EXECUTIVE BOARD
EN SUPERVISORY BOARD

INHOUDSTABEL
6

EEN WOORD VOORAF

10

ENERGYVILLE GAAT VOLUIT VOOR DE ENERGIETRANSITIE

EXECUTIVE BOARD

12

CAMPUS ENERGYVILLE @ THOR PARK: VAN ZWART GOUD NAAR GROEN GOUD

Prof. dr. ir. Ronnie Belmans, i.r. Bert Gysen, prof. dr. ir. Jef Poortmans

18

TIJDSLIJN

20

ENERGYVILLE ONTWIKKELT VANDAAG DE ENERGIESYSTEMEN VAN MORGEN

SUPERVISORY BOARD

22

MATERIALEN EN COMPONENTEN - DE BOUWSTENEN VOOR EEN NIEUW ENERGIESYSTEEM

Voorzitter: dr. Walter Eevers

25

ENERGIENETWERKEN - NAAR EEN DUURZAAM ELEKTRISCH EN THERMISCH NET

Leden: mevr. Leen Govaerts, prof. dr. ir. William D’Haeseleer, dhr. Paul van Dun

29

OPSLAG - OPLOSSINGEN VOOR EEN FLUCTUERENDE ENERGIESTROOM

32

GEBOUWEN EN DISTRICTEN - NAAR DE SLIMME STAD VAN DE TOEKOMST

35

STRATEGIEËN EN MARKTEN - BEHEREN EN MODELLEREN VAN ENERGIEMARKTEN

38

DE (R)EVOLUTIE ZET ZICH VOORT: SAMEN RICHTING EEN DUURZAME ENERGIETRANSITIE

40

ENERGYVILLE IN CIJFERS

42

PROJECTEN

43

PARTNERS

Een woord vooraf

NAAR EEN DUURZAME TOEKOMST
EnergyVille heeft een grote stap voorwaarts gezet in 2016. Dat mag u best
letterlijk nemen, gezien de verhuis naar het Campus EnergyVille gebouw
in Waterschei, Genk. Sinds juni 2016 doen op de voormalige mijnsite van
Waterschei een 200-tal van onze medewerkers onderzoek naar nieuwe
energiesystemen en duurzame voorziening in de steden van de toekomst.
Symbolischer kan het haast niet worden. De transitie van oude energie,
gesymboliseerd door het statige oude mijngebouw en de lifttoren, naar de
nieuwe groene toekomst krijgt hier mee vorm. In een prachtige omgeving
en met een stevig netwerk als achterban. Ook een dankwoordje richting het
Thor Park is hier op zijn plaats. Dankzij de ruimte die het Thor Park biedt is
het mogelijk 80 tot 85 procent van alle energieonderzoek in Vlaanderen naar
Genk te brengen. Bovendien creëert dit ook interessante opportuniteiten tot
samenwerking en kruisbestuiving.
Ook intern binnen EnergyVille staat samenwerken centraal. Onze
onderzoekers zijn contractueel verbonden met een van de vier verschillende
instellingen (VITO, KU Leuven, imec en UHasselt), maar weten interdisciplinair samen te werken binnen verschillende onderzoeksdomeinen en dit
allemaal onder een dak. Ze slaan daarmee een brug over de verschillende
moederinstellingen heen en weten een unieke kennisdeling te realiseren over
alle onderdelen van het energiesysteem en met aandacht voor de individuele
deelaspecten, en dit niet alleen vanuit technisch maar ook vanuit economisch
en maatschappelijk oogpunt.
De onderzoeksthema’s waaraan onze onderzoekers werken en die in dit
jaarverslag worden voorgesteld, vormen een coherent geheel en geven
duidelijk aan hoe we de energietransitie zien: verschillende energievectoren
die samen instaan om de maatschappij in al haar functies te voorzien van
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energiediensten en dit op basis van duurzame
bronnen. Veel meer dan enkel te focussen op
bepaalde deelaspecten, gaan we voor een
systeemaanpak. We kiezen er bewust voor ons niet
vast te pinnen op een beperkte technologische
keuze, want dat is niet wat op termijn de energietransitie zal bepalen, maar veel meer voor de
interactie tussen de onderdelen, waarbij de
gebruiker echt centraal komt te staan. Naast deze
eerder product- en systeemgedreven aanpak,
zorgt EnergyVille ook voor wetenschappelijk
gefundeerde ondersteuning van de energiepolitiek en visie van de verschillende stakeholders
(overheden, industrie, NGO’s, …).
Ik nodig u graag uit dit jaarverslag door te nemen.
We stellen met veel plezier ons onderzoek aan u
voor en hopen daarmee ook een inspirerend licht
te werpen op de energietransitie.

Ronnie Belmans,
CEO EnergyVille

Een woord vooraf

ENERGYVILLE ALS DRIJVENDE KRACHT

Walter Eevers,

Voorzitter Supervisory Board

VOOR INNOVATIE EN ENERGIETECHNOLOGIE
Met dit eerste jaarverslag willen we de lezer een overzicht bieden van wat
EnergyVille doet en wat de impact daarvan is op het innovatielandschap, in
Vlaanderen maar ook ver daarbuiten. EnergyVille wil een toponderzoeksinstelling zijn die een duurzaam energiesysteem voor de stedelijke omgeving
mogelijk maakt. Dat samenwerking met verschillende partners en met de
industrie daarbij van vitaal belang is, is een evidentie: 2016 startte met de
lancering van het eerste VLEEN-netwerk en eindigde met de goedkeuring van
de Vlaamse Energiecluster.
Doorheen het jaar werden kleine en grote samenwerkingen opgezet en
contracten afgesloten. Zo ondertekende EnergyVille onder andere een MoU met
Thermaflex voor een samenwerking rond district heating network technology
en engageert EnergyVille zich samen met N-SIDE om innovatieve tools te
ontwikkelen die de energietransitie moeten vergemakkelijken. We ontvingen in
2016 ook de nodige erkenning voor ons onderzoek. Zo mocht dr. Ir. Jef Beerten
de ABB research award ter ere van Hubertus von Gruenberg ontvangen voor zijn
innovatief onderzoek naar elektrische energiesystemen en mocht EnergyVille
samen met NODA de award voor excellent onderzoek in district heating and
cooling networks in ontvangst nemen.
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“We zullen ons in 2017 blijven inspannen om EnergyVille
verder te verankeren als een top-onderzoeksinstituut, als
drijvende kracht voor innovatie en energietechnologie.
Niet alleen lokaal en regionaal maar zeker ook internationaal.“

Met ongeveer 200 medewerkers werken we
ook verder aan een uitdagend onderzoeksprogramma dat reikt van fundamenteel werk,
over toegepast onderzoek tot systemen en
diensten. Deze kennis willen we ook met plezier
verder delen met onze (industriële) partners.
Groot of klein, geëtableerd of startend, we
zijn meer dan bereid om te kijken welke
engagementen we samen kunnen aangaan.
Tot slot wil ik namens de Supervisory Board
ook graag het personeel bedanken voor hun
toewijding en harde werk. Zonder hen zou ons
succes in 2016 niet mogelijk geweest zijn. Ook
maak ik graag van de gelegenheid gebruik ook
onze businesspartners nog eens te bedanken die
samen met ons verder werken aan een duurzame
visie op het energiesysteem van de toekomst.

Ik heb er vertrouwen in dat we ook in 2017 verdere stappen
zullen zetten door onze krachten nog meer te bundelen
en nauw samen te werken.

Walter Eevers,

Voorzitter Supervisory Board
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EnergyVille gaat voluit voor de energietransitie

ENERGYVILLE GAAT
VOLUIT VOOR DE
ENERGIETRANSITIE

EnergyVille gaat voluit voor de energietransitie

Ons huidig energiesysteem staat
momenteel voor enkele levensbelangrijke
uitdagingen. Een energietransitie staat
voor de deur en schreeuwt om innovatieve
oplossingen voor energie-optimalisatie,
energie-efficiëntie
en
hernieuwbare
energie, dit alles geïntegreerd in een
duurzaam bebouwde omgeving. Om
een duurzame energievoorziening te
garanderen zijn een intelligent beheer
van het energienetwerk, een flexibelere
manier om energie op te wekken, te
gebruiken en op te slaan en de ontwikkeling
van nieuwe businessmodellen die de
integratie van hernieuwbare energiebronnen ondersteunen, meer dan ooit
noodzakelijk. Op de voormalige mijnsite
van Waterschei, Genk, ontwikkelt
EnergyVille oplossingen om deze energietransitie te versnellen . Met behulp van
geavanceerde
labo-opstellingen
die
fungeren als een uniek living lab schakelt
EnergyVille nog een extra versnelling
hoger richting een technologische en
maatschappelijke energierevolutie.

