
PROEFTUIN Plan ‘t Ecozand is een buurtinitiatief uit ‘t Zand Noord West in ‘s-Hertogen-
bosch. Het plan wil bewoners en andere betrokkenen bij elkaar te brengen om 
een duurzame energievoorziening te creëren, dat werkt als een ecosysteem.
De term ecosysteem1 komt uit de natuur. Tussen de levende (dieren en plan-
ten) en niet-levende onderdelen (lucht, water en bodem) worden stromen en 
kringlopen op gang gehouden in een zeker evenwicht in een bepaald geogra-
fisch gebied.
Hoe wij nu met middelen en bronnen uit de natuur omgaan, kun je niet meer 
spreken van een ecosysteem. Zeker als het gaat om onze behoefte aan ener-
gie, geleverd in een eenrichtingsverkeer, waarmee we de aarde uitputten. Dat 
kan en moet anders, door het te organiseren als een kringloop waar we als 
gemeenschap energie consumeren, produceren, opslaan en hergebruiken.

https://www.encyclo.nl/begrip/ecosysteem


’t Zand Noord-West, ook genoemd De Kop van ’t Zand, in ’s-Hertogenbosch 
is een buurt aan de rand van het centrum met veel betrokkenheid van de 
bewoners met name bij de vergroening van de buurt. Het is een buurt met re-
latief veel sociale woningbouw, waar drie woningbouwverenigingen actief zijn; 
BrabantWonen, Charlotte van Beuningen en Zayaz. De samenstelling van het 
woningbestand bestaat vooral uit panden van de jaren rond 1900 tot ca. 1930 
en ca. 50% nieuwbouw uit de tachtiger jaren. Een deel van het oude woning-
bestand valt onder het beschermd stadsgezicht. De Willem II fabriek heeft de 
status van Rijksmonument en maakt deel uit van een “cultuurzone” met De 
Verkadefabriek en de gebouwen van de voormalige mengvoederfabriek aan 
de Tramkade.

Onze buurt is als ecosysteem uitermate geschikt omdat er relatief weinig 
particulier bezit is, waardoor er, in eerste instantie, slechts enkele partijen in 
het project betrokken hoeven te worden. Voor woningcorporaties biedt een 
wijkgerichte aanpak voordelen, door de opschaling, zodat niet ieder pand 
een afzonderlijk plan van aanpak behoeft, in deze diverse buurt, wat betreft 
woningbouw. Maar ook voor de particuliere eigenaar is het interessant aan te 
sluiten. Daarom is het belangrijk dat we samenwerken voor een energiesys-
teem voor onze buurt en door onze buurt. 

Ook de woningcorporaties, de gemeente ‘s-Hertogenbosch en netbeheerders 
realiseren zich dat samenwerking belangrijk is en draagvlak of initiatief van 
onderaf onontbeerlijk.
Op 10 oktober 2018, toevallig gelijk met de eerste presentatie van dit plan, 
hebben deze partijen daarom een “Duurzaamheidsakkoord2” gesloten, Be-
halve de duurzame doelstellingen en het draagvlak is in dit akkoord kosten-
neutraliteit vastgelegd met name voor de sociale woningbouw. Plan ‘t Eco-
zand werd gezien en opgepakt als een realistisch concept waarin veel uit het 
akkoord overeenkomt. 

Aan de gemeente ‘s-Hertogenbosch is in 2020 een ‘Rijksbijdrage Programma 
Aardgasvrije Wijken3’(PAW)  van 5,4Mln. toegekend.
Plan ‘t Ecozand vormt de basis waarop deze aanvraag is gedaan. Daarmee 
is ‘t Zand officieel proeftuin. Dat betekent dat we kunnen beginnen met de 
verduurzaming van onze buurt met een collectieve energievoorziening om te 
beginnen in proeftuingebied “t Zand NW.

