransitie.
Docent-onderzoekers in het team zijn de spil in het web voor het inbrengen
van casussen en het ontwikkelen van nieuw onderwijs op basis van de kennis
uit de onderzoeksprojecten. Voorbeelden van onderwijsontwikkeling waarbij
het lectoraat betrokken is:
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–
–
–

minoren Data Science (energy track), Energiepositieve stad, Power Minor5;
master Urban Tech;
energie- en innovatievakken en (afstudeer)projecten binnen de bachelors
Engineering, Built Environment, en Technische Natuurkunde;
– massive open online course (MOOC) Positive Energy Districts, voor
professionals;
– learning community systeemintegratie data.
Op deze manier is het onderzoek verbonden met onderwijs voor studenten en
professionals op verschillende niveaus.
In de komende jaren zal de samenwerking tussen onderzoek, onderwijs en
praktijk in de Faculteit Techniek worden versterkt in de ontwikkeling van en
deelname in Communities of Practice. Hierin werken studenten samen met
docenten, onderzoekers en mensen uit de praktijk aan vraagstukken in de
energietransitie. Daarnaast vinden inzichten hun weg naar het Centre of
Expertise Urban Technology, dat interfacultair en in nauwe samenwerking met
praktijkpartners opereert.

Conclusie
De klimaatverandering dwingt tot een versnelling van de energietransitie. De
energietransitie is een van de belangrijkste maatschappelijke vraagstukken van
het komende decennium. Een stad als Amsterdam heeft hoge ambities. Het
lectoraat Energie en Innovatie werkt hieraan door technologische interventies
te onderzoeken en ontwerpen. Een zeer innovatieve interventie is een energiepositief gebied. We onderzoeken bijvoorbeeld wat er technisch mogelijk is en
of er voldoende CO2-uitstoot gereduceerd wordt. Andere interventies die we
onderzoeken zijn bijvoorbeeld het slim laden van elektrisch vervoer, flexibiliteit
in het energiesysteem en duurzame warmte. Dit doen we in ons eigen lab, met
simulaties én op basis van monitoring in het veld, zoals bij de gebouwen van de
Hogeschool van Amsterdam en demonstratieprojecten in de Metropoolregio
Amsterdam.
Ik heb laten zien dat er veel technische mogelijkheden zijn. Echter, er is niet met
één enkele techniek tot voldoende vermindering van CO2-uitstoot te komen.
5

De Power Minor is een samenwerking tussen Tennet, HAN (penvoerder), HHS en HvA, zie https://
www.powerminor.nl
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Een leidraad kan betrokken partijen helpen de keuzestress te verminderen. De
basis hiervan is een Trias Energetica 3.0: een mix van allereerst energie besparen en dan duurzame opwek in combinatie met energie-uitwisseling en -opslag.
De optimalisatie zit in maatschappelijke, ruimtelijke en technische afwegingen.
Modellen en tools die we ontwikkelen moeten praktijkpartners helpen de stap
te zetten naar een hogere TRL.
Naast de hierboven bovengenoemde inhoudelijke thema’s zie ik de komende
jaren drie belangrijke manieren om de energietransitie te versnellen. Manieren
waarin het lectoraat met praktijkgericht onderzoek bijdraagt. De eerste manier
is door de komende jaren de vertaalslag te maken van individuele projecten
naar opschaalbare interventies en de lat hoog houden. Dit gebeurt al in verschillende lopende projecten, maar is verder te versterken door in te zetten op
vervolgprojecten en verdere digitalisering. De tweede manier is door interdisciplinaire samenwerking te intensiveren en tot een gezamenlijk afwegingskader
te komen. Hierin is nog veel onderzoek te doen om tot een goed begrippenkader en modellen te komen die deze afwegingen recht doen. Derde manier is
om voldoende mensen met kennis van zaken aan de slag te krijgen. Belangrijk
is voor mij dat de focus van het lectoraat in het technisch domein ligt, daar zit
onze kracht. Kortom, door kennis en technologie te ontwikkelen samen met
professionals en studenten, draagt het lectoraat bij aan de energietransitie
van de stad.
Ik hou daarbij hieraan vast “…even at this late hour we still have a choice about
our future, and therefore every action we take from this moment forward counts.”
(Figueres & Rivett-Carnac, 2020, p.163)
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Projectenlijst lectoraat Energie en Innovatie:
2020 en verder

