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SUPPLEMENT ELECTRICITEIT

De aanleg van een warmtenet, gecombineerd met PVT-panelen1 een een 
WKO in de zoutbatterij5 vormt een circulair systeem voor de warmtevoorzie-
ning in de winter en eventueel koeling in de zomer. De geproduceerde elektri-
citeit zal voldoende zijn voor de voeding van de apparatuur om deze warmte 
in huis te leveren. 
Voor het overige elektriciteitsverbruik zullen er aanvullende bronnen voorradig 
moeten zijn. Dit kan door gebruik te maken van zonnepanelen via de postco-
deroos3 regeling of een koppeling met een ander energienetwerk4.
Er wordt dan dus gebruik gemaakt van een externe energieleverancier. Maar 
geleverde overcapaciteit aan elektriciteit van onze eigen PVT-panelen1 in de 
zomer kan niet kosteloos in de winter van de leverancier worden afgenomen. 
De productie en het verbruik van elektriciteit op lokaal niveau zal in de ener-
gietransitie toenemen. Dat betekent dat de netbeheerder het elektriciteitsnet-
werk zal moeten renoveren en verzwaren. Dit is kostbaar en de netbeheerder 
moedigt daarom lokale opslag aan en ontraadt ongelimiteerde elektriciteit-
sproductie met zonnepanelen.



Op de Universiteit van Delft is de Battolyser6 ontwikkeld. Een relatief schone ij-
zer/nikkel batterij, die eenmaal opgeladen zeer efficiënt waterstof produceert.
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 batterij is daarmee een opslag waar in principe onbe-
perkt  elektriciteit kan worden opgeslagen voor de korte en de lange termijn.

Met deze opslag profileert ’t Ecozand zich niet als elektriciteitsproducent, 
maar zou wel een dienst kunnen bieden voor de opslag van elektriciteit en 
een vangnet voor de stroompieken van de netbeheerder, tegenover een gere-
duceerde levering van elektriciteit voor ’t Zand.  

De ontwikkelaar van de Battolyser heeft laten weten geïnteresseerd te zijn om 
hier in wijk een eerste pilot buurtbatterij te plaatsen.
 

Opslag

Battolyser

Om de opgewekte elektriciteit circulair en energieneutraal te kunnen gebrui-
ken lijkt opslag de oplossing. Elektriciteit van zonnepanelen in de winter en de 
nacht is schaars. Overdag op zonnige dagen is er een overvloed aan elektrici-
teit. De oplossing hiervoor is een buurtbatterij, het liefst een waar voor de korte 
en de lange termijn elektriciteit kan worden opgeslagen.
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Netwerk                                                                                     De energietransitie begint bij het efficiënt omgaan met energie maar ook met 
de middelen daartoe. Als er een warmtenet2 wordt aan gelegd zal er ook 
geanticipeerd moeten worden op toekomstige netwerkmogelijkheden. Naast 
aansluitmogelijkheden voor elektrische auto’s en glasvezel is een zogeheten 
microgrid7 een verbetering.  Dit is een versterkt elektriciteitsnetwerk van com-
bikabels7 met wisselstroom(AC) en gelijkstroom(DC) gecombineerd.

Ook nu, maar vooral in de toekomst werkt de meeste apparatuur op ge-
lijkstroom. Iedere omzetting van gelijkstroom naar wisselstroom of omgekeerd 
kost ca 8% van het rendement. Als apparatuur direct met de gelijkstroom 
gevoed wordt, scheelt dit 2x8% aan energie.

Bronnen 
links & innovaties:

1. Innovatieve warmtepomppanelen als bron voor warmtepomp - een aard-
gasvrije energieoplossing

2. Warmtenet
3. Postcoderoos
4. Tesla Virtual Power Plant
5. Mengfabriek geeft energie
6. Eerste battolyser voor elektriciteitsopslag en waterstofproductie - TU Delft 

’Battolyser’ combineert batterij en waterstofproductie - KENNISLINK
7. Microgrid - Wikipedia 

https://www.triplesolar.eu/home/particulieren/hoe-werkt-het/
https://www.triplesolar.eu/home/particulieren/hoe-werkt-het/
https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/wonen-zonder-aardgas/warmtenet-verwarmen-zonder-aardgas/
https://www.postcoderoosregeling.nl/
https://www.tesla.com/en_AU/sa-virtual-power-plant
http://www.omons.nl
https://www.burokade.nl/projecten/mengfabriek-geeft-energie/
https://www.tudelft.nl/2018/tu-delft/eerste-battolyser-voor-elektriciteitsopslag-en-waterstofproductie-in-groningen-dankzij-waddenfonds/
https://www.nemokennislink.nl/publicaties/battolyser-combineert-batterij-en-waterstofproductie/
https://en.wikipedia.org/wiki/Microgrid