Motivatie en de uitdaging

‘t Zand Noord  West

Duurzaamheidsakkoord

Proeftuin ‘t Zand

De uitdaging is, in onze buurt, zowel oude als nieuwere huizen energieneutraal 
te maken en door een systeem van energielevering en afname te combineren. 
De motivatie is er, om iets te doen als huurder, met zorg over klimaatverande-
ring en wat dit betekent voor een volgende generatie. Een woningcorporatie 
moet ook vroeg, maar niet te laat aan de slag met de energietransitie en is er 
ook bij gebaat dit collectief aan te pakken om zo kosten te besparen en finan-
ciële impulsen te bundelen.

https://www.denbosch.nl/nl/duurzaam/duurzaamheidsakkoord
https://aardgasvrijewijken.nl/proeftuinen/proeftuin%2Bhet%2Bzand/default.aspx
https://aardgasvrijewijken.nl/proeftuinen/proeftuin%2Bhet%2Bzand/default.aspx


Het plan De ontwikkeling van het plan, een ecosysteem, zal geleidelijk gebeuren door 
randvoorwaarden te scheppen die deze mogelijk maken. Voor het ontstaan 
van een ecosysteem in de natuur geldt hetzelfde. Er is eerst een biotoop, een 
natuurlijke leefomgeving, nodig. Pas dan kunnen geleidelijk plant en dier er 
leven en een kringloop vormen.
Een randvoorwaarde in dit project is het draagvlak onder de bewoners en in 
praktische zin bijvoorbeeld woningisolatie of aanpassing van de energie-infra-
structuur.

Het proeftuingebied waar het om gaat, ligt N/Z tussen de Boschdijkstraat, 
Cuperinusstraat , Oisterwijkstraat en Halvemaanstraat; op O/W tussen de 
Brugstraat en Boschveldweg. Centraal in het gebied ligt het Sint Luciaplein. 
De oppervlakte aan platte daken is ca 80% van het totale dakoppervlak. Het 
percentage “oude” en “nieuwe” huizen is ongeveer gelijk verdeeld 50%:50%

De wijk ’t Zand ligt over de gehele lengte aan de rivier de Dommel. Nog een 
bron van warmte die in de zomer beschikbaar is vooral geschikt op plekken 
waar de warmte vanaf het dakoppervlak niet voldoende is . Winning van 
warmte uit het oppervlaktewater wordt  Aquathermie of Thermische Energie 
uit Oppervlaktewater(TEO) genoemd.

Om te zorgen dat dit energiesysteem voor de buurt werkt is de samenwerking 
belangrijk over en weer, als in een kringloop, ook in de buurt. Om zeggen-
schap en onafhankelijkheid te regelen is daarom buurtcoöperatie ’t Ecozand 
opgericht.
Daarmee kan ’t Ecozand uitgroeien tot een zelfstandige energievoorziening 
voor en door de buurt.

Het doel is te komen tot een duurzaam en circulair systeem, dat waarbij inno-
vatie en creatief “out of the box” denken een kans krijgen.



Voor de energietransitie is het belangrijkste streven geen fossiele  brandstof-
fen meer te gebruiken om te komen tot klimaatneutraliteit, dus geen gebruik 
maken van aardolie of gas. Dit betekent dat voor de woonomgeving, het in de 
eerste plaats gaat om een warmtetransitie. ’t Ecozand richt zich dan ook eerst 
op het ontwikkelen van een buurtwarmtesysteem.

Als we beginnen willen we zeker zijn dat het warm wordt in huis en er altijd 
energie ter beschikking is, Met een goede voorbereiding, zorgen we dat het 
buurtwarmtesysteem bij een kleine groep woningen onafhankelijk kan draai-
en, technisch en organisatorisch. Een modulaire opbouw, zoals dit heet, biedt 
ruimte om aan te passen of te verbeteren. 22 corporatiewoningen in een blok 
zijn hiervoor geselecteerd om een pilot te starten. Een zelfstandig circulair 
energiesysteem wordt hier toegepast en ook organisatorisch zal de cirkel 
compleet zijn.

Deze groep van 22 woningen wordt daarmee het eerste module van het 
buurtwarmtesysteem. De aangesloten bewoners worden de eerste leden van 
buurtcoöperatie ’t Ecozand.

Buurtcoöperatie ’t Ecozand wordt de toekomstige energieleverancier van de 
bewoners van ’t Zand, die aangesloten willen zijn op het energiesysteem van 
onze buurt. Het energiesysteem is eigendom van en wordt beheerd door de 
coöperatie. De aangesloten bewoners worden lid van de coöperatie en krijgen 
daarmee stemrecht tijdens de Algemene Ledenvergaderingen. Daarmee 
heeft de buurt invloed op bijvoorbeeld de betaalbaarheid van de energie. Als 
bewoners zijn we dus niet alleen klant, maar ook voor een stukje mede-eige-
naar van onze eigen energievoorziening. Ook de woningcorporaties zullen lid 
worden van deze coöperatie, maar de invloed van de buurt is maatgevend.
De coöperatie is opgericht per november 2020 en wordt momenteel bestuurd 
door drie bewoners, die dat momenteel ook nog volledig op vrijwillige basis 
doen.