ATELIER
Financiering: EU Horizon 2020
Looptijd:
2019-2024
Partners:
City of Amsterdam (NL) (projectleider), City of Bilbao (SP), Tecnalia (SP), TNO
(NL), Cartif (SP), De Waag Society (NL), Amsterdam University of Applied
Sciences (NL), Paul Scherrer Institute (SW), Steinbeis-Europa-Zentrum (GE),
City of Budapest (HU), City of Matosinhos (PO), City of Riga (LT), City of
Copenhagen (DK), City of Bratislava (SK), City of Krakow (PL), DEUSTOTECH
(SP), Cluster Bilbao (SP), IBERDROLA (SP), TELUR (SP), EVE (SP), SPECTRAL
(NL), Republica Development VOF (NL), Developer Poppies Location (NL),
Amsterdam Institute for Metropolitan Solutions (NL), Waternet (NL),
DNV-GL (NL), Greenchoice (NL), Civiesco (IT), Zabala Innovation Consulting
(SP), Fraunhofer ITWM (GE)
Website:
smartcity-atelier.eu
Team E&I:
Mark van Wees (projectleider), Karen Williams, Shakila Dhauntal, Rick Wolbertus, Renée Heller
Het project ATELIER is een Europees project waarin Amsterdam en Bilbao een energiepositieve wijk realiseren. Een zestal steden volgt dit proces om zelf ook tot een plan
voor een energiepositief gebied te komen. De HvA organiseert de samenwerking met
andere smart city projecten, levert een bijdrage aan het monitoren en evalueren van
het project, en ondersteunt de verspreiding van de resultaten in andere Europese steden. Onderzoekers van de HvA ontwikkelen strategieën voor de opschaling en replicatie
van dergelijke energieleverende wijken. Daarbij buigen wij ons onder andere over de
vraag hoe verschillende betrokken partijen de ambitieuze doelen voor de wijk met elkaar
kunnen realiseren en welke technologieën daar het beste bij aansluiten. Behalve naar
technologische oplossingen kijkt de onderzoeksgroep ook naar nieuwe vormen van burgerparticipatie, effectieve businessmodellen en de opschaling en uitrol van zo’n wijk in
andere steden. Het HvA-team bestaat uit onderzoekers vanuit meerdere faculteiten en
Centres of Expertise UGSI en UrbanTech. Er wordt studiemateriaal ontwikkeld op basis
van de inzichten en er komen trainings- en coachingtrajecten voor professionals en studenten. De minor Energiepositieve Stad is ontwikkeld in samenwerking met het project
ATELIER en de opleidingen Engineering, Built Environment, Toegepaste Psychologie en
Bedrijfskunde.
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Future Charging
Financiering: SIA RAAK-Pro
Looptijd:
2019-2023
Partners:
TU Delft, UvA, Gemeente Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht,
OverMorgen, Vattenfall, Engie, ParknCharge, ElaadNL, Social Charging, Taxi
Centrale Amsterdam, Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur, Connekt, Mister Green, Last Mile Solutions, HvA (projectleider)
Website:
https://www.hva.nl/urban-technology/gedeelde-content/contentgroep/fu
ture-charging/future-charging.html
Team E&I:
Rick Wolbertus (projectleider), Mylene van der Koogh, Shakila Dhauntal,
Edward Heath, Renée Heller
De uitrol van laadinfrastructuur in Nederland zit nu in een nieuwe fase: de explosieve
groei van elektrisch vervoer zorgt ervoor dat de uitrol van laadinfrastructuur ook een
schaalsprong moet maken. In Future Charging onderzoekt de HvA samen met achttien
projectpartners de laadinfrastructuur van de toekomst. Het doel is om door diverse
simulaties inzicht te krijgen in de effecten van toekomstscenario’s op het gebruik van
laadinfrastructuur, en de impact daarvan op het elektriciteitsnet en de openbare ruimte.
Hiermee faciliteert en versnelt het onderzoeksproject de invoering van grootschalig elektrisch rijden. Binnen Future Charging bouwen we de kennis verder uit naar verschillende
typen deelsectoren, zoals logistiek en deelauto’s, maar kijken we ook verder naar andere
laadoplossingen. Afgelopen tijd hebben we bijvoorbeeld ook geanalyseerd welk effect
de verschillende lockdowns in de COVID-19-pandemie hadden op de laadpatronen. Het
project draagt ook bij aan de analyses van mobiliteit binnen het project ATELIER.
Op de projecten werd vanuit de HvA interdisciplinair samengewerkt tussen onder andere
data scientists, technisch bedrijfskundigen, energie experts, ontwerpers en sociale wetenschappers. Studenten vanuit de faculteit Techniek werken op het project voor stage of
afstuderen, en in de minor Data Science op casussen en opdrachten vanuit het project.

