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Energietransitie van gebouwen, hoe pak je dit structureel aan? 
Welke oplossing is het meest geschikt voor dit gebouw, deze campus of deze wijk? Dat is de vraag waar wij als energieconsultants ons dagelijks mee bezig 
houden. Met enkele collega’s hebben wij onze visie en een bijbehorend stappenplan opgesteld. Hierover hebben wij verschillende blogs geschreven. Dit 
hebben wij bij elkaar gezet in deze blogserie.
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Het gebouw: een schakel in een groter geheel

Tot voor kort sloten we een gebouw gewoon aan op energie. We dachten 
nauwelijks na over de beschikbaarheid van gas of elektriciteit. Het ‘was er 
gewoon’ in de mate die het gebouw vroeg. Die tijd is definitief voorbij. Duurzame 
energiebronnen en dragers zijn meestal niet beschikbaar op de locatie waar je 
deze energie wilt inzetten of op het tijdstip dat je het nodig hebt, en de fysieke 
ruimte is beperkt. Nog meer opwekken is niet de sleutel. We moeten allereerst de 
energiebehoefte reduceren door het aanpassen van gedrag, ontwerp, de gebruikte 
materialen en de installaties in een gebouw. 

Wij hebben de laatste jaren diverse studies gedaan naar de mogelijkheden om 
energie te gebruiken die in de omgeving aanwezig is: restwarmte, geothermie 
of aquathermie. Door de omgeving te betrekken bij de keuzes die we maakten 
als gebouwontwerpers, kwamen wij verder tot nieuwe inzichten door buiten de 
grenzen van het gebouw te denken.

Integraal denken is noodzaak
De opgave is een combinatie van het gebruik van 
veel verschillende energiebronnen, verschillende 
energiedragers, distributiesystemen, opslag en 
conversie van energiestromen en maatregelen om de 
behoefte aan energie terug te dringen. Wij denken 
dat we er niet komen door gebouwen elektrisch te 
klimatiseren met warmtepompen en PV-panelen te 
plaatsen op het dak. Dat zou teveel elektriciteit vragen 
op een koude windstille ochtend in de winter, en de 
energie zou door het elektriciteitsnet niet naar alle 
gebouwen te transporteren zijn. De transitie vraagt om 
het denken in systemen. 

Eén systeem, van energiegebruiker tot en met 
energieopwekker
Aan de hand van figuur 1 praten wij er graag over met 
klanten. Zij zijn eigenaren van gebouwportefeuilles. 
‘Gebruikers’ van energie dus. 

Het complete energiesysteem is hierin vereenvoudigd 
om zo mogelijkheden en keuzes inzichtelijk te maken 
die het beste uitpakken voor de energieambities, het 
klimaat en de portemonnee. Om tot een optimaal 
systeem te komen is het van belang om te begrijpen 
dat energievoorziening een systeem is dat bestaat 
uit (de lokale beschikbaarheid van) energiebronnen, 
energiedragers, distributie- en conversiesystemen en 
gebruikers.

Figuur 1: Energievoorziening is een systeem dat 
bestaat uit energiebronnen, energiedragers, 
distributie- en conversiesystemen en gebruikers
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De verschillende duurzame energiebronnen hebben hun eigen voor- 
en nadelen
Energie uit zon en wind zijn bijvoorbeeld onvoorspelbaar beschikbaar, 
biomassa is maar beperkt duurzaam en geothermie is slechts op 
bepaalde locaties beschikbaar en technisch nog niet volwassen. Om 
energiebronnen aan te laten sluiten op de behoefte is distributie, 
omzetting en opslag naar warmte, koude en elektriciteit nodig. Je 
moet dan denken aan kabels, leidingen, omvormers en warmte- en 
koudeopslag en batterijen. Vaak pas op gebouwniveau worden de 
energiedragers omgezet naar de gewenste energievorm. Zo kan 
bijvoorbeeld door het verbranden van gas warmte worden opgewekt. 
Ook kan elektriciteit worden ingezet om warmte en/of koude op te 
wekken. 

Een van de uitdagingen is dat energie niet beschikbaar is op het 
moment dat je het nodig hebt. De elektriciteit uit PV-panelen is 
bijvoorbeeld niet beschikbaar als je op een koude winterochtend het 
gebouw wil verwarmen. Opslag van warmte in de ondergrond met 
een WKO en in de massa van een gebouw kan dan een deel van de 
oplossing zijn. Voor alle vormen van opslag, conversie en transport 
zijn investeringen nodig en gaat energie verloren.

Het hele systeem moet op elkaar aansluiten
Om het systeem als geheel efficiënt te laten transformeren is het 
belangrijk om je te realiseren dat ook de sectoren industrie en vervoer 
grote afnemers zijn. Het hele systeem moet op elkaar aansluiten, en 
we kunnen de opgave alleen realiseren als we zo efficiënt mogelijk 
omgaan met energiebronnen. Laagwaardige energie zoals warmte uit 
oppervlaktewater inzetten voor toepassingen die zich daarvoor lenen, 
en hoogwaardige energie zoals groene waterstof reserveren voor 
toepassingen die geen alternatief hebben. De markt zal daar uiteindelijk 
met prijzen en de overheid met extra regelgeving impulsen voor geven. 