KU LEUVEN, VITO, IMEC EN
UHASSELT: SAMEN RICHTING
DE ENERGIETRANSITIE
EnergyVille is een onderzoekssamenwerking tussen KU Leuven, VITO, imec
en UHasselt die samen expertise leveren
aan industrie en overheden. Door deze
unieke samenwerking wordt het mogelijk
competenties te delen en verder te
ontwikkelen. “Wij zijn werknemers van vier
‘instellingen’ imec, KU Leuven, VITO en
UHasselt maar wij werken samen binnen
onderzoeksdomeinen. We zijn daarmee
het enige instituut dat gespecialiseerde
kennis over alle onderdelen van een
energiesysteem onder een dak schaart,
mét specifieke aandacht voor de integratie
van alle systemen tezamen.” aldus Ronnie
Belmans, CEO van EnergyVille.
Deze unieke kennisdeling zorgt dat
EnergyVille de mogelijkheid biedt
interdisciplinair te werken en gezamenlijk

Deze samenwerking en geïntegreerde aanpak maakt EnergyVille uniek in de wereld.
“Nergens vind je een project dat zo breed over de waardeketen gaat. We gaan een
multi-energie netwerk ontwikkelen (elektrisch én thermisch), van materiaal tot
component, systeem, nanogrid, microgrid, tot een full-scale netwerk dat op de
campus zelf gedemonstreerd zal worden.’, aldus Jef Poortmans, R&D strategy
coördinator bij EnergyVille.
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nieuwe duurzame energiesystemen kan
ontwikkelen. We focussen daarbij op 5
gemeenschappelijke thema’s waarbij de
hele keten, van materialen tot de markt,
aan bod komt. Bert Gysen, COO van
EnergyVille: “Ons energiesysteem kan
op vele manieren flexibeler worden. Bij
EnergyVille focussen we onder andere op
materialen en componenten waarbij we
streven naar hogere efficiëntie van fotovoltaïsche modules en het ontwikkelen
we een nieuw type omvormer. Verder
onderzoeken we energienetwerken en
focussen daarbij vooral op de vierde
generatie thermische netten en op DC
(gelijkstroom)-grids. Ten derde, werken
we ook aan een betere integratie van
opslag, zowel bij batterijen (nieuwe
batterijtypes en batterijmanagement) als
bij thermische opslag. We ontwikkelen
ook
simulatiemodellen
waarmee
overheden en bedrijven strategisch met
de nieuwe energiecontext/markt kunnen
omgaan. Ten slotte begeleiden we steden
en particulieren in de transitie naar een
duurzame, klimaatneutrale en slimme
bebouwde omgeving.”

Niet alleen bedrijven maar ook overheden, ngo’s en
steden vinden hun weg tot onze expertise. Door het
aanleveren van objectieve facts en figures willen we deze
partners ondersteunen in de energietransitie en voeden
we de discussie met wetenschappelijk onderbouwde
data.

ENERGYVILLE ALS LIVING LAB IN HET
ONDERZOEK NAAR DUURZAME ENERGIE

UNIEKE WAARDEKETEN: VAN ONDERZOEK
NAAR DE MARKT

ENERGYVILLE ALS INTERNATIONAAL TOPONDERZOEKSCENTRUM

Niet alleen de unieke samenwerking tussen de verschillende
onderzoekspartners maar ook het feit dat EnergyVille
opgebouwd is als een living lab, is een belangrijke
meerwaarde voor ons onderzoek. Binnen het gebouw worden
de laboratoria en energiesystemen met elkaar verbonden
en data uitgewisseld. Dat maakt het de ideale proeftuin
om energiescenario’s uit te testen, situaties te simuleren
en businessmodellen te ontwikkelen. Bijkomend heeft ook
Vlaams minister voor Energie, Bart Tommelein, recent zijn
steun uitgesproken voor de introductie van een regelluwe
zone in heel Thor Park. Dit betekent dat de huidige wetgeving
voor die zone heel specifiek zou worden aangepast om het
testen van nieuwe technologieën en businessmodellen op
grote schaal, tussen verschillende gebouwen, mogelijk te
maken. Zo is niet alleen EnergyVille een living lab, maar wordt
ook het volledige Thor Park een levensecht laboratorium.

Dat EnergyVille voluit gaat voor de energietransitie is
intussen duidelijk, maar hoe krijgen we dit ook tot bij de
individuele gebruiker? Bert Gysen: “ De energietransitie
vraagt een belangrijke inspanning van de eindgebruiker en
de energiemarkt. Door een nauwe samenwerking met lokale,
regionale en internationale partners en doordat EnergyVille
de mogelijkheid biedt nieuwe technologieën te testen in reële
omgevingen creëert EnergyVille een unieke waardeketen
waarbij het ontwikkelingsproces nauwkeurig mee opgevolgd
wordt.” We brengen als het ware onderzoek, ontwikkeling en
innovatie samen, zonder de energievraag van de consument
en de behoeften van de markt buiten spel te zetten. Bedrijven
vinden zo bij ons niet alleen de infrastructuur, maar ook
de kennis om innovatieve energieconcepten op de meest
optimale manier op de markt te brengen. Bovendien richten
we ons daarbij niet enkel op individuele aspecten van het
energieverhaal, we betrekken de gehele waardeketen van
materialen tot de markt en trachten zo te komen tot een
geïntegreerde aanpak die alle deelaspecten van het energiesysteem mee in acht neemt.

Ook voor Europa is de energietransitie een prioriteit.
Daarom ondersteunt EnergyVille niet alleen lokale
overheden, ook in Europa en ver daarbuiten worden
onderzoeksprojecten en samenwerkingen opgestart die
gezamenlijk moeten werken richting een duurzame en
hernieuwbare energietransitie. Bert Gysen: We pionieren
bijvoorbeeld met technologieën voor warmtenetten
en die kennis exporteren we tot in Zweden. Op het
Arabisch schiereiland ondersteunen we lokale overheden
en bouwbedrijven om duurzaam te bouwen en in India
leveren we met een innovatief batterijsysteem stroom op
het platteland.” Ook het testen van de technologieën en
applicaties zelf blijft niet beperkt tot de eigen laboratoria.
EnergyVille werkt ook buiten de eigen landsgrenzen
aan verschillende living labs zoals bijvoorbeeld in
Amsterdam, Grenoble, etc. Verder zetelt EnergyVille
ook in verschillende internationale energiefora zoals de
Global Smart Grid Federation en EIT InnoEnergy.
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Campus EnergyVille @ Thor Park: van zwart goud naar groen goud

CAMPUS ENERGYVILLE @ THOR PARK:

ENERGYVILLE I
EnergyVille I, het eerste gebouw waar EnergyVille zich
vestigde, werd officieel geopend op 22 september 2016. Het
is een open onderzoekscentrum dat alle faciliteiten omvat
die een toponderzoekscentrum nodig heeft. Het fungeert als
een uniek living lab met geavanceerde labo-infrastructuur.
De onderzoekers werken er interdisciplinair aan de duurzame
energiesystemen van de toekomst. Het gebouw is daarom
bewust open en transparant ontworpen. Deze transparantie
is ook doorgetrokken in de labo-infrastructuur. Zo kunnen de
individuele labo’s onderling aan elkaar gekoppeld worden en
op elkaar afgesteld worden. EnergyVille I wordt daarmee
een levensechte test- en experimentzone waar de
energietransitie tot uiting komt en waar
nieuwe technieken en technologieën
gegenereerd worden.

Van zwart goud naar groen goud

THOR PARK
Onderzoek naar duurzame energie vraagt de
nodige infrastructuur en kan niet gebeuren in
een vacuüm. Het Thor Park, gesitueerd op het
voormalige mijnterrein van Genk-Waterschei,
biedt deze infrastructuur in de vorm van een
hoogwaardig bedrijvenpark gekoppeld aan een
wetenschapspark. Op hetzelfde Thor Park wordt
eveneens het hoofdgebouw van de voormalige
mijnsite, Thor Central gerenoveerd en getransformeerd in een polyvalent centrum dat workshops,
congressen, seminaries en zoveel meer toelaat. De
officiële opening ervan is voorzien voor september
2017. Bovendien wordt het park aangevuld met
een technologie en talentcampus die zal openen
in 2018. Zo worden de drie factoren opleiding,
onderzoek en ondernemerschap rond technologie
en duurzame energie samengebracht op één
locatie: een ideale bron voor kruisbestuiving.
12
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Campus EnergyVille @ Thor Park: van zwart goud naar groen goud

BATTERIJLABO
In dit labo voeren we zowel prestatielevensduurtesten als op maat gemaakte
testen uit. Elke test (ontladingstesten, efficiëntietesten, levensduurtesten,…) kan uitgevoerd
worden met verschillende temperaturen en
profielen. Het batterijtestlabo wordt gebruikt om
ultra-capacitoren, batterijcellen, componenten
en materialen, maar ook batterijmanagementsystemen te testen.

THERMO TECHNISCH LABO (TTL)
Het Thermo Technisch Labo (TTL) is een multifunctioneel labo voor statische en dynamische testen
om een hele waaier aan thermische energietechnologieën te ontwikkelen, te identificeren en te
optimaliseren. In dit labo zijn waterleidingen te
vinden die een warmtedistributienet simuleren,
maar ook een thermische olie-circuit en toevoerleidingen voor gas en elektriciteit.
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Campus EnergyVille @ Thor Park: van zwart goud naar groen goud

PV PANELEN OP HET DAK
EnergyVille heeft in totaal 1070 zonnepanelen
geconnecteerd met 24 omvormers die
beneden in een aparte ruimte staan. De
panelen zijn georiënteerd naar het noorden,
oosten, zuiden of westen. Ze staan in een hoek
van 10° om de windbelasting op de panelen
te verkleinen en om zoveel mogelijk panelen
op het dak te kunnen plaatsen. Een typische
opbrengst op een zonnige zomermiddag is
ongeveer 300 kWatt.