Flexpower
Financiering: EU Interegg NSR en contractonderzoek
Looptijd:
2019-2022
Partners:
de gemeente Amsterdam, Liander, Vattenfall, Heijmans en Elaad., HvA
(projectleider)
Website:
https://www.hva.nl/urban-technology/gedeelde-content/contentgroep/fl
expower-020/flexpower020.html
Team E&I:
Rick Wolbertus (projectleider), Renée Heller
Binnen het project Flexpower Amsterdam wordt onderzocht hoe door slim laden het
elektriciteitsnetwerk ontlast kan worden. De HvA onderzoekt of de snelheid van het
laden van elektrische auto’s aan te passen is aan de beschikbaarheid van energie op het
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elektriciteitsnet. Zestig laadpalen zijn voorzien van software waarmee de laadsnelheid
gedurende de dag kan veranderen, afhankelijk van het aantal auto’s dat tegelijkertijd aan
het laden is. Het laden verloopt sneller op rustige momenten, en iets langzamer tijdens
spitstijden. Op het onderwerp van data-analyse en modellering is er een structurele
samenwerking met het lectoraat Urban Analytics.

Databeheer EV laadsessie data
Financiering: contractonderzoek
Looptijd:
2014Partners:
gemeente Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht, MRA, HvA
(projectleider)
Team E&I:
Simone Maase (projectleider), Peter Odenhoven, Nico van Bruggen, Mo
Hoogeveen, Freddie van Haaren.
Er is een data-infrastructuur opgezet met servers, protocollen en een dedicated data-
team dat zorgt voor zorgvuldige dataopslag, beheer en toegang voor de betrokken
gemeenten en onderzoekers vanbinnen en -buiten de HvA voor laadsessiedata van de
G4 en MRA. Deze data worden momenteel gebruikt in ons onderzoek rondom EV laadinfrastuctuur, Future Charging, Flexpower, ATELIER en door studenten, bijvoorbeeld in
de minor Data Science.

Learning Communities systeemintegratie – data
Financiering: programma systeemintegratie en Human Capital Agenda van de Topsector Energie
2020-2021
Looptijd:
Partners:
Hanze Hogeschool (projectleider), HAN, TU Delft, HvA
Team E&I:
Simone Maase (projectleider), Shakila Dhauntal, Renée Heller
In deze learning communities staat de vraag centraal hoe de komende tijd voldoende
technisch geschoolde arbeidskrachten beschikbaar kunnen komen voor de energietransitie. Mensen die in staat zijn om oplossingen voor systeemvraagstukken te realiseren.
Deelthema’s zijn: a) flexibiliteit; b) energiesystemen & conversie; c) data, modelleren &
digitaliseren; d) smart multi-commodity energy systems. HvA leidt het deelthema data.

