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  SLIMME UITWISSELING VAN EIGEN  
DUURZAAM OPGEWEKTE ENERGIE IN 
HOOG DALEM
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Met elkaar probeert men zo veel mogelijk de eigen lokaal opgewekte 
energie te verbruiken, door energie onderling uit te wisselen. Het 
Energieproject LEF in Hoog Dalem onderzoekt het ware potentieel 
van een open, lokale energiemarkt. LEF staat niet alleen voor 
Lokaal, Energie en Flexibiliteit, het is ook wat de betrokkenen tonen 
door mee te doen aan dit vooruitstrevende project!

Het is bijna onmogelijk om zelf alle met zonnepanelen opgewekte 
elektriciteit ook op datzelfde moment te gebruiken. Maar, misschien 
heeft de buurman overdag wel interesse in de opgewekte stroom 
uit de buurt. Hier blijkt inderdaad interesse naar. LEF in Hoog 
Dalem, mogelijk gemaakt door ABB, Energy21, i.LECO en Stedin, 
is daarmee een feit.
 
Het energieproject heeft een aantal duidelijke leerdoelen. Hoeveel 
flexibiliteit kan er in de lokale markt beschikbaar gemaakt worden? 
Hoe goed lukt het om hiermee vraag en aanbod lokaal op elkaar 
af te stemmen? Levert dit een schaalbare business case op, die op 
veel meer locaties in Nederland toepasbaar is? Onderzoek naar de 
noodzakelijke aanpassingen aan hard- en software ter verbetering 

Energy21 en i.LECO de marktplaats om deze lokale 
energiemarkt te faciliteren.

Blockchaintechnologie 
Momenteel wordt getest hoeveel flexibiliteit beschikbaar 
gemaakt kan worden, waarbij de wijkbewoners met elkaar 
de elektra (in kWh) uitwisselen die zij nodig dan wel 
beschikbaar hebben. Om het voor de inwoners van Hoog 
Dalem zo transparant mogelijk te maken, draait de lokale 
energiemarkt met behulp van de blockchaintechnologie. 
Hierop kunnen buurtbewoners biedingen op aanbod van 
of vraag naar elektriciteit plaatsen. Die biedingen worden 
gegenereerd door software die in eerste instantie data 
van huishoudelijke apparatuur verzamelt en die gegevens 
vervolgens koppelt aan, bijvoorbeeld, het weer. Hieruit 
wordt de energiebehoefte voorspeld en uiteindelijk ontstaat 
uit dit vraag- en aanbodspel een marktplaats. Het kan ook 
gebeuren dat bewoners hun gedrag op verzoek wijzigen. 
Zodoende verandert het belastingprofiel op individueel en 
lokaal niveau. 

Dit energieproject moet een belangrijke stap zijn naar een 
energierevolutie in wijken en buurten. Het project loopt in 
ieder geval tot en met 2020.

van het project is eveneens een leerdoel. 
Zo wordt bekeken welke data vanuit 
de woningen voor zowel bewoners als 
netbeheerders en fabrikanten relevant 
zijn om de lokale energiemarkt goed te 
beheren. 

Combinatie van slimme apparatuur en 
marktplaats 
Afgelopen maanden zijn in samenwerking 
met installatiebedrijf Van Hees de 
15 huizen in Hoog Dalem door ABB 
voorzien van slimme apparatuur, 
sensoren en een Smart Energy 
Managementsysteem. Later in het project 
wordt hier nog batterij-opslag aan 
toegevoegd. De verantwoordelijkheid 
voor bewaking van de veiligheid van het 
elektriciteitsnet en de betrouwbaarheid 
van de energievoorziening ligt bij Stedin. 
De netbeheerder creëerde samen met 
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In editie 5 van TVVL Magazine dit jaar is abusie-
velijk op pagina 31 tabel 3 niet goed geplaatst. Dit 
moet tabel 3 zijn:

  JUISTE TABEL BIJ ARTIKEL OVER 
LEGIONELLA

  ISSO/SV BEOORDELINGSMETHODE GEEFT 
HUIS COMFORTKLASSE VOOR THERMISCH 
COMFORT
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Tabel 3: Voorbeeld uitslag met “systeembesmetting”.

Tappuntnr. Locatie kve/l Soort

Gevelkraan beg. grond 5.300 Non-Pneumophila

Douche beg. grond 3.900 Non-Pneumophila

Douche 1e verd. 2.300 Non-Pneumophila

Douche 1e verd. 2.600 Non-Pneumophila

Douche 2e verd. 1.900 Non-Pneumophila

Douche 2e verd. 2.700 Non-Pneumophila

Gevelkraan 3e verd. 3.400 Non-Pneumophila

Knijpdouche 3e verd. 4.200 Non-Pneumophila

Zonwerende voorzieningen altijd nodig

In de praktijk zullen deze methode en de gedefinieerde 

categorieën er vaak toe leiden dat bij goed geïsoleerde wo-

ningen met één of meer zonbelaste gevels zonder natuurlijke 

beschaduwing vrijwel altijd zonwerende voorzieningen (zoals 

zonweringen zonwerende beglazing) nodig zullen zijn voor 

een classificatie “goed”. Een “zeer goede” beoordeling vraagt 

vrijwel altijd om actieve koeling. De classificatie “acceptabel” 

klinkt misschien als een uitkomst, maar zal er wel toe leiden 

dat de woning in de zomerperiode regelmatig onaangenaam 

warm wordt. Dat wordt door deze nieuwe methode vanaf 

het ontwerp en opdrachtverlening al duidelijk, in plaats 

van achteraf. Gebruik van de nieuwe BENG-eisen zal in veel 

gevallen leiden tot een woning die volgens de ISSO/SV 

Beoordelingsmethode Zomercomfort Woningen slechts een 

klasse “Acceptabel” rechtvaardigt.