RTDS
Het Real Time Digital Simulation (RTDS)
platform laat toe om elektrische netten te
simuleren in real time en er tegelijk hardware
op aan te sluiten. Op die manier kan de
prestatie van de verschillende hardware
(bijvoorbeeld bescherming-, meting- of
controlesystemen) gesimuleerd worden in
realistische omstandigheden.

HOME LAB
Het Home Lab is een testinfrastructuur voor
energiemanagementsystemen,
residentiële
vraagsturingstechnologieën en communicatiesystemen. Meer specifiek laat het Home Lab toe
om residentiële energiemanagementsystemen,
communicatiesystemen,
nieuwe
optimalisatiealgoritmes etc. te testen in realistische
omstandigheden.

MATRIX LABO
De toepassingen van het Matrix Labo zijn zeer
veelzijdig. Enerzijds biedt dit lab de mogelijkheid
de elektrische en mechanische kenmerken van
uw elektrisch-technische uitrusting zoals elektromotoren, transformatoren of generatoren te
meten en te testen in verschillende condities.
Anderzijds wordt een groot deel van het Matrix
Lab gewijd aan PV onderzoek naar zowel
dunne-film en kristallijnen silicium modules. Het
onderzoek omvat de integratie van intelligentie
in PV modules, simulatietools, betrouwbaarheids-, performantie- en efficiëntietests
alsook de interactie met andere apparaten.

POLYLINE MEDIUM-VOLTAGE
SMART ENERGY SYSTEM LAB
In het Polyline Medium-Voltage Smart Energy
System Lab kan je de efficiëntie en prestatie
van industriële componenten op hoogof middenspanning testen onder ideale,
realistische of nadelige omstandigheden.
Dit labo kan aangesloten worden op het
Matrix Labo, het Smart Grid Infrastructure
Labo, het Home Lab en het Thermo Technical
Lab.

SMART GRID INFRASTRUCTURE LAB
Het Smart Grid Infrastructure Lab van
EnergyVille is een platform voor het testen
van smart grid-producten en -systemen.
Het omvat onder andere een AC- en een
DC-laagspanningsnet waarmee laagspanningsdistributienetten gesimuleerd kunnen
worden. Een van de toepassingen die
hiermee getest wordt is de integratie van
fluctuerende hernieuwbare energie in het
laagspanningsnet. Ook algoritmes om vraag
en aanbod beter op mekaar af te stemmen
kunnen hiermee onderzocht worden in
real-life omstandigheden.

ENERGYVILLE II
EnergyVille I streeft ook naar een BREEAM Excellent
certificaat, wat staat voor een optimale duurzaamheid
van een gebouw. Om dit te verwezenlijken werd
het gebouw voorzien van heel wat duurzame en
intelligente faciliteiten en technologiën en proberen
we zo te komen tot een zo efficiënt mogelijk energieverbruik en –beheer en een zo hoog mogelijk comfort
voor de gebruikers. Hieronder enkele kerncijfers:

EnergyVille II is het tweede gebouw dat het onderzoek
van EnergyVille zal huisvesten en zal volledig gewijd zijn
aan technologieontwikkeling voor energieopwekking met
dunne-film zonnecellen, intelligente PV-modules en nieuwe
batterijen voor lokale energieopslag. Ook BIPV (Building
Integrated Photovoltaics), waarbij zonnecellen geïntegreerd
worden in de gevel of het dak, behoort tot de onderzoeksonderwerpen, net zoals het inbouwen van intelligentie in
PV-systemen. Een honderdtal onderzoekers zullen volgend
jaar hun intrek nemen in het gebouw. De werken zijn gestart
in september 2016 en de onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten worden verwacht operationeel te zijn rond het tweede
kwartaal van 2018.

2.873,34 m²
labo-oppervlakte

1070

BREEAM

zonnepanelen

certiﬁcation

(of 300m² aan

pending

zonnepanelen)

24
omvormers

25

Voor

carpool parkings

47% van

totale waterconsumptie wordt

5 laadpalen
+ 1 ABB snellader

regenwater
gebruikt

KERNCIJFERS
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22 september 2016

Feestelijke Opening Campus
EnergyVille

18 november 2016

14 januari 2016

EnergyVille krijgt 1,3 miljoen euro
van de Europese Commissie om het
rijbereik en de levensduur van batterijen in elektrische voertuigen (EV) te
verbeteren.

Start VLEEN

10 juni 2016

Vlaamse, Limburgse en Europese
steun voor uitbreiding van
3 onderzoekslijnen bij EnergyVille

16 juni 2016
02 juni 2016

Personeel betrekt gebouw
Campus EnergyVille

Tweede EnergyVille
Business Day

17 augustus 2016

20 oktober 2016

EnergyVille verwelkomt een
RTDS® Simulator met vier racks

15 september 2016
NODA en EnergyVille krijgen de award
voor excellent onderzoek in district
heating and cooling networks

23 september 2016

Thermaflex en EnergyVille
tekenen een MoU voor
samenwerking rond district
heating network technology

Jef Beerten wint eerste ABB
Research Award in Honor of
Hubertus von Gruenberg

15 december 2016

6 december 2016

Beëindiging STRATEGOproject: Lokale overheden
hebben een sleutelrol in
het verduurzamen van
warmte maar moeten daarin ondersteund worden

EnergyVille werkt mee aan
publicatie ‘EEA Trends and
Projections report’

28 november 2016

Dag van de Wetenschap lokt
2.500 bezoekers naar Thor Park

9 december 2016

19 december 2016

Groen licht voor Vlaamse energiecluster

EnergyVille en N-SIDE bundelen
krachten voor een slimme en
flexibele energietransitie

13 december 2016

Oost-Vlaamse Tiger Power lanceert
met de hulp van VITO/EnergyVille
zon- en waterstofgedreven alternatief
voor vervuilende dieselgeneratoren.

Vlaamse Energiecluster

Vlaanderen bevestigt op 16 december
dat er steun komt voor de Vlaamse
Energiecluster, een breed initiatief
dat Vlaanderen wil uitbouwen tot

VLEEN

Op 14 januari werd het eerste Vlaamse VLEEN-netwerk voorgesteld
in aanwezigheid van minister van Energie Annemie Turtelboom.
VLEEN staat voor Vlaamse Lerende Energie-Efficiënte Netwerken
waarbij negen bedrijven uit verschillende sectoren vier jaar lang aan
energiebesparing in hun eigen organisatie werken. Onder coördinatie van EnergyVille en advisering van Encon gaan de bedrijven
gedurende die periode samen op zoek naar energiebesparingsmaatregelen.

Feestelijke Opening Campus EnergyVille

Op 22 september werd het gebouw “EnergyVille I” feestelijk geopend in aanwezigheid van burgemeester Wim Dries,
Europees Commissaris Maroš Šefčovič, Federaal Minister
Marie Christine Marghem en Vlaams Minister Bart Tommelein.
Gesitueerd op Thor Park, de voormalige mijnsite van Waterschei in Genk, zal EnergyVille bijdragen aan de overgang van
zwart naar groen goud, van steenkool naar groene energie.
Bovendien wil EnergyVille het hele Thor Park integreren
in een regelluwe zone op het vlak van energie, wat sterk
doorgedreven onderzoek naar de energiesystemen van de
toekomst toelaat.

ABB Award

Collega Dr. Jef Beerten is de eerste ontvanger van de ABB onderzoeksaward ter ere van
Hubertus von Gruenberg en ontvangt daarvoor een prijs van 300.000 dollar voor verder
onderzoek naar energietechnologie. Hij werd met zijn doctoraatsthesis “Modeling and
Control of DC Grids” gekozen uit 69 kandidaten van vooraanstaande instituten over de
hele wereld die een hele waaier aan disciplines representeren. De award wordt uitgereikt
aan uitstekend academisch werk in energie en automatisatie en is een van de hoogste
prijzen in zijn categorie.

Smart Energy Region. In de Vlaamse
Energiecluster slaan bedrijven uit
drie sectoren – energie, ICT en
bouw – en hun kennisinstellingen
EnergyVille, UGent, iMinds (IMEC),
Pixii en WTCB de handen in elkaar.
Zo profileert Vlaanderen zich als een
regio waarin energie-oplossingen
van de toekomst de overstap kunnen maken van een labo-omgeving
naar de internationale markt via
innovatieve living lab projecten.