Uurmatching
Financiering:
Looptijd:
Partners:
Team E&I:

PPS toeslag TKI Urban Energy
2021-2022
Vattenfall, Facility Services UvA-HvA, HvA (projectleider)
Peter Quaak (projectleider), Samuel de Vries, Hamdi Elsayed, Renée Heller
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Niet alleen elektrische auto’s kunnen een rol spelen in het toekomstig balanceren van het
elektriciteitsnet, ook in de gebouwde omgeving zijn er flexibiliteitsopties. Energieleverancier Vattenfall ervaart steeds meer vraag bij grote klanten naar ‘matchen‘ van vraag en
aanbod van duurzame elektriciteit op uurbasis in plaats van op jaarbasis. Uurmatching
kan ervoor zorgen dat er meer duurzame bronnen lokaal benut worden, er minder kabels
moeten komen, er minder back-upsystemen nodig zijn of dat er minder inkoop van
energie nodig is op dure momenten. In dit project met Vattenfall en Facility Services van
de UvA-HvA onderzoeken we flexibiliteitsopties aan zowel vraag- als aanbodkant, zoals
vraagsturing of allerlei vormen van opslag. De eerste casussen zijn enkele gebouwen
van UvA-HvA.

DC-laadplein
Financiering:
Looptijd:
Partners:
Team E&I:

TKI Urban Energy
2018-2022
Timeshift, Ecotap, HvA (projectleider)
Willem Knol (projectleider), Rob Schaacke, Jos Warmerdam, Shakila
Dhauntal
De verwachting is dat DC laden van meerdere auto’s efficiënter en makkelijker regelbaar
is dan met de standaard AC-aansluitingen. In dit project worden een laadpaal ontwikkeld en regelstrategieën voor het laadplein in combinatie met een opslagsysteem. Tests
vinden plaats in het lab en een testlocatie bij een van de partners. Verder is de huidige
wet- en regelgeving voor netwerken en apparaten grotendeels op het gebruik van AC
geschreven en zullen we vanuit dit onderzoek bijdragen aan goede normen en regelgeving. Studenten van Engineering werken op het project voor stage of afstuderen.

VAP-DC
Financiering: PPS toeslag TKI Urban Energy
Looptijd:
2020-2022
Partners:
ASR (projectleider), Kropman, Venema, HvA
Team E&I:
Jos Warmerdam (projectleider), Rob Schaacke, Edward Heath
In het VAP-DC project gaan we testen hoe het laadplein functioneert waarbij het laadplein
aangesloten is op zonnepanelen. Het technisch ontwerp van het laadplein is afgelopen
jaar gemaakt, nu volgt het testen en monitoren. We ontwikkelen en testen regelstrategieën en componenten eerst in de controleerbare omgeving van ons eigen lab en
daarna in het veld op locatie met laadpalen en auto’s. Een van de grote uitdagingen
is het voorkomen van te grote zwerfstromen, omdat dit corrosie kan veroorzaken in
de gebouwwapeningen. We meten hiervoor met een uitgebreid sensornetwerk in het
gebouw. We zullen vanuit dit onderzoek bijdragen aan normen en regelgeving. Studenten
van Engineering werken op het project voor stage of afstuderen.
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Van Tractienet naar Slim DC-elektriciteitsnet
Financiering: PPS toeslag TKI Urban Energy
Looptijd:
2021-2023
Partners:
HHS (projectleider), Dynnic, HTM, gemeente Amsterdam, GVB, Witteveen+Bos, DC-opportunities
Team E&I:
Jos Warmerdam (projectleider), Rob Schaacke, Edward Heath
In het project Van Tractienet naar Slim DC-elektriciteitsnet onderzoeken we of en hoe
het DC-voedingsnet voor tram/metro is in te zetten voor ondersteuning van het elektriciteitsnet. Trams, metro’s, treinen en trolleys hebben een apart DC-netwerk onder- of
bovengronds, beheerd door de vervoers(infra)bedrijven. Dit netwerk is sterk gericht op
het altijd kunnen leveren van piekbelasting als er een metro of trein moet rijden. Als je
dit netwerk ook in zou kunnen zetten om andere delen van de elektriciteitsvoorziening
of aparte toepassingen te ondersteunen, zou het openbare elektriciteitsnetwerk op sommige locaties niet zo snel versterkt hoeven te worden. Dit vergt naast samenwerking
tussen partijen met verschillende doelen en belangen ook nog (regel)technische ontwikkeling, en net als bij het vorige project het verder ontwikkelen van toereikende normen
binnen wetgeving.