Het goed ontwerpen van een gebouw dat is afgestemd op het complete 
systeem is daarom essentieel. 

Geert Filippini
Consultant 

energietransitie

Wil je meer weten over het denken 
in duurzame energiesystemen  
of een van de individuele  
stappen? 

Het gebouw: een schakel in een groter geheel

https://www.linkedin.com/in/geert-filippini-98587124/
mailto:geert.filippini%40rhdhv.com?subject=
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Optimaliseren isolatie van de gebouwschil
Het beperken van het energiegebruik voor 
verwarmen en koelen vraagt allereerst om een 
gebouw waarbij de gebouwschil, bestaande uit 
vloer, dak, gevel en ramen, optimaal geïsoleerd 
is en afgestemd is op de energieambitie. Niet 
altijd is het nodig voor de energieambitie, 
dan wel praktisch haalbaar, om (maximaal) te 
isoleren. Maar wanneer een energieneutraal 
gebouw wordt nagestreefd is dit wel de basis 
om verder te gaan, immers de meest duurzame 
energie is de energie die je niet gebruikt.

Een bijkomend voordeel van een goede 
schilisolatie is dat dit ook leidt tot een hoger 
comfort in het gebouw waardoor bijvoorbeeld 
koude voeten en kou nabij gevels in de winter 
niet (meer) voor ongemakken zorgt. Daarbij 
biedt een goede schilisolatie de mogelijkheid om 
over te gaan op laag temperatuurverwarming 
en hoog temperatuur koeling. Bij verwarming 
op lagere temperatuur cq koelen op hogere 
temperatuur is het rendement van de 
energieopwekker, zoals een warmtepomp, 
bovendien hoger. 

Wat vraagt het van een gebouw om het energiegebruik te verlagen? 
Wanneer de vraag komt voor het realiseren van een duurzaam en energiezuinig gebouw 
inventariseren we eerst de mogelijkheden. Ligt er al een ontwerp of kunnen we hierin nog 
meedenken? Kunnen we een bestaand ontwerp nog optimaliseren? Wat is gegeven en waar 
liggen kansen? Maar ook: welke mogelijkheden zijn er voor het isoleren van het gebouw? 
Hoe is zoveel mogelijk energie op te wekken en hoe kan het gebouw tijdelijk energie opslaan 
om op een later moment weer efficiënt in te zetten? 

Pas nadat deze onderdelen zijn onderzocht, bekijken we  samen met de installatie-
adviseur welke (energiezuinige) installaties het beste kunnen worden ingezet om in de 
energiebehoefte van het gebouw te voorzien

Energiebehoefte reduceren1

De meeste duurzame energie is de energie die je niet gebruikt 
Wanneer we kijken naar de gebouwde omgeving moeten we helaas constateren dat 
de energiebehoefte van de meeste gebouwen nog erg groot is. Het reduceren van die 
energiebehoefte is een essentiële stap in de verduurzaming. Hoe lager immers de 
energiebehoefte om te verwarmen, te koelen, ventileren en te verlichten, des te eenvoudiger 
het is om deze met duurzame energie in te vullen. En waarom niet de uitdaging aangaan om 
voor het gebouw uit te komen op energieneutraal of zelfs energieleverend?

Voor de bestaande gebouwvoorraad zal energieneutraal niet altijd haalbaar zijn vanwege 
beperkingen ten gevolge van bijvoorbeeld de ligging of monumentaliteit. Maar voor 
nieuwbouw is er veel meer mogelijk! 

Als adviseur Akoestiek & Bouwfysica hebben wij dagelijks te maken met de energietransitie, 
maar ook met de afwegingen die gemaakt moeten worden tussen energiebehoefte, comfort 
en praktische haalbaarheid. In deze blog worden de vijf aspecten besproken waar je op kunt 
letten bij het optimaliseren van de gebouwschil.
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Het gebouw moet energie kunnen opslaan
Het (tijdelijk) bufferen van warmte/koude helpt de energiebehoefte verder te 
reduceren. Afhankelijk van de keuze voor een zware of lichte constructiewijze 
(steen/beton resp. staal/hout) bekijken we ook wat de beste manier is om 
(tijdelijk) thermische energie in gebouw en installatie op te slaan zodat pieken 
in de vraag naar elektriciteit kunnen worden opgevangen. Waarna deze weer 
kan worden ingezet op een later moment dat daar behoefte aan is. Gebouwen 
met veel massa kunnen eenvoudiger energie bufferen dan lichte gebouwen. 
Er komen echter steeds meer innovatieve producten op de markt, zoals 
PCM’s (phase change materials), om ook in lichte gebouwen en installaties 
tijdelijk energie op te slaan. In de steeds meer voorkomende situatie van 
energietekorten tijdens piekmomenten kunnen dergelijke maatregelen een 
belangrijke rol spelen. Erik Tober komt hier in een volgende blog op terug met 
onze visie op anticyclisch ontwerpen.