EnergyVille ontwikkelt vandaag de kennis voor de energiesystemen van morgen
Beslissings-advies voor
netbeheerders
Hoogspannings-netten op gelijkstroom (HVDC)
Thermische netwerken

ENERGYVILLE ONTWIKKELT

Micro- en nanogrids op gelijkstroom (DC)

VANDAAG DE KENNIS VOOR DE
ENERGIESYSTEMEN VAN MORGEN
De energietransitie is geen verre droom meer, integendeel: we zijn op een punt
gekomen dat de energietransitie een stevige versnelling hoger schakelt. Nieuwe technologieën en toepassingen bieden zich aan, geven de energiesystemen
van morgen mee vorm en bieden een antwoord op de vele uitdagingen die ons
huidig systeem met zich meebrengt. Er vindt een verschuiving plaats van een
centrale fossiele en nucleaire energieproductie naar lokale en hernieuwbare productie: meer en meer mensen voorzien hun dak van zonnepanelen en leveren
zo hun eigen energie aan. Ook de trend van elektrificatie zet zich verder, denk
maar aan het stijgende aandeel van warmtepompen en de gestage groei van
elektrische voertuigen. Deze groeiende tendens van elektrificatie vraagt om een
aangepast energiebeleid.
Al deze veranderingen brengen grote uitdagingen met zich mee. Het elektriciteitsnet is momenteel niet voorzien voor een gedecentraliseerde productie,
noch voor de snel stijgende elektriciteitsconsumptie. Bovendien hebben hernieuwbare energiebronnen een intermitterend karakter en leveren ze dus niet
constant energie. Daarom is er een grote nood aan flexibiliteit, flexibiliteit die
onder andere geleverd kan worden door opslag, conversie en vraagsturing. Ook
geïntegreerde interactie met warmtenetwerken en duurzame warmtebronnen
is noodzakelijk om de bebouwde omgeving te verduurzamen. Het spreekt voor
zich dat hiervoor essentiële aanpassingen aan onze infrastructuur, de manier
waarop het energiesysteem uitgebaat wordt en de organisatie van energiemarkt doorgevoerd zullen moeten worden.
EnergyVille voert het onontbeerlijke onderzoek uit om de energietransitie verder te realiseren en zet zich volop in om een antwoord te bieden op al deze uitdagingen. Er wordt daarbij gefocust op een geïntegreerde aanpak waarbij de hele
keten, van materialen tot de markt, aan bod komt.
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Hoog-efficiënte en esthetische fotovoltaïsche modules en panelen

MATERIALEN &
COMPONENTEN

ENERGIENETWERKEN

OPSLAG

Materialen voor solid-state batterijen

Managementsystemen voor
elektrochemische opslag
Systemen voor langetermijnopslag

GaN en passives voor vermogenselektronica

Thermische opslagsystemen

Energie-conversie-technologie

STRATEGIE &
MARKTEN

GEBOUWEN
& WIJKEN

Interoperabele flexibele handels-platformen voor energiediensten en grids

Slimme-energie-wijken en -steden
Duurzame beoordeling van bouwmaterialen en -concepten

Energie-monitoring en -beleid
Energie-scenario’s en strategieën
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MATERIALEN EN COMPONENTEN

GEBOUW-GEÏNTEGREERDE OPLOSSINGEN

De bouwstenen voor een

De overgang naar een hernieuwbare energieproductie
brengt ook een gedecentraliseerde en lokale energieproductie met zich mee. Dankzij de integratie van
zonnecellen in de woning kan deze lokale elektriciteitsproductie verhoogd worden, een oplossing die zowel
kosten-efficiënt als esthetisch is. BIPV (Building Integrated
PV) systemen bestaan uit zonnecellen die geïntegreerd
worden in de daken, muren en ramen van een woning
en deel uitmaken van de bouwstructuur, waardoor ze
conventionele bouwmaterialen vervangen. BIPV is een
economisch rendabele oplossing voor de stijgende vraag
naar hernieuwbare energieproductie, aangezien het totale
aantal bouwelementen vermindert (van bouwelement
plus zonnepanelen naar een geïntegreerd geheel) en de
terugverdientijd dus daalt.

nieuw energiesysteem
FOTOVOLTAÏSCH ONDERZOEK
Zonne-energie is geen nieuwe technologie, maar onderzoek is meer dan nodig
om nieuwe materialen te ontwikkelen om een langere levensduur en betere
prestaties te garanderen. Een belangrijk deel van de onderzoeksactiviteiten
van EnergyVille focust op onderzoek naar PV-modules, zowel dunnefilm als
kristallijnen silicium modules. Hieronder valt de ontwikkeling van nieuwe
technologieën om de cellen in serie met elkaar te verbinden en om nieuwe
materialen te integreren. Bovendien onderzoeken we hoe nieuwe generaties
van efficiënte en dunnefilmcellen op innovatieve wijze geconnecteerd kunnen
worden in PV modules.

MATERIALEN EN COMPONENTEN

Een ander onderzoeksonderwerp is de integratie van intelligentie in PV modules.
Dit kan ervoor zorgen dat PV modules in real time hun netwerkstructuur
veranderen in het geval van schaduw. Ons team ontwikkelt bovendien zeer
precieze simulatietools om de prestaties van PV modules in toepassingen zoals
gebouw geïntegreerde PV te voorspellen.
De drijvende kracht achter het onderzoek is het verhogen van de conversie-efficiëntie van PV modules, zowel in laboratoria als in real life toepassingen.
Daarnaast moeten PV modules in weer en wind een zeer lange tijd meegaan, zo’n
20 tot 25 jaar. Daarbij mag er slechts zo’n 20 procent prestatieverlies optreden,
dus betrouwbaarheidstesten zijn een essentieel onderdeel van het onderzoek
naar nieuwe materialen en technologieën. Daarnaast speelt ook het esthetische
een belangrijke rol in ons onderzoek, aangezien de modules geïntegreerd zijn in
gebouwen en dus mee het uitzicht bepalen.
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cellen rechtstreeks tegen de gevel zitten en
dus met hogere temperaturen geconfronteerd
worden, wat voor productieverlies zou kunnen
zorgen.

Gevel-geïntegreerde zonnecellen brengen een reeks
uitdagingen met zich mee waar ons toegepast onderzoek
een antwoord op kan bieden. Zo moeten er bijvoorbeeld
ventilatie-oplossingen voorzien worden aangezien de

EnergyVille test deze innovatieve gebouw-geintegreerde PV-modules onder meer in het
SolSThore project. SolSThore streeft de
massale implementatie van zonne-energie
na in slimme steden. Daarvoor hebben we
een combinatie van uitermate efficiënte
gebouw-geïntegreerde PV (zowel op het vlak
van energierendement als betrouwbaarheid van
de apparatuur) nodig, evenals een lokale opslag
via batterijen. In deze context test EnergyVille
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verschillende BIPV versies in een demo-opstelling. Een
van deze demo’s is de VLIET-opstelling in Leuven, die
bestaat uit bouwelementen met verschillende lagen
glas en met zonnecellen. Verschillende real-life situaties
worden getest door variaties in de positionering van de
cel, de dikte en de ventilatie. Om een brede aanvaarding
in de maatschappij te garanderen worden esthetische
en maatschappelijke aspecten mee opgenomen in dit
onderzoek.
In het PVopMaat project ontwikkelen EnergyVille en de
projectpartners verschillende demoproducten rond BIPV,
gebaseerd op een waaier aan dunnefilmtechnologieën. De
demoproducten zijn gekleurd, halfdoorzichtig, buigbaar
of zeer licht (in contrast met conventionele glas- en
metaalgebaseerde PV modules). In VLIET test EnergyVille
zeven halfdoorzichtige demo’s. Het uiteindelijke doel van
het project is om op maat gemaakte BIPV-modules te
ontwikkelen als antwoord op het stijgende aandeel van
renovaties waarvoor passende oplossingen nodig zijn.
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THERMISCHE ENERGIECONVERSIE
De uitgebreide ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen zal
leiden tot grote veranderingen in onze energienetwerken. Zo zal er
een hoger niveau van interactie zijn tussen de verschillende energiedragers zoals elektriciteit, gas en thermische systemen. Vaak is een
van de energiebronnen overvloedig aanwezig terwijl een andere
nodig is. In dat geval is er een vorm van conversie of omzetting nodig.
Bij thermische energieconversie wordt restwarmte, warmte van een
duurzame bron zoals zonne-energie, biomassa of geothermische
warmte omgezet naar een andere energiedrager (zoals elektriciteit,
warmte op een ander temperatuurniveau, koude).
Voor dit onderzoek richt EnergyVille zich op drie pijlers. Enerzijds
Organic Rankine Cycles of ORC’s die warmte op relatief lage
temperaturen converteren naar elektriciteit. Een tweede pijler in
dit onderzoek zijn warmtepompen, apparaten die warmte uit een
bron (de lucht, de grond, water, restwarmte) halen en die van een
lage naar een hogere temperatuur brengen met beperkt gebruik van
elektriciteit. Airconditioningsystemen en diepvriezers zijn gekende
toepassingen, maar ook warmtepompsystemen voor huishoudens
en grotere gebouwen zijn populair. Een derde pijler is het onderzoek
naar efficiëntere warmtewisselaars, componenten die warmte
overdragen van een medium naar een ander medium. EnergyVille
focust op de ontwikkeling, implementatie, demonstratie en de
efficiëntieverbetering van deze conversiesystemen en de verhoging
van de flexibiliteit van dergelijke systemen die als link tussen
verschillende energiedragers gebruikt worden.

MEER ELEKTRICITEIT MET MINDER WATER
In het MATChING project wordt onderzoek gedaan
naar het reduceren van het watergebruik voor
het koelen van klassieke elektriciteitscentrales en
geothermische centrales. EnergyVille onderzoekt hierbij
de mogelijkheden van hybride koelsystemen voor ORC
installaties gekoppeld aan geothermische bronnen.
Naast verschillende combinaties van koelsystemen
wordt ook nagegaan of het gebruik van grondwater
in een gesloten systeem een optie vormt om het
waterverbruik te reduceren en de conversie-efficiëntie in
de zomermaanden te verhogen Als case wordt de Balmatt
site in Mol genomen waar VITO in 2015 een eerste en in
2016 een tweede geothermische boring voltooide.