Energiebesparing en verdienmodellen voor aanpassingen cv-
installaties
Financiering: SIA KIEM
Looptijd:
2021-2022
Partners:
TVVL, Milieu Centraal, Deltares, Energiepaleis, Fedec, HvA (projectleider)
Samuel de Vries (projectleider), Mark van Wees
Team E&I:
Voor het besparen op warmtegebruik in bestaande systemen, zijn we net begonnen
met een project om aardgasketels in woningen in te stellen op lagere temperaturen en
daarbij de mate van besparing in kaart te brengen. Tevens is dit project erop gericht
te onderzoeken welk type woningen geschikt is voor lagetemperatuurverwarming en
daarmee in de toekomst zonder aanpassingen aan het afgiftesysteem kunnen overgaan
op een warmtepomp.

Rira Amstel III
Financiering: RVO, topsector Energie
Looptijd:
2018-2021
Partners:
Equinix, Escoplan, Huygen, Greenvis, VillaVille, HvA (projectleider)
Website:
www.rira-project.nl
Team E&I:
Felia Boerwinkel (projectleider), Egbert-Jan van Dijk, Renée Heller
RiRA Amstel III onderzoekt de toepassing van laagtemperatuurwarmtenetten en toepassing bij renovaties en herstructurering. De casus is het Amstel III-gebied in Amsterdam
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Zuid-Oost. In het project hebben we een afwegingskader opgesteld en dit omgezet naar
een serious game. Die spelen we zowel met betrokken partijen als met studenten om
inzicht te krijgen in de keuzes die partijen elk voor zich en gezamenlijk kunnen maken, en
om te kijken welke technische systeemkeuzes hieruit volgen. Studenten van Engineering
en Built Environment hebben een project of stage gedaan.

UvA-HvA gebouwen
Financiering: contractonderzoek en project in aanvraag
Looptijd:
2018Partners:
HvA (projectleider)
Team E&I:
Peter Quaak (projectleider), Karen Williams
Met Facility Services en Huisvesting van UvA-HvA werken we al een aantal jaar aan het
verduurzamen van onze eigen gebouwen. Dit doen we bijvoorbeeld door haalbaarheidsstudies voor een warmtepomp of laagtemperatuurwarmtenet. Ook werken we aan het
opzetten van een uitgebreid monitoringsplan van de energiestromen. Sensoring en data-
analyse spelen hierin een grote rol. Het spreekt onderzoekers, docenten en studenten
erg aan om te werken aan onze eigen gebouwen. Studenten van engineering werken op
het project voor stage of afstuderen.

Koude in de stad
Financiering: SIA KIEM en project in aanvraag
Looptijd:
2018Partners:
Klimaatverbond, W/E adviseurs, Tauw, HvA (projectleider)
https://www.koelebuurt.nl
Website:
Team E&I:
Froukje de Vries (projectleider), Samuel de Vries
Als gevolg van klimaatverandering komen er in Nederland steeds vaker hittegolven voor.
In de grote steden treedt het hitte-eiland-effect op, waardoor de temperatuur in warme
perioden extra hoog is. Onze woningbouw is hier niet op ingericht en mensen ervaren
hier (gezondheids)last van. We zien nu al dat in hittegolven veel mensen een airconditioner aanschaffen. Dit extra energieverbruik wordt nog niet goed meegenomen in
voorspellingen voor het energieverbruik van bestaande woningen en ook nog niet goed
in onze verduurzamingsopgave.
Er komt steeds meer aandacht voor hitte in stedelijke omgeving. Onderzoek is vooral
nog gedaan naar het hitte-eiland-effect en maatregelen om de buitenruimte te koelen. In
samenwerking met het lectoraat Water In en Om de Stad doen we onderzoek naar hitte
in de woning. We hebben metingen gedaan en enquêtes gehouden bij bewoners van
verschillende typen woningen en zijn van plan dit uit te breiden met een grootschalige
meetcampagne met verschillende woningbouwcorporaties en GGD’s.
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CV Renée Heller