Voor een aansluiting op het energiesysteem brengen woningcorporaties en 
eigenaren het energielabel van de woningen op orde. Daarnaast zijn zij boven-
dien verantwoordelijk voor de voorzieningen als warmtepomp, elektra, kook-
gelegenheid, tapwater in huis.

Het warmtenet en de warmte-koudeopslag(WKO) zal worden aangelegd en 
beheerd door een derde partij, een netbeheerder. Deze netbeheerder finan-
ciert het warmtenet en is daarmee ook de eigenaar.

Een energieorganisatie 
voor de buurt door de 

buurt

Hoe beginnen we?

De aanpak

https://www.enpuls.nl/


Duurzaam en gezond wonen betekent dat er ook aandacht voor een goede 
ventilatie. Hoe beter een woning geïsoleerd is hoe belangrijker de ventilatie. Er 
zijn immers geen kieren meer waar de lucht er in of eruit kan.
Voor onze gezondheid is een goede ventilatie echt nodig. Vieze lucht moet 
naar buiten en schone lucht naar binnen. Hoe dat het beste kan, hangt af van 
de staat van de woning. Dit varieert van een flat met een centrale ventilatie tot 
een oud huis met ramen die open kunnen.

Een centraal ventilatiesysteem kan verbetert worden door dit af te stemmen 
op de benodigde ventilatie, dit is comfortabeler en kost minder energie. Door 
per woning sensorschakelaars te installeren die reageren op de hoeveel-
heid vocht en/of CO2. Bij een vernieuwing van het systeem kan ook gekozen 
worden de kanalen langs elkaar te laten lopen waardoor de koude buitenlucht 
wordt verwarmd door de binnenlucht met een warmtewisselaar.

Het andere uiterste is een oude woning zonder actieve ventilatie, met ventila-
tie via het raam. De eerste maatregelen, vaak al toegepast, zijn een afzuigkap 
in de keuken en een ventilator, eventueel met vochtsensor, in de badkamer. 
Als eerste aanpassing kunnen zelfregulerende roosters in woonkamer en 
slaapkamer geplaatst worden. Een andere, duurdere oplossing, is een balans-
ventilatie met een warmtewisselaar, met CO2 sensor.
Als de radiatoren moeten worden vernieuwd, kunnen radiatoren met een ven-
tilatie-unit4 worden aangesloten op de oude rookkanalen.

Centrale ventilatie

Oudere woning

Ventilatie

Als het koud is buiten, hebben we het graag warm in huis. De meest duurza-
me warmte is warmte die je niet gebruikt. Dat kun je onder andere doen door 
beter te isoleren en voldoende te ventileren.

Isolatie en ventilatie

Voor aansluiting op het buurtwarmtesysteem brengen de woningcorporaties 
het isolatieniveau van het woningbestand op minimaal bouwkundig ener-
gielabel C, bij voorkeur iets beter. Particuliere woningen, die aan willen sluiten, 
passen dit ook aan.
Het gemiddelde energielabel in ’t Zand is redelijk hoog. Om dit naar C of B op 
te trekken is relatief goedkoop en goed bruikbaar in het buurtwarmtesysteem.

Vaak is toepassing van HR++ glas en aanpassing de isolatie van dak, wand en/
of bodem voldoende. Speciale aandacht vereist het opsporen en isoleren van 
koudebruggen die bij de oorspronkelijke bouw verwaarloosd zijn.

https://www.jaga.nl/producten/oxygen2/
https://www.jaga.nl/producten/oxygen2/


Zonnewarmte en
elektriciteit 

Zonne energie is een duurzame bron van energie. De energie kan worden 
omgezet in elektriciteit of warmte. De belangrijkste energiebehoefte van een 
huis is de warmtevoorziening. Het uitgangspunt is dan ook in de eerste plaats 
warmte te winnen uit deze bron, de zon, voor ons buurtwarmtesysteem.

Deze zonnewarmte kan worden gewonnen met zonnewarmtepanelen(PVT)5 
op de daken. Deze leveren warmte en elektriciteit en kunnen worden aange-
sloten op een warmtenet of een warmtepomp. De warmte die de panelen op-
brengen over het gehele jaar zullen grotendeels in de totale warmtebehoefte 
voorzien.