De afgelopen jaren komen hitteproblemen in woningen steeds vaker in het 

nieuws. Deels komt dat door de steeds hetere zomers. Een andere oorzaak is 

het hebben van onvoldoende houvast bij het ontwerpen en toetsen van het 

zomercomfort van woningen. Een aantal marktpartijen – Stroomversnelling, 

ISSO, Peutz, Nieman Raadgevende Ingenieurs en Vabi – is in dit gat gespron-

gen en komt nu met een methode voor de bouwsector om oververhitting 

van woningen te helpen voorkomen: de ISSO/SV Beoordelingsmethode 

Zomercomfort Woningen.

Voor woningbouw is in Nederland geen wettelijke bepalingsmethode voor 

zomercomfort. De richtlijn ISSO 32, die is ontwikkeld voor de utiliteitsbouw, 

wordt veel gebruikt als beoordelingsbasis. Hierop is weliswaar een aanvulling 

gepubliceerd voor de woningbouw in de vorm van GIW/ISSO 2008, maar 

die is nooit door de markt omarmd en wordt ook niet doorontwikkeld. De 

in deze aanvulling gebruikte uitgangspunten zijn inmiddels ook achterhaald, 

zoals 1964 als klimaatreferentiejaar, de aanname van altijd gesloten ramen 

en het alleen ’s nachts meetellen van te warme slaapkamers. Daarnaast is er 

een gebrek aan standaardisatie en transparantie bij het beoordelen. Dit leidt 

tot het moeilijk kunnen interpreteren van de resultaten. Dat maakt het voor 

opdrachtgevers lastig om te sturen op goede prestaties voor zomercomfort. 

De nieuwe BENG-eisen en de TOjuli-indicator geven vanaf 2020 meer hou-

vast voor nieuwbouwprojecten. Deze eisen zijn echter een toetsingsinstru-

ment en zijn onvoldoende precies om gedurende het gehele zomerseizoen 

thermisch comfort in beeld te brengen en voorspellen. Ook ontbreken eisen 

en richtlijnen voor renovatie en bestaande bouw.

Beoordelingsmethode Zomercomfort Woningen

De nieuwe ISSO/SV Beoordelingsmethode Zomercomfort Woningen bere-

kent over de periode van de laatste maandag in april tot de laatste zondag in 

september hoeveel uren de temperatuur in elke verblijfsruimte hoger is dan 

een bepaalde temperatuur die als comfortabel wordt gezien. 

Welke temperatuur dat precies is, hangt af van de buitentemperatuur. Als 

het buiten immers warm is, vinden mensen het over het algemeen ook fijn 

als het binnen niet heel koud is. Dit is de zogenaamde Adaptieve Tempera-

tuur Grenswaarde (ATG). De verwachte overschrijding van deze grenswaarde 

wordt berekend op basis van een fictief standaard klimaatjaar, namelijk 

2018:T1 zoals beschreven in NEN 5060. Dit betekent dat de kans 1% is dat 

het daadwerkelijke klimaat in 2018 warmer is dan dit fictieve jaar. 

De ISSO/SV Beoordelingsmethode Zomercomfort Woningen combineert 

deze twee uitgangspunten en beschrijft een hele reeks standaardinstellingen 

voor het berekenen van het verwachte totaal aantal uur dat de binnentem-

peratuur boven de comfortabele temperatuur uitkomt. Tenslotte zijn drie ca-

tegorieën bepaald – Acceptabel, Goed en Zeer Goed – die een verblijfsruimte 

kan behalen als het totaal aantal uur binnen bepaalde bandbreedtes blijft.

Bron: Peutz
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De installatiesector verwacht 
veel van big data, internet of 
things, machine learning en 

predictive maintenance. Door 
het verzamelen en analyseren 

van grote hoeveelheden 
gegevens, en op basis van die 
kennis te handelen, kunnen 

installaties slimmer en 
efficiënter worden en gebouwen 

aangenamer om te vertoeven. 
Veel bedrijven maken hierbij 

gebruik van het cloudplatform 
Microsoft Azure. Sander van 

den Hoven, cloud architect 
bij Microsoft vertelt wat dit 

platform inhoudt en waar 
het met data-technologie in 

gebouwen naar toe gaat.

Sander van den Hoven

Foto's: Christiaan Krop

Sander van den Hoven, cloud architect bij Microsoft:

Auteur
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