ENERGIENETWERKEN
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Voor de afstemming van de verschillende netten is ook de RTDS
Simulator in EnergyVille het vermelden waard. Dankzij dit toestel
kunnen we real-time elektrische netwerken simuleren en verbinden
met fysieke componenten om de interacties te onderzoeken. We
voeren testen uit om de noden van het intelligente energiesysteem
van de toekomst af te toetsen en in te vullen. Zo zijn we in staat
om een optimale integratie van hernieuwbare energie in het net te
verwezenlijken.

ENERGIENETWERKEN
Naar een duurzaam elektrisch
en thermisch net
Ons energienetwerk verandert snel door de groei van hernieuwbare energie,
zoals windmolenparken en zonnepanelen. Deze zorgen voor momenten waarop
er teveel stroom geproduceerd wordt en voor momenten waarop er tekorten
zijn. De uitdaging ligt erin zulke onbalansen te vermijden of weg te werken
op een kostenefficiënte manier waarbij de betrouwbaarheid van de energievoorziening verzekerd blijft. EnergyVille onderzoekt daarom de ontwikkeling,
uitbating en het gebruik van elektrische en thermische netwerken en werkt zo
op verschillende manieren mee aan de naadloze integratie van hernieuwbare
bronnen in het energiesysteem: door de vraag op het verbruik af te stemmen,
door simulaties van wat er gebeurt op het net, door maximaal gebruik te maken
van flexibiliteit, door opslag,...

OPTIMALE INTEGRATIE VAN HERNIEUWBARE
ENERGIE IN HET NET
In een systeem dat afhankelijk is van intermitterende, weersafhankelijke
hernieuwbare energiebronnen zoals windenergie en PV is een vraaggestuurd
systeem waarbij de consument beslist wanneer hij elektriciteit nodig heeft
geen evidentie meer. Niet alleen moet men bij intermitterende energiebronnen
rekening houden met onbalansen tussen vraag en aanbod, bovendien zorgen
ze ook voor piekmomenten, omgekeerde energiestromen en overbelasting.
Een goede interactie van hernieuwbare energie met zowel het distributie-,
het transmissiesysteem als de bebouwde omgeving vraagt daarom om
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een specifieke systeembenadering. Een project dat
specifiek onderzoek doet naar het beter afstemmen van
hernieuwbare energiebronnen op het transmissienet
(het nationaal net voor hoge en zeer hoge spanning;
TSO) en het distributienet (het lokale net voor lage- en
middenspanning; DSO) is SmartNet. Het SmartNet
project zal verschillende interactieschema’s tussen
TSO’s en DSO’s voorstellen en analyseren. Dit is inclusief
testen in laboratoria en veldtesten in Italië, Denemarken
en Spanje. De coördinatie en informatie-uitwisseling
tussen transmissie- en distributiesysteemoperatoren wat
betreft intermitterende hernieuwbare energiebronnen,
flexibele belasting en lokale netstatus kan zo zorgen voor
een efficiënt, effectief en veilig energiesysteem.
Een tweede belangrijk onderzoeksgebied is hoe we de
betrouwbaarheid van de energievoorziening kunnen
garanderen in een systeem met meer hernieuwbare
energiebronnen, nieuwe marktmodellen en meer
betrokkenen in het netwerk. In het kader hiervan wordt
er onderzoek gedaan naar nieuwe manieren om aan
betrouwbaarheidsbeheer te doen. Rond dit onderwerp
zijn er verschillende projecten gaande. Binnen het
Garpur project worden nieuwe probabilistische betrouwbaarheidscriteria onderzocht die het traditionele N-1

20 oktober 2016

Jef Beerten wint eerste ABB
Research Award in Honor of
Hubertus von Gruenberg

HET BELANG VAN GELIJKSTROOM (DC) VOOR
(GROOTSCHALIGE) ELEKTRISCHE NETWERKEN

criteria kunnen vervangen. Dit onderzoek
wordt uitgevoerd in samenwerking met 7
Europese TSOs en verschillende onderzoeksinstellingen. Binnen dit project leidt EnergyVille
de ontwikkeling van een nieuwe tool die toelaat
de betrouwbaarheidscriteria te vergelijken in
realistische situaties. Binnen een Baekelandt
(IWT) project in samenwerking met BASF wordt
de betrouwbaarheid in industriële netwerken
onderzocht.

Door de overgang naar meer duurzame energiebronnen en de
nood aan extra netinvesteringen, is er een groeiende nood aan
gelijkstroomnetten. Zulke DC netwerken kunnen immers grotere
volumes energie over langere afstanden transporteren dan de
huidige wisselstroomnetten. Vooral voor de connectie van offshore
windmolenparken biedt de technologie perspectieven: zo’n park
oogst immers grote hoeveelheden energie op een plaats waar geen
onmiddellijke nood aan zulke hoeveelheden bestaat. Een project
dat focust op het ontwikkelen van offshore windenergienetwerken
is PROMOTioN. Dit project heeft als specifieke doelstelling de juist
infrastructuur te voorzien om de ontwikkeling van hoogspanningsgelijkstroomnetten (HVDC-netten) te stimuleren en te versnellen.
Dit project is het grootste Horizon 2020 project van DG Energy.
De EnergyVille onderzoekers coördineren hierbij het onderzoek
naar de beveiliging van DC netwerken. Daarnaast is er een directe
samenwerking met de hardware fabrikant Mitsubishi voor de
ontwikkeling van beveiligingsmethodieken voor DC netwerken.
Naast de mogelijkheden voor offshore windenergie kunnen
gelijkstroomnetten op termijn ook de interconnecties tussen de

ABB Award

nationale grids van landen gaan versterken. Op die manier behoort
ook een echt internationaal elektriciteitsnet tot de mogelijkheden,
eentje waarin grote hoeveelheden (duurzame) energie over
landsgrenzen heen gestuurd kunnen worden. Ander onderzoek
dat bijdraagt aan dit elektriciteitssnelweg van de toekomst is dat
van dr. ir. Jef Beerten. Hij ontving hiervoor trouwens in oktober
2016 ook de prestigieuze ABB Research Award en werd beloond
met een geldbedrag van 300.000 euro voor verder onderzoek.
Zijn onderzoek richt zich vooral op de modellering en controle van
grootschalige hoogspannningsgelijkstroomnetten. Door specifieke
softwaretools te ontwikkelen is het mogelijk het supersnelwegnet
voor elektriciteit te modelleren en te bestuderen. Dankzij de
labo-omgeving van EnergyVille kan deze controlehardware

ook aan een gesimuleerd systeem gekoppeld
worden en specifieke inzichten verlenen over
de mogelijkheden en belemmeringen van een
supergrid.
Naast de ontwikkelingen op hogere spanningen,
voorzien we ook de doorbraak van gelijkstroom
op lagere spanningen: voor de connectie van
PV cellen, voor de connectie van opslag en
hernieuwbare energie bronnen en binnen het huis
van de toekomst. In dit kader wordt er binnen het
SALK/SolSThore project onderzoek gedaan naar
DC micro en nano-grids.
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Energienetwerken – naar een duurzaam elektrisch en thermisch net
EnergyVille gaat voluit voor de energietransitie

Binnen het GeoWatt project wordt onderzoek
gedaan naar thermische netten van de vierde
generatie waarbij de lokale vraag naar warmte
of koude van groepen gebruikers in evenwicht
gebracht wordt met het aanbod. Binnen
GeoWatt ontwikkelt EnergyVille innovatieve
concepten en tools om de efficiëntie van
thermische netten te verhogen, waarbij we de
risico’s, investerings- en operationele kosten
beperken en het comfort van de eindgebruiker
behouden of zelfs verhogen.

DUURZAME WARMTE EN KOUDENETTEN
Het verwarmen en koelen van onze gebouwen beslaat meer dan 50% van
de totale energievraag in de Europese Unie. Die vraag wordt momenteel
voornamelijk beantwoord door de verbranding van fossiele brandstoffen, maar
de druk op de energievoorziening, het klimaat en de uitstoot van CO2, verschuift
de focus naar hernieuwbare energie en duurzame bronnen zoals restwarmte.
Warmtenetten kunnen warmteaanbod en –vraag met elkaar verbinden en
kunnen bovendien als infrastructuur dienen voor allerlei vormen van duurzame
warmte. Ook de koppeling van warmtenetten en elektrische netwerken via bijv.
warmtepompen en ORC installaties vormt een belangrijk onderzoekstopic.
Een van de domeinen waar EnergyVille in werkt zijn duurzame warmte en
koudenetten of DHC-netten (District Heating and Cooling, verwarmen en
koelen op wijkniveau). Intelligent gestuurde DHC-netten zijn onontbeerlijk in
de transitie naar CO²-vrije oplossingen. De focus ligt daarom op vierdegeneratienetten maar ook op de technologische uitdagingen die de derdegeneratienetten in Europa met zich meebrengen.
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In het STORM project werkt EnergyVille aan het slimmer
en efficiënter maken van warmte- en koudenetten
op wijkniveau door het gebruik van restwarmte,
hernieuwbare energiebronnen en opslagsystemen.
EnergyVille heeft in nauwe samenwerking met
NODA, een Zweedse leverancier voor district heating
oplossingen, een controller ontwikkeld gebaseerd op
zelflerende algoritmes die pieksituaties in warmtenetten
beter kan optimaliseren zodat het rendement
wordt verhoogd en dat de operationele kosten van
warmtenetten kan verlagen. Deze technologie wordt
uitgetest in het warmte- en koudenet in het Nederlandse
Heerlen en in een residentieel warmtenet in Zweden.
Het project wil zo bijdragen aan een meer efficiënte en
intelligente DHC-netten in Europa.