Wat betreft de elektriciteit betreft zullen de zonnepanelen, met de techniek 
van nu, niet altijd in de behoefte kunnen voorzien. Wanneer er een tekort aan 
elektriciteit is, zal deze geleverd worden door een externe leverancier. Bij een 
overschot, dat ook voorkomt zal dit worden teruggeleverd. Een overschot aan 
elektriciteit kan tot 2023 één op één terug geleverd worden aan het elektrici-
teitsnet, dit wordt saldering genoemd. Daarna wordt dit systeem afgebouwd.

Dan kan een duurzame buurtbatterij misschien een oplossing zijn. Op termijn 
is voor plan ‘t Ecozand de  Battolyser11 een oplossing, een elektriciteitsopslag 
voor de korte termijn, in de nacht, en de lange termijn, dagen zonder zon.
In de nabije toekomst kunnen ook elektrische auto’s een rol spelen bij de op-
slag, buffering en stabiliteit van het elektriciteitsnetwerk. Het elektriciteitsnet-
werk zal door de netwerkbeheerder hiervoor moeten worden aangepast.

https://www.youtube.com/watch?v=51JS8onYCNQ
https://www.nemokennislink.nl/publicaties/battolyser-combineert-batterij-en-waterstofproductie/


Warmte uit water Nederland is een waterland en ‘s-Hertogenbosch is in Brabant misschien wel 
de stad met het meeste oppervlaktewater. Dit biedt mogelijkheden, onder 
andere door warmte uit dit water te halen. Dit wordt Aquathermie of Thermi-
sche energie uit oppervlaktewater(TEO) genoemd. De Dommel, grenzend aan 
‘t Zand, kan daarmee een bron zijn voor warmte en koude, al naar gelang het 
jaargetijde. Een collectieve warmtepomp zorgt ervoor dat de juiste tempera-
tuur wordt geleverd aan het warmtenet van het buurtwarmtesysteem.

Het dakoppervlak van een wooncomplex bij vier woonlagen of meer kan een 
beperking vormen en niet voldoende warmte opleveren voor de onderlig-
gende huizen. Hier kan Aquathermie een oplossing zijn als aanvulling op de 
zonnewarmte van het dak.

Aan de Dommel zijn er wooncomplexen met vier of meer woonlagen. Te wei-
nig dakoppervlak maar misschien wel een locatie om een collectieve warm-
tepomp te plaatsen om daarmee op ons buurtwarmtesysteem te worden 
aangesloten.



Warmtenet Een warmtenet is in een stedelijke omgeving het ultieme middel om de ener-
gietransitie mogelijk te maken. Met een isolatie op het niveau van bouwkundig 
energielabel C is een Lage Temperatuur Warmtenet(LTW)6 mogelijk van +20C. 
Voor een aanzienlijk deel en misschien zelfs door het jaar heen in totaliteit is 
het mogelijk zelf de warmte te produceren met de PVT-zonnewarmtepane-
len5.
Onze buurt maakt dan gebruik van een lokale bron, het dak, met een minimaal 
energieverlies. Daarmee hoeft er geen aanspraak te maken op anonieme, 
misschien vervuilende bronnen van veraf. 

Als bron voor het warmtenet kan ook gebruik worden gemaakt van de warmte 
uit woning tijdens te zomer. Door warmte aan het huis te onttrekken, kunnen 
vloerverwarming en geschikte radiatoren zorgen voor een koelte in huis.

https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/wonen-zonder-aardgas/warmtenet-verwarmen-zonder-aardgas/
https://www.youtube.com/watch?v=51JS8onYCNQ
https://www.youtube.com/watch?v=51JS8onYCNQ


In de zomer is het warm en de warmte die wordt opgewekt, wordt op dat 
moment niet gebruikt, maar kan bijvoorbeeld wel worden opgeslagen. In de 
zomer wordt warmte opgeslagen in de winter koude, die vervolgens weer voor 
verwarming of koeling kunnen worden gebruikt.

Warmte en koude 
opslag 

Dit kan opgeslagen worden in een warmte/koude opslag(WKO). De voorkeur 
gaat uit naar een monobron WKO7. Voordelen zijn weinig tot geen impact op 
de gebouwde omgeving, modulair toe te passen en geen ongunstige beïn-
vloeding onderling.