Energiebehoefte reduceren

Het gebouw moet geschikt zijn voor energieopwekking
Om met het gebouw de mogelijkheid te hebben om energie op te kunnen 
wekken (meestal PV-panelen), is veel dak en/of geveloppervlak nodig 
dat gunstig georiënteerd is. In geval van nieuwbouw vraagt dit van alle 
partijen om al voor de start van het ontwerp eerst goed te kijken hoe het 
gebouw het beste kan worden gepositioneerd ten opzichte van omliggende 
(afschermende) bebouwing (locatie op plot, oriëntatie) en hoe vervolgens 
met een zo’n compact mogelijk gebouw (want minste energieverlies) de 
gewenste m2 gebruiksoppervlak verdeeld kunnen worden over de bouwlagen 
waarmee dan voldoende m2 dak- en/of geveloppervlak beschikbaar is voor 
energieopwekking. Hierbij dient ook rekening gehouden te worden dat vaak 
ook technische installaties op het dak nodig zijn. 

Op een groot plat dak zijn PV-panelen eenvoudig aan te brengen. Bij 
hoogbouw in een stedelijke omgeving is het dakopbouw echter beperkt. Dan 
is de gevel mogelijk een alternatief voor energieopwekking. Beschaduwing 
van de gevels door omliggende bebouwing dient dan eerst wel goed in kaart 
te worden gebracht om te bepalen waar panelen waardevol zijn.  Mijn collega 
Esther Gerritsen gaat er in een volgende blog verder op in.

De gevel moet slim ontworpen zijn 
Bij het gevelontwerp is bijzondere aandacht nodig voor het 
beperken van zoninstraling. Immers, zonnewarmte die binnenkomt 
moet vaak weer worden gekoeld. Bovendien veroorzaakt 
zoninstraling in de meeste gebouwen comfortproblemen (te 
heet, verblinding). Een gevel heeft bij voorkeur dus niet te grote 
ramen. Daarbij is het van belang dat deze worden voorzien van 
buitenzonwering (luiken, screens, uitvalschermen, lamellen, 
overstek) zodat bij zon op de gevel de zonnewarmte kan worden 
geweerd. Daarentegen zijn grotere ramen vanuit gezondheid wel 
weer wenselijk voor het binnentreden van voldoende daglicht. 
Maar ook om zo min mogelijk aanvullende verlichting en daarmee 
energie nodig te hebben zijn grotere raamoppervlakken gunstiger. 
Dit vraagt dus om optimalisatie van het gevelontwerp en het 
raamoppervlak afgestemd op het gewenste gebruik van de 
achterliggende ruimte(n).

Ervaring leert dat het ontwerpproces nog niet altijd de ruimte biedt 
voor deze geveloptimalisatie omdat er al een ontwerp ligt, maar 
indien die optimalisatie wel mogelijk is ontstaan er pas echt mooie 
én functionele gebouwen. Een voorbeeld hiervan is de exercitie die 
mijn collega’s hebben gedaan voor De Monarch IV te Den Haag. 
Voor dit project hebben we het voorliggende structuurontwerp 
van de gevel met een parametrisch model verder geoptimaliseerd 
om te komen tot een optimale balans tussen materiaalgebruik, 
daglichttoetreding en energieverbruik, waarbij het architectonische 
beeld overeind bleef. Op eenzelfde manier kan ook voor ieder ander 
gebouw en gewenste ambitie op energie en comfort bekeken 
worden hoe deze binnen het architectonische concept te verenigen 
zijn.
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Energiebehoefte reduceren

Conflicterende maatregelen wegen we af met multi-criteria analyses
Bij het reduceren van het energieverbruik is van belang dat de functionaliteit 
van het gebouw te allen tijde overeind blijft. Een maatregel kan positief 
uitwerken op bijvoorbeeld de energiebehoefte maar negatief op het 
comfort. Om een goede afweging te maken, hanteren wij vaak multi-criteria 
analyse om tot het beste maatregelenpakket te komen. Hierbij worden de 
aspecten comfort, energieprofiel, haalbaarheid en circulariteit in elk geval 
meegenomen. Zo dagen we onszelf telkens weer uit en de marges op te 
zoeken en daarmee het energiegebruik nog verder te verlagen. 

Het mooie van een dergelijke aanpak is dat dit niet alleen leidt tot een 
energiezuiniger gebouw maar ook tot een comfortabeler en gezonder 
gebouw met verhoogde productiviteit en een lager ziekteverzuim. 

Bepalen van installatietechnische maatregelen
Pas als de gebouwschil bouwkundig is geoptimaliseerd 
is het tijd om ook de bijbehorende installatietechnische 
maatregelen te bepalen. We onderzoeken de mogelijkheden 
om het temperatuurtraject voor verwarming te verlagen en 
voor koeling te verhogen zonder comfortverlies, dat vooral bij 
renovatieprojecten een aandachtspunt is. En we zorgen bij de 
uitwerking voor een minimaal energieverbruik voor verlichting 
en ventilatie en van overige apparatuur. 

Caroline Kaas
Adviseur Akoestiek & 

Bouwfysica

Wil je meer weten over 
het terugbrengen van de 
energiebehoefte van een gebouw en 
hoe dit gecombineerd kan worden 
met comfort en gezondheid?

https://www.linkedin.com/in/carolinekaas/
mailto:caroline.kaas%40rhdhv.com?subject=
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Op de campus van de Radboud Universiteit ‘werken 
gebouwen samen’ 
De campus van de Radboud Universiteit had een 
hoog temperatuur warmtenet dat in de jaren ’70 was 
aangelegd. Vanuit een centraal ketelhuis stroomde 
water van 120°C door de leidingen. Die infrastructuur 
wordt nu gebruikt als een centraal wko-net, waarbij 
tweederde van de benodigde energie uitgewisseld 
wordt tussen gebouwen onderling, en slechts een 
derde afkomstig uit de bronnen in de grond. Om dit 
voor elkaar te krijgen is een analyse gemaakt van de 
behoefte aan warmte en koude op de dagen van het 
jaren en de tijdstippen op een dag. Als je de warmte- en 
koudebehoefte gedurende het jaar over elkaar heen 
legt, levert het dit soort plaatjes op, zie figuur 2. 