OPSLAG
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Thermische energieopslagsystemen worden vooral gebruikt in industriële
processen en gebouwen. In deze toepassingen wordt ongeveer de helft van de
energie gebruikt in de vorm van thermische energie. Thermische energieopslagsystemen kunnen helpen de energievraag en –toevoer in balans te houden
en dat in verschillende tijdsframes. Een waterbuffer voor huishoudelijk warm
water slaat bijvoorbeeld warmte op gedurende enkele uren of dagen, terwijl
ondergrondse boorgat-energieopslag warmte kan opslaan gedurende een heel
seizoen.

OPSLAG
Oplossingen voor een ﬂuctuerende
energiestroom
Het stijgend gebruik van hernieuwbare energiebronnen, die moeilijk
voorspelbaar zijn en niet continu energie leveren, brengt met zich mee dat er
meer flexibiliteit nodig is. Een van de opties om die flexibiliteit te leveren is de
introductie van energieopslag. Opslag kan de intermitterende energieproductie
uitbalanceren en vraag en aanbod beter op elkaar afstemmen. Elektrische
opslagtechnologieën zijn ook van vitaal belang om transport en industriële
activiteiten duurzamer te maken. Voor individuele gebruikers impliceert lokale
opslag dat ze hun geproduceerde energie lokaal kunnen opslaan in plaats van
die terug te leveren aan het net.
Daarom ontwikkelt EnergyVille een geoptimaliseerd batterij- en ultracapacitors-managementsysteem om meer betrouwbaarheid en optimale resultaten
te garanderen. Een Batterij Management Systeem moet ervoor zorgen dat een
batterij altijd in veilige omstandigheden en op een energie-efficiënte manier
gebruikt wordt. Het BMS monitort de componenten in een batterij en bevat een
batterijmodel dat de energie-inhoud (State of Charge) inschat door gemeten
cel-voltages, spanning en temperatuur. Op die manier krijgen we inzicht in hoe
batterijen ouder worden en afzwakken. Daarnaast modelleren we ook batterijen
om warmte-effecten te bestuderen, die een grote impact kunnen hebben op
de batterijen. Door de batterij beter te monitoren en controleren verlengen we
de levensduur zonder dat de veiligheid in het gedrang komt, en een langere
levensduur betekent natuurlijk lagere kosten.
Het EVERLASTING project is een prima voorbeeld van dit onderzoek. In het
project onderzoekt EnergyVille innovatieve technologieën om te betrouwbaarheid, levensduur en veiligheid van Lithium-ionbatterijen te verbeteren
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door nauwkeurigere en gestandaardiseerde controleen batterijmanagementsystemen te ontwikkelen. Dit
zorgt ervoor dat men het gedrag van batterijen kan
voorspellen in alle omstandigheden en over de volledige
levensduur van de batterij. Bovendien vergemakkelijkt
het een proactief en efficiënt beheer van de batterijen.
Batterij Management Systemen maken een verschil in
levensduur, maar de samenstelling van batterijen is ook
van vitaal belang. Dit wordt onderzocht in het SPICY
project, een onderzoeksproject rond de ontwikkeling van
een nieuwe generatie Li-ion batterijen voor elektrische
voertuigen. Hier wordt de prestatie, veiligheid, kosten,
recycleerbaarheid en natuurlijk de levensduur van
de batterijen onderzocht. In het project staat de
ontwikkeling van nieuwe materialen, cel-architecturen
en stapeling centraal. SPICY onderzoekt het hele proces
van ontwikkeling tot de implementatie en productie.

Thermische opslag kan ook een belangrijke rol spelen in het verbinden van
thermische en elektrische netten. Om thermische energieopslag te koppelen
aan een elektrisch net zijn er conversiesystemen zoals warmtepompen of ORC’s
nodig. Bij thermische netten kan opslag een balancerende rol spelen tussen
de energieproductie, de conversiesystemen en de gebruikers, zowel op korte
(dag-nacht) als op lange termijn (winter-zomer). EnergyVille doet onderzoek
naar de ontwikkeling, demonstratie en implementatie van intelligente
controlesystemen voor energieopslagsystemen. Daarnaast behoren ook
intelligente laadtoestandsbepaling van opslag, geïntegreerde opslagconcepten
en compacte thermische energieopslag tot de onderzoeksonderwerpen.

HET OPSLAAN VAN WARMTE EN
KOUDE
Naast elektrische opslag focust EnergyVille
zich ook op thermische energieopslagtechnologieën. Hierbij slaat men overschotten aan
warmte of koude op om te gebruiken wanneer
nodig. Met andere woorden, het aanleveren van
warmte of koude wordt losgekoppeld van de
vraag. Dit lost de dagelijkse onbalans op tussen
de warmtevraag op huishoudelijk niveau en de
toevoer van warmte uit hernieuwbare bronnen
(zoals zonnecollectoren of PV-gekoppelde
warmtepompen). Verschillende technieken

kunnen gebruikt worden om warmte of koude op te slaan,
van watertanks tot de meer exotisch klinkende PCM
(Phase Change Material) en thermochemische opslag.
Het stijgend gebruik van hernieuwbare energiebronnen
en restwarmte van bedrijven en gebouwen zijn drijvende
krachten achter het gebruik van energieopslag. Verder
kan opslag ook operationele flexibiliteit toevoegen en
draagt het bij tot de verhoging van de efficiëntie van het
energiesysteem.

Het STORY project is een van de projecten dat zich focust op thermische
energieopslag. Het doel van het project is om innovatieve opslagtechnieken voor
thermische en elektrische energiesystemen te demonsteren en te evalueren.
Zo tracht men betrouwbare en betaalbare oplossingen te vinden die zullen
leiden tot een stijgende zelfvoorziening wat betreft elektriciteit en thermische
energie. Daarvoor zijn er acht case studies met verschillende opslagtechnologieën, die zowel industriële als residentiële omgevingen beslaan. Een
deel van de case studies zijn te vinden in België: bij de firma Beneens in Olen
wordt een biomassaketel gebruikt om resthout om te zetten naar warmte en
elektriciteit (via ORC). Opslag vormt hierbij de brug tussen warmtevraag en
warmteproductie. In de woning met kantoorruimte (Th!nke) in Oud-Heverlee
worden verschillende thermische opslagoplossingen gebruikt om de woning
energieneutraal te maken. EnergyVille staat hierbij in voor de thermische
opslagsystemen met intelligente laadtoestandsbepaling.
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GEBOUWEN EN DISTRICTEN
Naar de slimme stad van
de toekomst
EEN DUURZAME STEDELIJKE OMGEVING
Steden en gebouwen zijn verantwoordelijk voor een groot
deel van onze energieconsumptie. Lokale gemeenschappen
en steden spelen dus een belangrijke rol in de energietransitie.
Tel daarbij het aantal bestaande gebouwen dat in 2050 nog
in gebruik zal zijn op en de uitdaging wordt meteen duidelijk.
Naast nieuwe technologische inzichten voor nieuwbouw is
er nood aan een grootscheepse renovatie van bestaande
gebouwen. EnergyVille ontwikkelt de kennis om publieke en
private belanghebbenden te ondersteunen bij de overgang
naar een duurzame stedelijke omgeving. Onze inzichten, tools,
evaluatiemethodes en businessmodellen worden getest in
meer dan 55 living labs over heel Europa.

GEBOUWEN & DISTRICTEN

DE IMPACT VAN MATERIALEN EN TECHNIEKEN
Bepalend voor het totale energieverbruik van een gebouw
zijn de bouwmaterialen en –technieken. Bij constructie- en
renovatiewerken wordt immers gebruik gemaakt van een
uiteenlopend gamma aan bouwmaterialen. Om de mogelijke
financiële en milieu-impact van deze materialen, producten,
processen en systemen doorheen hun hele levenscyclus te
kunnen evalueren, gebruikt EnergyVille de Levenscyclus
Analyse (LCA). Die analyseert de hele levensloop: van grondstofontginning over productie, transport, gebruik, end-of-life
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afhandeling en recyclage tot uiteindelijke verwijdering.
Op die manier zijn we in staat om een uitgebreid advies
aan te bieden over de gehanteerde materialen en zo mee
te streven naar optimale bouwoplossingen. Zo werden
bijvoorbeeld in Qatar recent de eerste ‘Gulf Green Mark
Environmental Product Declarations’ uitgereikt. Deze
duurzaamheidscertificering werd samen met EnergyVille
uitgewerkt op basis van de Levencyclus Analyse (LCA) en
wordt toegekend aan producenten van bouwmaterialen
die aan deze duurzaamheids- en kwaliteitseisen voldoen.

RENOVATIE OP GROTE SCHAAL
EnergyVille doet ook onderzoek op wijk- en stadsniveau.
Bestaande gebouwen moeten gerenoveerd worden om
aan de hoge energiestandaarden te voldoen. Omwille
van het schaalvoordeel worden best hele wijken in een
keer omgebouwd of structurele programma’s opgezet in
hele regio’s. EnergyVille werkt aan oplossingen om zulke
collectieve renovatie-initiatieven op structurele wijze te
realiseren. Daarbij is de technische onderbouwing, maar
ook de financiële rendabiliteit en het bijeenbrengen en op
elkaar afstemmen van de juiste stakeholders cruciaal. Dit
laatste leidt tot het identificeren van een solide business
case, maar ook tot afstemming en het creëren van een
draagvlak in buurten en bij lokale actoren.

programma’s met zich meebrengen en tot welke energie- en
CO²-reductie dit leidt.