In de toekomst wordt een aansluiting op de warmte-batterijen van de ”Meng-
fabriek geeft energie10” onderzocht, een efficiënte warmteopslag in met zout 
gevulde silo’s.

https://geocomfort.nl/producten/monobron/
https://geocomfort.nl/producten/monobron/
https://www.burokade.nl/projecten/mengfabriek-geeft-energie/
https://www.burokade.nl/projecten/mengfabriek-geeft-energie/


De woningen Als gezegd zal onze woning voorbereid moeten zijn om aangesloten te wor-
den op het buurtwarmtesysteem. In de eerste plaats betekent dit voldoende 
geïsoleerd, met een vraag gestuurde ventilatie,

Bestaande verwarmingsradiatoren worden gerenoveerd tot radiatoren ge-
schikt voor Lage Temperatuur Verwarming(LTV). Als er nog geen centrale 
verwarming in het huis aanwezig is kunnen er nieuwe LTV-radiatoren4 worden 
geplaatst of kan vloerverwarming worden aangelegd. Altijd is van belang dat 
er efficiënt met energie wordt omgegaan, dus met een moderne warmterege-
ling per ruimte.

Daarnaast zijn er een paar aanpassingen noodzakelijk zoals een 2 fase 220V 
groep in de keuken voor inductie(elektrisch) koken en een boilervat voor de 
tapwatervoorziening van minimaal 55oC aangepast aan de woningbehoefte.

Is onze woning aangesloten op het warmtenet, dan wordt er een warmtepomp 
geplaatst. Deze (water/water)warmtepomp levert een warmte in onze woning 
van 45oC, en kan bijvoorbeeld op de plaats waar nu de gasketel staat.
In de zomer wordt het huis gekoeld ook met behulp van deze warmtepomp

Het totale energiesysteem is werkend en onderzocht. Een pilotsysteem staat 
op de Green Village8 in Delft

https://www.jaga.nl/producten/oxygen2/
http://www.zonnewarmtenet.nl/


Micro scenario 1
Pand gebouwd

na 1980 

Micro scenario 2
Pand gebouwd

rond 1930

Micro scenario 3
Monumentaal

Beschermd Stadsgezicht 
rond 1900 of kort erna

Micro scenario 4
Nieuwbvouw

en/of renovatie
na 2000

• Isolatieniveau optrekken naar minimaal bouwkundig energielabel C, mis-
schien B.

• Vraaggestuurde centrale ventilatie
• Het renoveren van radiatoren tot LTV-radiatoren. Vanaf energielabel C is 

LTV+ verwarming mogelijk van >45oC. Eventueel vloerverwarming op de 
begane grond gecombineerd met vloerisolatie.

• Een 2 fase 220V kookgroep in de keuken, inductiekookplaat
• In dit scenario betreft het vooral panden van ZayaZ en VVE.

• Isolatieniveau optrekken naar minimaal bouwkundig energielabel C, mis-
schien B.

• Vraaggestuurde individuele ventilatie
• Het vervangen of renoveren van radiatoren tot LTV-radiatoren. Vanaf ener-

gielabel C is LTV+ verwarming mogelijk van >45oC. Eventueel vloerverwar-
ming op de begane grond gecombineerd met vloerisolatie.

• Een 2 fase 220V kookgroep in de keuken, inductiekookplaat
• In dit scenario betreft het vooral panden van Charlotte van Beuningen, 

ZayaZ en beperkt particulier woningbezit.

• Maatwerk en goed onderzoek is hier belangrijk
• Isolatieniveau optrekken naar minimaal energielabel C, met maatregelen 

aan vooral de binnenkant van het huis. Zoals een extra tochtdeur en waar 
noodzakelijk voorzetramen met HR++ glas. Dunne spouwmuurisolatie. Bij 
ontbreken van een kruipruimte vloerisolatie van binnenuit.

• Vraaggestuurde individuele ventilatie.
• Het renoveren, vervangen of nieuw plaatsen van LTV-radiatoren.
• Of vloerverwarming voor verwarming van de belangrijkste ruimtes en bij-

verwarming elders d.mv van plaatselijke infrarood verwarming9. Het prin-
cipe van een warmteregeling per ruimte is heel belangrijk in dit scenario, 
zoals mensen met een kachels bijvoorbeeld al gewend zijn. Ongebruikte 
ruimtes hoeven niet of minder verwarmd te worden.

• Ontluchtingskanaal en/of rookkanaal gebruiken voor aanleg van leidingen, 
radiatoren, koeling, kabels.