Energie uitwisselen met 
omliggende gebouwen

2

Energie besparen door uitwisseling van warmte en koude met omliggende gebouwen 
Niet alle gebouwen en bouwdelen hebben op hetzelfde moment dezelfde 
energiebehoefte. Het is vaak zo dat er gekoeld wordt op de ene plaats, terwijl er in 
de buurt wordt verwarmd. Van die verschillen in behoefte kun je gebruikmaken om 
energie te besparen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een kant van het gebouw in de zon 
ligt en de andere kant in de schaduw. Of dat het ene gebouw goed geïsoleerd is en het 
oude gebouw ernaast nog niet. Of het kan zijn dat in een gebouw veel wordt gekoeld 
voor een specifiek proces, terwijl het gebouw ernaast als kantoor wordt gebruikt. 
Zelfs als de verschillen in temperatuur niet eens zo groot zijn, dan is er al een flink 
besparingspotentieel. Laten we het uitleggen aan de hand van een aantal voorbeelden 
waar Royal HaskoningDHV aan heeft gewerkt.

Figuur 2: Om te onderzoeken of het uitwisselen van warmte en koude 
tussen gebouwen mogelijk is, is het noodzakelijk om te weten op welke 

momenten in het jaar er behoefte aan warmte en/of koude is.
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Energie uitwisselen met omliggende gebouwen

Soms is er ook een continue warmtebron ‘in huis’
Een ander voorbeeld is van een klant met een grote locatie 
waar zowel productiegebouwen als kantoorgebouwen staan. 
Voor de productieprocessen is continu koeling nodig. Als 
gevolg is er gedurende het gehele jaar een warmteoverschot. 
Dit warmteoverschot bleek heel goed als verwarming van de 
kantoorgebouwen ingezet te kunnen worden. De energie wordt 
met behulp van een net tussen de gebouwen uitgewisseld.

Het uitwisselen van warmte en koude met omliggende 
gebouwen kan dus een belangrijke bijdrage leveren aan het 
reduceren van de totale energiebehoefte. Om het potentieel 
te kunnen bepalen, zijn in ieder geval de volgende zaken van 
belang: Hoeveel energie is beschikbaar? Wanneer is deze energie 
beschikbaar? Op welke temperatuur is deze energie beschikbaar? 
Des te beter dit op elkaar aansluit, des te groter de afstand tussen 
de betreffende gebouwen mag zijn.

Sjoerd Burgers
Expert Energie 

Wil je meer weten over het 
uitwisselen van energie tussen 
gebouwen, of de andere stappen? 

In het voor- en het najaar is de warmtebehoefte groter dan de 
koudebehoefte. Dit is een continue koudebehoefte (‘winterkoeling’). 
Tijdens de zomermaanden is de behoefte aan koude juist veel groter dan 
de behoefte aan warmte. Je kunt zien waar tegelijkertijd op de ene plek 
behoefte is aan warmte en op de andere plek aan koude. En waar dus 
potentieel ligt als je dit met elkaar weet te verbinden. 

De Radboud Universiteit heeft hier prachtige resultaten mee bereikt. In dit 
webinar ging collega Gerard Jansen er samen met Diederik Hilckmann van 
de Radboud Universiteit uitgebreid op in. 

https://www.linkedin.com/in/sjoerd-burgers-24682a7/
mailto:geert.filippini%40rhdhv.com?subject=
mailto:sjoerd.burgers%40rhdhv.com?subject=
https://www.youtube.com/watch?v=i8SEYLmpXdg&list=PLUYuCg8xKewb5qgamDSXxKRXHo4yrGqNj&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=i8SEYLmpXdg&list=PLUYuCg8xKewb5qgamDSXxKRXHo4yrGqNj&index=6
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Een parametrisch model om de optimale inzet van PV-panelen te bepalen
De optimale oplossing voor een probleem met zoveel variabelen die onderling afhankelijk 
zijn, vinden we in het maken van een parametrisch model. Een model waarin we de 
relaties definiëren (als een soort ontwerp spelregels), zoals in dit geval de positie van het 
paneel, de zoninval gedurende de dag en het jaar, en de schaduwwerking van het gebouw 
ernaast.

Dit hebben wij onlangs gedaan voor de Monarch IV in Den Haag. Een prachtig gebouw 
met houten constructie dat tussen andere hoogbouw staat. Met een parametrisch 
model hebben we de bepaald hoe hoog de elektriciteitsproductie zou zijn van panelen op 
verschillende plekken op de gevel.