In het Request2Action project ontwikkelde EnergyVille,
vanuit haar energie-technische achtergrond en kennis over
de gebouwenstock en de interpretatie van luchtbeelden,
algoritmes en dashboards voor de analyse van concrete
opportuniteiten. Uit deze algoritmes en dashboards kan
besloten worden welke gebouwen prioritair zijn, waar
er collectieve programma’s op grote schaal kunnen
worden opgestart, welke financieringskost dergelijke
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Een tweede project dat collectieve renovaties en
duurzame stedelijke ontwikkeling vergemakkelijkt is het
ECODISTR-ICT project. Samen met enkele vooraanstaande
Europese partners werd in het kader van ECODISTR-ICT
een online platform ontwikkeld dat de besluitvorming
voor renovatie- en aanpassingsprogramma’s ondersteunt
en optimaliseert. Meer specifiek stelt deze tool in staat
burgers, ondernemers en besturen te betrekken bij een
collectieve renovatie en een geïntegreerd overzicht
te krijgen van de verschillende wensen en noden. Alle
stakeholders kunnen samen, maar elk met hun inbreng,
gemeenschappelijke scenario’s genereren om zo te komen
tot een optimale invulling van de collectieve renovatie.
Bovendien kan de tool ook gebruikt worden als hulpmiddel
om actieprioriteiten te bepalen en bevordert het de sociale
cohesie en bewustwording in de wijk en haar omgeving.

NAAR DE SLIMME STAD VAN DE TOEKOMST
Door de opmaak van samenwerkingsmodellen, methodologieën, samenwerkingsverbanden met de industrie en
ambitieuze pilootprojecten proberen we te komen tot de
slimme stad van de toekomst. Een van deze ambitieuze
pilootprojecten is het Europees City-zenproject. Dit
project, dat geleid wordt door EnergyVille, tracht met
maar liefst 23 partners (lokale overheden, kennisinstellingen, netwerkoperatoren en andere bedrijven)
geïntegreerde energieoplossingen zoals innovatieve
thermische netten, energieopslag en vehicle-to-grid-toepassingen te integreren in de stedelijke omgeving en zo
te komen tot een ideale energiemix. Voorbeeldsteden als
Amsterdam en Grenoble fungeren hier als pionier van de
energietransitie en weten de kloof tussen innovatie en
implementatie écht dichten. Deze projecten hechten veel
belang aan de eindgebruiker en schenken veel aandacht
aan de betrokkenheid, bekendmaking en opleiding van de
bevolking.
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STRATEGIE EN MARKTEN
Beheren en modelleren van
energiemarkten
De energietransitie is een complex gegeven waarbij gestreefd
wordt naar zowel het verbeteren van de energie-efficiëntie als
het omschakelen naar hernieuwbare energiebronnen. Deze
omschakeling vraagt echter nieuwe oplossingen om vraag
en aanbod op mekaar af te stemmen. Nieuwe diensten zijn
daarom nodig om aan de noden van het veranderende systeem
tegemoet te blijven komen en ons huidig comfort te blijven
garanderen. Aangepaste marktmodellen met aandacht voor
flexibiliteit, kostenefficiëntie, vraagsturing, etc. zijn hierbij meer
dan ooit noodzakelijk.
Om dit te bereiken biedt EnergyVille een ‘fact-based’ analyse
van de economische, technologische en gedragsaspecten van
het huidige en toekomstige energiesysteem voor zowel politieke
als industriële beleidsmakers. Op operationeel niveau bieden wij
de kennis om het energiesysteem te beheren op een kostenefficiënte manier waarbij een optimale communicatie en interactie
tussen delen van het systeem centraal staat. Op die manier
helpen wij stakeholders om aangepaste managementtools
en modellen op de stellen om een elektriciteitssysteem te
beheren waarbij grote volumes van energiebronnen, die
niet altijd constant beschikbaar zijn, en een grote groep
consumenten aangesloten zijn op het net. Verder analyseren
we ook de beleidsopties en de impact van investeringen in het
systeem. We baseren ons daarvoor op de meest recente kennis
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van technologische en economische parameters van
opkomende technologieën en voorzien beleidsmakers,
energieleveranciers en de industrie zo van de meest
actuele facts and ﬁgures. Zo kunnen we bijvoorbeeld
scenario’s uitwerken om zicht te krijgen op de mogelijke
gevolgen bij aanpassingen aan het huidige energiesysteem. Daarnaast is er ook een onderzoeksgroep
die het gedrag van energieverbruikers analyseert en
kijkt hoe we hun engagement richting een duurzamer
verbruik kunnen stimuleren.

Feestelijke Opening Campus
EnergyVille

NIEUWE TECHNOLOGIEËN, NIEUWE
BUSINESSMODELLEN
De evoluties die samengaan met de energietransitie,
gaan gepaard met verschillende uitdagingen voor
de markt. Niet alleen energiesystemen zorgen voor
uitdagingen, ook de markt zelf evolueert mee. De
evolutie van ICT-systemen, Internet of Things (IoT)
en big data hebben een grote invloed op veiligheid
en privacy en vereisen dus nieuwe businessmodellen,
businessmodellen die daarnaast ook nog eens beïnvloed
worden door beleid en tariefschema’s. Een maximale
flexibiliteit in het energiesysteem is dus geen zaak
van verbruikersgedrag en technologie alleen, het hele
plaatje moet kloppen.
Het project SmarThor werkt aan een oplossing voor
de integratie van deze verschillende deelaspecten en
aan de ontwikkeling van multi-energie marktmodellen
om de onderlinge interacties mogelijk te maken. Het

Feestelijke Opening Campus EnergyVille

implementeren van een eigen ICT platform geeft EnergyVille een
stevige basis voor het integreren van resultaten uit de verschillende
onderzoeksgebieden en het opzetten van experimenten met deze
geïntegreerde oplossingen. Het ontwikkelen van een multi-energie
marktplatform laat EnergyVille toe om de impact van regelgeving
en technologische ontwikkelingen beter te evalueren op zowel
systeemniveau als wijk- of regio-niveau. Om de interactiemodellen en
rollen in energiemarkten ten volle te kunnen testen is het ook onze
ambitie om Thor Park uit te bouwen tot een regelluwe zone. Hierdoor
zou het mogelijk worden ook op grote schaal, tussen de verschillende
gebouwen van het Thor Park, data uit te wisselen. Vlaams Minister

van Budget, Financiën en Energie Bart Tommelein sprak
hiervoor tijdens de opening van Campus EnergyVille ook
al zijn steun uit.
Een tweede project dat inspeelt op intermitterende
energiebronnen en hoe we deze met aangepaste
marktmodellen beter kunnen beheren is IndustRE.
IndustRE richt zich vooral op grote industriële
gebruikers en hoe we het grote flexibiliteitspotentieel
kunnen benutten om de integratie en verdere groei
van duurzame energie te verwezenlijken. Doordat
hernieuwbare energiebronnen geen constante productie
kunnen garanderen wordt door middel van innovatieve
businessmodellen onderzocht hoe de energieconsumptie van grote industriële spelers flexibel gemaakt
kan worden en afgestemd wordt op het aanbod.
Deze flexibiliteit zorgt bovendien voor een verlaagde
industriële elektriciteitskost en genereert zo een
win-winsituatie voor beide partijen. We ontwikkelen ook
een tool waarmee bedrijven in één oogopslag kunnen
nagaan of hun bedrijfsproces geschikt is om flexibel
hernieuwbare energie te gebruiken en wat de monetaire
waarde daarvan is voor het bedrijf.

en economische parameters en zoekt naar de meest
kostenefficiënte oplossing om aan de vraag te voldoen.
Het EnergyVille TIMES model stelt in staat verschillende
energiescenario’s uit te werken en te vergelijken en maakt
het zo mogelijk een zicht te verkrijgen op de gevolgen en
impact van bepaalde technologische keuzes op het gehele
energiesysteem.
Een project dat de mogelijkheden en efficiëntie van
grootschalige energieopslag onderzoekt in Europa is
ESTMAP (www.estmap.eu). Het opzet van het project
is tweezijdig. Langs de ene kant werd op vraag van de
Europese Commissie een databank ontwikkeld die de
informatie van bestaande en toekomstige opslagsites in
Europa geografisch in kaart brengt. Die databank bevat
onder andere data over de technische en economische
eigenschappen van reservoirs, watervoerende lagen,
batterijen enzovoort. Met deze gegevens kunnen
beleidsmakers de beschikbare energieopslag beter
evolueren en zo internationale energiesystemen
ontwerpen en plannen. Dit gebeurt aan de hand van het
TIMES model. Op basis van langetermijnscenario’s tot
2050 kan zo onderzocht worden welke energiesystemen
het meest kostenefficiënt zijn binnen Europa.