• Een 2 fase 220V kookgroep en inductiekookplaat in de keuken,
• In dit scenario betreft het vooral panden van BrabantWonen en ZayaZ en 

particulier woningbezit.

• Isolatieniveau is op huidig bouwkundig energielabel A.
• Geen aanpassing vereist van de ventilatie.
• Geen aanpassing vereist van de warmteafgifte: vloerverwarming
• Geen aanpassingen in de keuken.
• In dit scenario betreft het vooral het appartementencomplex Emmastate.

Diversiteit De woningen in onze wijk zijn divers, maar kunnen grofweg worden onder-
verdeeld in 4 bouwkarakteristieken en dus ook 4 microscenario’s voor het 
aanpassen van de woningen. Dit wordt ook het aardgasvrij-ready maken van 
woningen genoemd.

https://www.karbonik.nl/nl/


Elektriciteit in de winter en de nacht is schaars. Overdag op zonnige dagen is 
er een overvloed aan elektriciteit. De oplossing hiervoor is een buurtbatterij, 
het liefst een waar voor de korte en de lange termijn elektriciteit kan worden 
opgeslagen.
Op de Universiteit van Delft is de Battolyser11 ontwikkeld. Een relatief schone 
ijzer/nikkel batterij, die eenmaal opgeladen zeer efficient waterstof produ-
ceert.
Daarmee kan in de nacht elektriciteit worden betrokken van de batterij. In win-
ter kan met de opgeslagen waterstof elektriciteit worden geproduceerd met 
een brandstofcel.. De ontwikkelaar van dit concept heeft laten weten geïnte-
resseerd te zijn om hier in wijk een eerste pilot buurtbatterij te plaatsen.

buurt@ecozand.nl  -                              -  www.ecozand.nl

Zo is de pilot “Mengfabriek geeft energie10” ,met een warmtebatterij, in de 
aangrenzende buurt aan de Tramkade. Er is er een samenwerkingsverband 
ontstaan met het initiatief dat zich bezighoudt met op termijn een Warmte 
Koude Opslag(WKO) in zout in de graansilo’s van de voormalige mengfabriek. 
Deze innovatieve optie met een hoog potentieel wordt scherp in de gaten 
gehouden en sluit in visie en ontwikkeling goed aan op plan ‘t Ecozand.

De Finish
 gaan voor de toekomst

Een ecosysteem begint klein, groeit uit en gaat over in een aangrenzend 
systeem. Ook het energienetwerk breidt zich zo uit en kan weer aangesloten 
worden op een ander netwerk. Op deze manier kunnen tekorten of overschot-
ten aan energie worden uitgewisseld. Het is belangrijk de mogelijkheden tot 
ontwikkeling open te houden en innovaties niet uit de weg te gaan.

https://www.nemokennislink.nl/publicaties/battolyser-combineert-batterij-en-waterstofproductie/
https://www.burokade.nl/projecten/mengfabriek-geeft-energie/


Bronnen 
links & innovaties:

Auteur:

1. Ecosysteem
2. Duurzaamheidsakkoord
3. Programma Aardgasvrije Wijken(PAW)
4. Lage temperatuur(LT) radiatoren
5. Zonnewarmtepanelen: Triple Solar, Volthera, HRsolar, 
6. Warmtenet
7. Monobron Warmte Koude Opslag(WKO)
8. Het buurtwarmtesysteem onderzocht bij de TU Delft
9. Carbon infrarood verwarming met vloerfolie 

maar ook met carbonverf
10. Mengfabriek geeft energie
11. ’Battolyser’ combineert batterij en waterstofproductie - KENNISLINK
12. Microgrid - Wikipedia 

The Green Village - Combi Cable
13. Werking van een water/water warmtepomp
14. AquaBattery – We give power to water-
15. HeatCycle - warmte uit rioolwater
16. The Green Village Delft
17. ICDuBo – Het grootste duurzaamheidscentrum van Nederland

Als laatste, niet minder belangrijk, is de aanleg van een zogeheten microgrid12, 
een versterkt elektriciteitsnetwerk met wisselstroom(AC) en gelijkstroom(DC) 
gecombineerd.
Daarnaast gelijkstroomaansluitingen in de woningen, dit omdat de meeste 
apparatuur op gelijkstroom werkt.. Iedere omzetting van gelijkstroom naar wis-
selstroom of omgekeerd kost ca 8% van het rendement. Als apparatuur direct 
met de gelijkstroom van de zonnepanelen gevoed wordt, scheelt dit 2×8% aan 
energie.
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