Dr. Renée Heller is sinds 2020 lector Energie en Innovatie binnen de Faculteit
Techniek en het onderzoeksprogramma Urban Technology van de Hogeschool
van Amsterdam. Daarvoor was zij hoofddocent Sustainable Energy Systems binnen de opleiding Engineering en het voorgenoemde onderzoeksprogramma.
Bij de HvA doet zij onderzoek naar warmtenetten, energiepositieve gebieden,
inpassing van elektrisch vervoer, zonnecellen en warmtetechnieken in het elektriciteitsnet, en gebouwgebonden integratie van zonnecellen. Bij de Hogeschool
van Amsterdam begon zij in 2014 als projectmanager Bachelor Engineering,
waarmee zij verantwoordelijk was voor de opzet van een integrale opleiding
Engineering.
Renée heeft in Utrecht Natuurkunde en Algemene Letteren gestudeerd (19881995). In haar studie Natuurkunde heeft ze geschiedenis en wetenschapsfilosofie

Figuur 13. Urgenda Klimaatmars langs de Kromme Rijn, op weg naar Amelisweerd 20 oktober 2021
(foto van Ontmoeting Klimaatmars Urgenda 20 oktober – Vrienden van Amelisweerd).

RENÉE HELLER

51

gestudeerd en is ze afgestudeerd op een methode om dunne amorfe siliciumlagen voor zonnecellen sneller te produceren. In de Algemene Letteren is
ze gespecialiseerd in vrouwenstudies en afgestudeerd met een scriptie over
verhalen over quantummechanica in feministische en new age literatuur. In
haar promotieonderzoek aan de Universiteit Utrecht (1995-2000) heeft Renée
materiaalkundig onderzoek gedaan naar waterstofopslag in dunne metaallagen. Hierna is ze bij Ecofys gaan werken, een internationaal adviesbureau op
het gebied van energiebesparing en duurzame energie. Hier was zij verantwoordelijk voor de R&D van een spin-offbedrijf op het gebied van gesloten
tuinbouwkassen (Innogrow). Hierin werden warmtepompen, warmtebuffers,
bodemopslag, koeling en warmtekrachtkoppeling gecombineerd tot een systeem dat én energie bespaart én voor hogere productie zorgt. Vanaf 2011 is
zij unitmanager geweest van de units Gebouwde Omgeving en later Integrale
Energiesystemen. Hierbij heeft zij opdrachten gedaan als projectleider onder
meer aan energiesystemen voor woonwijken en bedrijventerreinen, vooral in
opdracht van gemeentes en energiebedrijven.
Renée is lid van de Wetenschappelijke Raad van Advies van Milieu Centraal en
actief in de lectorenplatforms LEVE en Urban Energy.
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De klimaatverandering dwingt tot een
versnelling van de energietransitie.
Een stad als Amsterdam heeft hierin
hoge ambities. Het lectoraat Energie
& Innovatie werkt hieraan mee
door technologische interventies
te onderzoeken en ontwerpen.
Een zeer innovatieve interventie
is een energiepositief gebied. In
zo’n gebied wordt meer duurzame
energie geproduceerd dan verbruikt.
We onderzoeken bijvoorbeeld wat
er technisch mogelijk is en of er
voldoende CO2-uitstoot gereduceerd
wordt. Andere interventies die we
onderzoeken zijn bijvoorbeeld het
slim laden van elektrisch vervoer,
ȵH[LELOLWHLWLQKHWHQHUJLHV\VWHHPHQ
duurzame warmte. Dit doen we in ons
eigen lab, met simulaties én op basis

van monitoring in het veld, zoals bij
de gebouwen van de Hogeschool van
Amsterdam en demonstratieprojecten
in de Metropoolregio Amsterdam.
Er is niet met één enkele techniek tot
voldoende CO2-uitstootvermindering
WHNRPHQ-XLVWHHQPL[YDQHQHU]LMGV
energie besparen en anderzijds
duurzame opwek in combinatie
met energie-uitwisseling en opslag,
is nodig. De optimalisatie zit in
maatschappelijke, ruimtelijke en
technische afwegingen. Kortom,
technologische interventies vergen
een interdisciplinaire aanpak.
'RRUbNHQQLVHQWHFKQRORJLHWH
ontwikkelen samen met professionals
en studenten draagt het lectoraat bij
aan de energietransitie van de stad.
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