3
De belangrijkste variabelen bij het optimaliseren van het ontwerpen van PV-panelen zijn: 

• Beschikbare ruimte: op het dak concurreren PV-panelen met gebouwinstallaties en 
een groendak; 

• Kosteneffectiviteit: op de gevels en in de ramen is de kostprijs van een paneel hoger, is 
de zoninstraling geringer en heb je meestal last van schaduw gedurende een deel van 
de dag; 

• Aansluiting op het net: met een groot aantal panelen is het piekvermogen hoog en 
heb je een grotere aansluiting op het openbare elektriciteitsnet nodig of moet je 
investeren in batterijen om terug levering te voorkomen; 

• Oriëntatie: de oost- en westgevel hebben in de zomer een gunstige ligging om energie 
op te wekken; de zuidgevel juist in de winter; 

• Comfort: PV-cellen geïntegreerd in de ramen laten minder daglicht door en 
beïnvloeden daarmee de beleving van de gebruikers, maar houden ook zoninstraling 
tegen waardoor minder gekoeld hoeft te worden.

De vraag waar wij voor staan is: Hoe bepaal je met al die variabelen de optimale inzet en 
configuratie van panelen op het dak en de gevel van een gebouw? 

Zelf duurzame elektriciteit 
opwekken

Na het reduceren van de energiebehoefte van een 
gebouw door isolatie (stap 1) en het uitwisselen 
van warmte en koude (stap 2) volgt natuurlijk 
ook de stap waarin je zelf duurzame energie 
opwekt (stap 3). Het is een belangrijke stap, 
maar in onze aanpak plaatsen we hem bewust 
ná het reduceren van de energiebehoefte van 
het gebouw. De ruimte om met zonnepanelen 
energie op te wekken is namelijk beperkt, en 
zeker op het moment dat je de meeste energie 
nodig hebt om te verwarmen, is de opwekking 
beperkt. Een gebouw dat veel energie gebruikt 
om te verwarmen op een bewolkte winterdag 
is niet duurzaam krijgen met de plaatsing van 
PV-panelen. En duurzame energie inkopen van 
een windpark of zonneweide in de omgeving 
kannibaliseert op gebruik van die duurzame 
energie op plekken waar eigen opwekking niet 
mogelijk is.

De uitdaging is daarom bij deze stap: Hoe 
gebruik je de beperkte ruimte op het dak en de 
gevel van een gebouw en in het elektriciteitsnet 
zo effectief mogelijk om energie op te wekken 
met zonnepanelen? En met effectief bedoelen 
we: vanuit financieel oogpunt, en vanuit het 
oogpunt van CO2-emissies. Bij de productie van 
PV-panelen komt tenslotte ook CO2 vrij. Dat 
moet minimaal gecompenseerd worden door 
energieproductie wil het plaatsen van een paneel 
zin hebben.

https://global.royalhaskoningdhv.com/nederland/projecten/parametrisch-ontwerp-voor-monarch-iv
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Figuur 3

In dit geval was de geometrie van het gebouw al een gegeven, en was bekend hoe panden 
er omheen voor schaduwwerking zouden zorgen. Je kunt je voorstellen dat er nog enige 
vrijheid zit in de vorm van het gebouw in de schetsontwerp fase. In die fase kan een 
parametrisch model direct worden gebruikt om de gebouwvorm en daarmee de opbrengst 
van PV-panelen te optimaliseren.

In figuur 3 zie je goed wat de invloed van de gebouwen naast het pand is op de opbrengst 
van panelen op verschillende posities op de gevel. Met deze berekeningen hebben we de 
zones bepaald waarbinnen de bijdrage aan de CO2-belasting van het gebouw gedurende 
de gehele levenscyclus minimaal zou zijn. De elektriciteitsproductie van extra panelen 
is afgewogen tegen de effecten op daglicht, uitzicht en thermisch comfort. Door het 
parametrische model ging dat met een druk op de knop. De optimale inzet bleek te zijn 
in de zone die is aangegeven met een stippellijn. Op deze manier kom je veel dichter 
bij de echte opbrengst van panelen dan wanneer je uitgaat van algemeen theoretische 
uitgangpunten zoals de BENG voorschrift. Deze houden geen rekening met schaduw van 
objecten in de omgeving, terwijl dat in de stad zeer relevant is.

Wil je meer weten over 
het opwekken van 
duurzame energie op of 
rond jouw gebouwen, of 
de andere stappen? 

Esther Gerritsen
Adviseur Energietransitie

Zelf duurzame elektriciteit opwekken

https://www.linkedin.com/in/esther-gerritsen-13aa237/
mailto:geert.filippini%40rhdhv.com?subject=
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Energiepotentieel uit 
omgeving in kaart brengen

4
We inventariseren welke bestaande energiesystemen er in de buurt aanwezig zijn. Daarnaast 
kijken we welke bronnen in de omgeving ingezet kunnen worden voor een nieuw duurzaam 
energiesysteem. We stellen vast of dat energiepotentieel voldoende groot is.

Het kan een systeem zijn dat alleen door het betreffende gebouw wordt benut, of het kan 
een collectief systeem zijn. We hebben een systeem SETuP ontwikkeld waarmee we snel een 
analyse kunnen doen van de behoefte in een gebied en hier bronnen aan kunnen koppelen. 
Deze tool hebben we onder andere ontwikkeld om de transitievisies warmte van gemeenten 
te ontwikkelen  en om zo een inschatting te maken van de kansen voor de exploitatie van 
duurzame warmtenetten.

Vervolgens prioriteren we de energiebronnen die we in de praktijk kunnen benutten. Dus 
waarvan de energiepotentie hoger is dan de energiebehoefte van het gebouw. We selecteren 
dusdanig dat je geen energie gebruikt die een ander beter kan gebruiken. Zo is het bijvoorbeeld 
het gebruik van waterstof voor het verwarmen van een gebouw dat is te isoleren een vorm van 
verspilling, omdat deze waterstof beter gebruikt kan worden in industriefuncties waar zeer 
hoge temperaturen nodig zijn en een gebouw verwarmd wordt met temperaturen van hooguit 
70°C.

Duurzame thermische energie opwekken5

Daarna bekijken we welke combinaties van duurzame energiebronnen en ‘omzetters’ mogelijk 
zijn om de warmte, koude en elektriciteit die het gebouw nodig heeft op te wekken. We maken 
onderscheid in individuele concepten en collectieve of geclusterde concepten. Een voorbeeld van 
een ‘omzetter’ is een warmtepomp die van elektriciteit en laagwaardige warmte (bijvoorbeeld 
15°C) de warmte maakt die we nodig hebben om een ruimte te verwarmen (bijvoorbeeld 50°C). 
Maar een omzetter is ook een generator die van biogas elektriciteit en/of warmte maakt.

De laatste activiteit van deze stap is het afwegen van de verschillende warmte- & 
koudeopwekkings-concepten op onder andere technische haalbaarheid, economische 
haalbaarheid (bij voorkeur op basis van de kosten gedurende de gehele levenscyclus), de te 
behalen CO2-besparingen, flexibiliteit en comfort. Dit doen we met een multi criteria-analyse.

De directe omgeving van een gebouw biedt 
vaak mogelijkheden om het te voorzien van 
duurzame warmte of koude. Dit potentieel 
kan bestaan uit al aanwezige externe 
warmtebronnen zoals een extern warmte- 
of koudenet, restwarmte uit de industrie 
of biogas. Of het kan bestaan uit nieuw te 
ontwikkelen varianten hiervan, mogelijk zelfs 
gevoed met geothermie. Het kan ook bestaan 
uit bronnen met laagwaardige warmte of koude 
die in combinatie met warmtepompen kunnen 
voorzien in de verwarming en koeling van het 
gebouw. Bronnen zijn dan oppervlaktewater, 
afvalwater, bodemenergie, of laagwaardige 
restwarmte van bijvoorbeeld een datacentrum.

De mogelijkheden verschillen sterk per 
omgeving en zijn soms heel specifiek. 
Restwarmte van de industrie en afval- en 
elektriciteitscentrales zijn al decennia in 
gebruik. Maar er zijn ook heel andere specifieke 
kansen, zoals in Twente. Daar hebben we 
een ziekenhuis geholpen bij het benutten 
van koude uit een diepe zandafgraving. 
Veel vaker toepasbaar is het gebruik van 
laagwaardige warmte en koude uit de bodem of 
oppervlaktewater. 

https://global.royalhaskoningdhv.com/nederland/diensten/a-z-diensten/stevig-aan-het-roer-in-de-warmtetransitie
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Voorbeeld: Energieplan ARTIS
Van ARTIS kregen we de vraag hoe ze de deels monumentale panden en dierenverblijven van duurzaam 
opgewekte warmte konden voorzien. Een warmtenet is er niet in de omgeving; industrie of een datacenter 
met restwarmte ook niet. De gebouwen in de directe omgeving zijn veelal monumentaal en hebben daardoor 
voornamelijk warmtebehoefte en geen warmte over zoals een modern kantoorgebouw dat wel kan hebben. Van 
de ontlasting van olifanten is prima biogas te maken, maar de hoeveelheid is te weinig om daar iets mee te doen.

Wat wel interessant bleek, was de warmte die in de omliggende grachten in de zomer aanwezig is (temperaturen 
boven de 15°C); deze is ruimschoot voldoende om ARTIS te voorzien van duurzame warmte. Probleem daarbij is 
alleen dat deze warmte juist in de winterperiode gewenst is. Door deze warmte met een bestaande WKO in de 
zomer op te slaan in de ondergrond, kan deze in de winter gebruikt worden.

Door het temperatuurtraject in de gebouwen te verlagen, gebruik te maken van aquathermie uit de grachten 
in combinatie met een WKO kun je warmte opwekken met een warmtepomp. Deze combinatie is ca. 5 keer 
efficiënter dan dat je direct elektrisch zou verwarmen. De elektriciteit is deels zelf op te wekken met zonnepanelen 
en moet voor de rest worden ingekocht van het net.

De volgende uitdaging
Een belangrijke uitdaging 
zit ook in de vraag of de 
concepten bijdragen aan 
een anti-cyclisch gebruik van 
energie: Of het gebouw de 
energie bij voorkeur gebruikt 
op momenten dat deze 
ruimschoots voor handen is, 
en of zij zonder energie kan 
op de momenten dat er een 
tekort is. 

Geert Filippini
Consultant 

energietransitie

Wil je meer weten over het benutten 
van energie uit de omgeving van 
jouw gebouwen, of de andere 
stappen? 

Duurzame thermische energie opwekken

https://www.linkedin.com/in/geert-filippini-98587124/
mailto:geert.filippini%40rhdhv.com?subject=
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Energietransitie van gebouwen: 
het anticyclische gebouw

Mismatch energieverbruik gebouwen en 
opwekking van duurzame energie
Omdat de zon niet altijd schijnt en de wind niet 
altijd waait, zal er in de toekomst een serieuze 
mismatch zijn tussen het energieverbruik en de 
opwekking van duurzame energie in Nederland. 
Grofweg zal energie in de winter (als de vraag 
hoog is) en op windstille, bewolkte dagen 
schaars zijn. Het opslaan van energie in accu’s, 
in waterstof of in warmtebuffers is technisch 
mogelijk om de mismatch op te lossen, maar 
dat gaat gepaard met hoge kosten en meestal 
ook met hoge verliezen. Wanneer bijvoorbeeld 
elektriciteit uit een windturbine in de zomer 
wordt omgezet in waterstof om in de winter 
weer omgezet te worden in elektriciteit voor het 
aandrijven van een warmtepomp of de motor van 
een elektrisch auto, dan is in de keten al snel 60-
70% van de oorspronkelijke elektriciteit verloren 
gegaan. 

Deze energieverliezen zullen tot uiting komen in 
de kostprijs en dus ook in de verkoopprijs van de 
elektriciteit.

Na het reduceren van de energiebehoefte van een gebouw door isolatie (stap 1), het 
uitwisselen van warmte en koude (stap 2), het zelf opwekken van duurzame energie (stap 
3), het potentieel uit de omgeving benutten en duurzame thermische energie opwekken 
(stap 4 en 5) volgt vandaag in deel 6 van de serie de culminatie van deze stappen in het 
anticyclische gebouw.

Figuur 4: De lange weg van waterstof in de energieketen zorgt voor hoge kosten en grote energieverliezen.
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Figuur 5: Illustratie van fluctuerende energieprijzen gedurende het jaar in de toekomst

Ten opzichte van de gemiddelde jaarprijs is een prijsfluctuatie 
van 0-300% tussen de gunstige zomerse dagen en de ongunstige 
winterdagen niet ondenkbaar in de toekomst.

Energiebedrijven zullen in de toekomst steeds meer 
risicotoeslagen gaan rekenen voor het leveren van elektriciteit 
tegen een vast tarief, dus het wordt voor steeds meer afnemers 
gunstig om over te stappen op een variabel tarief per maand, per 
dag en per uur. Voor slimme afnemers biedt dit de kans om veel 
geld te besparen indien op gunstige tijdstippen energie wordt 
ingekocht.

Voor gebouweigenaren zijn er 2 redenen om rekening te houden 
met deze fluctuatie van de energieprijzen:

1. Bij een variabel energiecontract zal op momenten dat 
elektriciteit schaars is, de prijs hoog zijn en zijn de 
energiekosten van het gebouw hoog; 

2. Op momenten dat elektriciteit schaars is en er geput moet 
worden uit landelijke opgeslagen elektriciteit, zullen ook de 
energieverliezen die gepaard gaan met elektriciteitsopslag 
toenemen en neemt de milieubelasting van de gebouwen 
toe. Immers, hoe meer elektriciteit uit waterstof moet 
worden ingekocht in plaats van elektriciteit direct uit de 
windturbine, hoe meer windturbines er gebouwd moeten 
worden om de energieverliezen van waterstofconversie op 
te vangen, hoe meer ruimte er op de Noordzee nodig is voor 
windturbines en hoe meer staal en koper er moet worden 
geproduceerd.

Het anticyclische gebouw is in staat om tegen de cyclus van 
energieprijzen in energie in te kopen wanneer de prijzen laag 
zijn. Een dergelijk gebouw is daarmee niet alleen goed voor de 
portemonnee, maar ook goed voor het milieu. Het anticyclische 
gebouw heeft strategieën voor zowel de korte termijn cyclus (de 
dagcyclus) als voor de lange termijn cyclus (de seizoenscyclus).

Energietransitie van gebouwen: 
het anticyclische gebouw

Hoe gaan energieprijzen in de toekomst met de dag en met het seizoen 
fluctueren?
De mismatch tussen verbruik en productie van duurzame elektriciteit is een 
duidelijk mechanisme waardoor de marktprijzen zullen gaan fluctueren. 
Waarschijnlijk zullen de marktprijzen van andere energiedragers, zoals 
biomassa, stadswarmte en waterstof gaan meebewegen met de marktprijzen 
van elektriciteit. Hoewel energieprijzen – buiten de huidige geopolitieke 
ontwikkelingen om-- momenteel ook fluctueren (elektriciteitsprijzen normaal 
gesproken over de dag en gasprijzen normaal gesproken hoofdzakelijk over het 
seizoen), zullen energieprijzen in de toekomst nog veel meer gaan fluctueren. 

Op zonnige, windrijke dagen in de zomer zal er een overschot aan duurzame 
elektriciteit zijn en zullen de prijzen laag zijn. Op windstille, bewolkte dagen in de 
winter zal de elektriciteit schaars zijn vanwege de lage hoeveelheid opgewekte 
duurzame elektriciteit en vanwege de hoge elektriciteitsvraag vanwege de 
elektrificatie van de ruimteverwarming. 
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Het anticyclische gebouw gedurende de dag 
Het anticyclische gebouw heeft een dagritme waarmee het in staat is om elektriciteit in te 
nemen op de momenten dat deze goedkoop is. Dat zal vaak gedurende de nacht zijn (als 
de energievraag in Nederland laag is, maar de windturbines op de Noordzee goed draaien), 
maar kan op zonnige of windrijke dagen ook overdag zijn.

Typische technieken waar het anticyclische gebouw over beschikt om dit dagritme op te 
vangen zijn: 
7. Betonkernactivering, waarbij warmte of koude gedurende goedkope uren in de 

constructie van het gebouw kan worden geladen en waarbij tijdens de dure uren later op 
de dag dezelfde warmte of koude wordt afgegeven aan de ruimtes in het gebouw;

8. Phase Changing Materials (PCM’s) waarbij gebruik kan worden gemaakt van efficiënte 
zomernachtventilatie óf waarbij warmteopwekking en koudeopwekking – net als bij 
betonkernaktivering- over de dag verschoven kan worden;

9. Toepassing van buffervaten voor CV en koeling, waarbij warmteopwekking en 
koudeopwekking –net als bij betonkernaktivering en PCM’s- over de dag verschoven kan 
worden;

10. Peakshaving met elektrische afnemers, zoals het strategisch laden van laptops, tapwater 
boilers en elektrische auto’s op de momenten dat elektriciteit goedkoop is.;

11. Opwekpatroon van duurzame energie aanpassen aan het verbruikspatroon van het 
gebouw. Wanneer de grootste piekvraag van een gebouw ’s ochtends om 9 uur en 
’s middags om 15 uur is (terwijl de PV-zonnepanelen hun piek ’s middags rond 13 uur 
leveren), dan kan het slimmer zijn om PV zonnepanelen niet op het zuiden, maar op 
het oosten en westen te oriënteren. En door het installeren van een windturbine kan de 
energievraag van het gebouw ook ingevuld worden op de dagen dat de zon niet schijnt;

12. Het toepassen van voorspellende regeltechniek, zodat voorspeld kan worden wanneer 
verwarming of koeling nodig is en wanneer elektriciteit goedkoop zal zijn. Met deze 
informatie kan besloten worden wanneer de energiebuffers gevuld worden en wanneer 
ze ontladen moeten worden;

13. Lokale opslag van elektrische energie in elektrische accu’s, bijvoorbeeld in een 
zeecontainer vol met accu’s of met de beschikbare onbenutte capaciteit van de accu’s van 
elektrische auto’s. 

Het anticyclische gebouw gedurende het seizoen 
Omdat elektriciteitsprijzen in de winter hoger zullen 
liggen dan in de zomer, is het voor het anticyclische 
gebouw met name zaak om de energiebehoefte in 
de winter zo veel mogelijk te beperken: 

1. Zeer goede thermische isolatie, luchtdicht 
bouwen, vraaggestuurd ventilatiesysteem met 
hoog rendement warmteterugwinning, zodat de 
warmtevraag zo laag mogelijk is in de winter; 

2. Efficiënte warmteopwekking met een 
warmtepomp in combinatie met een 
bodemopslagsysteem; 

3. Optimale daglichttoetreding zodat de 
elektriciteitsvraag voor verlichting in de winter 
zo laag mogelijk is; 

4. Een seizoensopslag voor hoog 
temperatuurwarmte, bij voorkeur geladen met 
thermische zonne-energie, waarmee het CV-
systeem in de winter zónder tussenkomst van 
een warmtepomp gevoed kan worden’ 

5. Geothermie als seizoensonafhankelijke 
warmtebron; 

6. Lokale opslag van elektriciteit in de zomer 
in waterstof, om deze in de winter weer te 
gebruiken.

Energietransitie van gebouwen: 
het anticyclische gebouw
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Figuur 6: Technieken in het anticyclische gebouw

Is het anticyclische gebouw iets voor de 
toekomst?
Het anticyclische gebouw is niet 
persé futuristisch of alleen iets voor 
de toekomst. Het kan met bestaande 
technieken al gerealiseerd worden. 
Zowel de fluctuatie van de energieprijzen 
(er zijn nu al contracten met variabele 
energietarieven beschikbaar), als Tennet 
(Volkskrant 13 januari 2022) als de 
milieudoelstellingen sturen nu al aan op 
anticyclische gebouwen. En nu al zien we 
de eerste businesscases ontstaan voor het 
anticyclische gebouw. In veel gebieden 
in Nederland mogen PV-zonnepanelen 
vanwege netcongestie bijvoorbeeld geen 
elektriciteit terug leveren aan het net 
en is opslag van overtollige elektriciteit 
al een businesscase. En iedereen die 
nu anno 2022 vastzit aan een variabel 
energietarief zou bijzonder blij zijn met 
een gebouw dat wat selectiever over 
de dag en de week energie zou kunnen 
inkopen.

Wil je meer weten over het 
anticyclische gebouw of andere 
onderdelen van de energietransitie? 

Erik Tober
Adviseur  

gebouwinstallaties

Energietransitie van gebouwen: 
het anticyclische gebouw

https://www.linkedin.com/in/erik-tober-4309708/
mailto:erik.tober%40rhdhv.com?subject=
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