OOK ADVIES OP LANGE TERMIJN
In verschillende internationale en nationale onderzoeksprojecten wordt het TIMES-model gehanteerd. Het
EnergyVille TIMES Model is een techno-economisch
model voor het (Belgische) energiesysteem, inclusief alle
productie en vraagsectoren. Het berekent verschillende
scenario’s gebaseerd op de evolutie van technische
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DE (R)EVOLUTIE ZET ZICH VOORT
Samen richting een duurzame
energietransitie
Dat de energietransitie een feit is valt niet langer te ontkennen. Dat EnergyVille
hier verdere stappen in zet, is intussen ook duidelijk. Maar hoe zien we deze
transitie evolueren? En welke kansen biedt dit voor EnergyVille op korte en
lange termijn? CEO Ronnie Belmans en COO Bert Gysen geven tekst en uitleg
en blikken daarmee vooruit op wat EnergyVille in petto heeft voor de komende
jaren.

DE ENERGIETRANSITIE STUWT ZICH VOORT: VAN GLOBAAL
NAAR LOKAAL, VAN ENERGIE ALS PRODUCT NAAR ENERGIE
ALS DIENST
Als we het hebben over de energietransitie, staat een ding vast: “Op alle vlakken
zal het energiesysteem in de nabije toekomst er anders uitzien dan vandaag”,
aldus Bert Gysen. “Dat daarbij hernieuwbare energie een vast onderdeel zal
worden van het systeem, is onontkoombaar. Niet alleen in Europa trouwens,
maar ook op wereldniveau zien we geleidelijke veranderingen. Zo komen er
vanuit het Midden-Oosten meer investeringen voor duurzame energie, zorgt
het Arabisch schiereiland voor belangrijke industriële ontwikkelingen en zet
ook Afrika de eerste stappen in PV. Een van de belangrijkste trends in deze
energietransitie is een verschuiving van globale naar lokale energieproductie.
Niet alleen zullen we meer lokaal energie produceren, ook het balanceren van
het systeem zal meer op lokaal niveau gebeuren. Daarmee komt de uitwisseling
en de onderlinge afstemming tussen energievectoren op lokaal vlak meer op de
voorgrond en wordt het mogelijk te focussen op een complete aanpak waarbij
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meerdere energiebronnen geïntegreerd worden in het
systeem.”
Ronnie Belmans: “In die zin krijgen we naast decentralisering ook meer centralisering in bepaalde stukken
van het hernieuwbare verhaal. Tegen 2025-2030 zal men
niet meer spreken over hernieuwbare energie, maar
zal men eindelijk de stap durven zetten om die ook in
te delen zoals men dat bij de klassieke energiebronnen
doet. Tussen de vier fossiele energiebronnen (aardgas,
petroleum, steenkool, bruinkool) zit onderling minder
verschil dan tussen wat men ‘hernieuwbaar’ noemt.
Biomassa, waterkracht, wind, zon en geothermie
verschillen onderling zo sterk dat het te makkelijk is om
ze gewoon onder een noemer te scharen, elk heeft een
eigen focus en mogelijkheden. Daarnaast gaat men ook
afstappen van energie als product, we werken naar een
geheel van energiediensten eerder dan kilowattuur. Hoe
het ook zij, de energietransitie zal zich verderzetten.
De omslag is gemaakt en de transitie stuwt zich voort,
zowel hier als in de rest van de wereld.”

SAMENWERKING ALS DRIJVENDE KRACHT
Ook voor EnergyVille biedt dit mogelijkheden. “Eén van
de grootste uitdagingen nu is samenwerking.”, vertelt
Bert Gysen. “We willen de industrie ook meer en tijdig
betrekken bij ontwikkelingen. In onze buurlanden is dat
trouwens al het geval en stapt de industrie makkelijker
mee in projecten. De Energiecluster, onderdeel van het
innovatiebeleid van de Vlaamse Overheid, zal hierin
een belangrijke rol spelen. De speerpuntcluster Energie
vormt een belangrijk platform voor de energietransitie
en gaat heel actief meewerken aan het faciliteren van
samenwerkingen hierrond. Want als Vlaanderen zichzelf

op de kaart wil zetten op het gebied van energie
zal het in samenwerking zijn met de industrie,
de overheid, de burger én met een visie op lange
termijn.”
“De Energiecluster is daarnaast van vitaal belang
om onze onderzoeksresultaten om te zetten in
producten.”, vervolgt Ronnie Belmans. “Wij
kunnen onderzoeksresultaten afleveren op alle
TRL (Technological Readiness Levels, n.v.d.r.),

maar om die om te zetten in producten zijn onderzoeksmiddelen nodig. Daar ligt nog een grote uitdaging. Momenteel
gaat een substantieel deel van de onderzoeksmiddelen naar
technologieën die sterk onder druk staan en we moeten ons
de vraag durven stellen of er geen herverdeling nodig is van
onderzoeksmiddelen, in functie van de toekomst.”
Ook internationaal willen we enkele belangrijke stappen
zetten en nieuwe samenwerkingen aangaan.”, aldus Ronnie
Belmans. “Allereerst zouden we graag onze Franstalige
collega’s betrekken in ons onderzoek om zo EnergyVille nog
meer te positioneren als hét toponderzoekscentrum van de
Benelux. Verder blijven we ook op Europees en mondiaal
niveau inspanningen doen om samen te werken met internationale universiteiten, overheden, netwerkorganisaties en
de industrie. We willen daarin ook mee evolueren met onze
moederbedrijven KU Leuven, VITO, imec en UHasselt, die daar
al actief in zijn en een stevige structuur hebben uitgebouwd.”
Bert Gysen: “Om de band met de industrie nog meer te
versterken hebben we ook de ambitie om in de toekomst
industriële residenten uit externe bedrijven te verwelkomen
bij EnergyVille. Door hun verblijf kunnen residenten samen
met onze onderzoekers inzichten uitwisselen en een
optimale kennisuitwisseling tussen industrie en onderzoek
helpen verwezenlijken. Dat is een win-win situatie voor beide
partijen.”

INFRASTRUCTUUR ALS BRON VAN INNOVATIE
“Ook onze topinfrastructuur voor energie is daarin heel
belangrijk. Men vergeet het dikwijls maar infrastructuur is hét
middel om innovatief werk te kunnen leveren en bedrijven aan
te trekken. Als we zeggen dat de energiesector snel evolueert
moeten we ook kunnen zeggen dat we de apparatuur hebben
en moeten we de omgeving creëren om daarop in te spelen.
In dat opzicht bezit EnergyVille niet zomaar een elektrisch
labo of een thermisch labo, maar een energetisch labo. We
voeren onderzoek van micro- naar macroniveau over heel de
waardeketen, in een living lab. Dat maakt ons uniek.”, aldus
Ronnie Belmans.
“Naast infrastructuur is ook human capital van onschatbare
waarde. Het is één ding om nieuwe technologieën te
ontwikkelen en die uiteindelijk in producten om te zetten,
maar er moeten ook mensen klaarstaan die om kunnen

“ De omslag is gemaakt en
de transitie stuwt zichzelf
voort, zowel hier als in de
rest van de wereld “
met die nieuwe technologieën en producten. Daar is een
belangrijke rol weggelegd voor Thor Park en meer bepaald de
T2-campus. We willen ook daar graag de nodige proximiteit
voorzien om de verspreiding van kennis zo snel en vlot
mogelijk te laten verlopen”, zegt Ronnie Belmans.

2017: EEN JAAR VOL INTERESSANTE
UITDAGINGEN

19 december 2016

Groen licht voor Vlaamse energiecluster

Vlaamse Energiecluster

Samenwerking, zowel intern als extern, zal dus centraal
staan in 2017. “Tekenend voor 2016 was de opening van het
duurzaam onderzoeksgebouw waar de werknemers van onze
vier moederbedrijven samen onderzoek voeren. In 2017 zetten
we die samenwerking graag nog hechter verder om een zo
goed mogelijk technologisch programma uit te tekenen
waar we samen onze schouders onder kunnen plaatsen en
waarmee we Vlaanderen verder op de kaart kunnen zetten.
Ook extern zijn we klaar voor een nieuwe reeks uitdagingen.
In januari werd de samenwerking met ENGIE/Laborelec
al bekendgemaakt, maar in de loop van 2017 zullen nog
interessante samenwerkingen volgen. Want langdurige en
synergetische samenwerkingen zijn inderdaad essentieel om
een continue stroom aan innovatie te garanderen.”, besluit
Bert Gysen.
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Pro�ecten

Partners

PROJECTEN
SolSThore

01-06-2015 tot 31-05-2018

http://energyville.be/project/solsthore-onderzoek-naar-gebouwgeintegreerde-pv-systemen

PVopMaat

01-01-2016 tot 31-12-2018

http://pvopmaat.eu/home

MATChING

01-03-2016 tot 31-08-2019

http://www.matching-project.eu

SmartNet

01-01-2016 tot 31-12-2018

http://smartnet-project.eu

Garpur

01-09-2013 tot 31-08-2017

http://www.garpur-project.eu

PROMOTioN

01-01-2016 tot 31-12-2019

https://www.promotion-offshore.net

STORM

01-03-2015 tot 31-08-2018

http://storm-dhc.eu

GeoWatt

01-06-2015 tot 31-05-2018

http://www.energyville.be/project/geowatt-onderzoek-rond-thermische-netten-van-de-vierde-generatie

EVERLASTING

01-09-2016 tot 31-08-2020

http://everlasting-project.eu

SPICY

01-05-2015 tot 30-04-2018

http://www.spicy-project.eu

Request2Action

01-04-2014 tot 31-03-2017

http://building-request.eu

ECODISTR-ICT

01-12-2013 tot 30-11-2016

http://ecodistr-ict.eu

City-zen

01-03-2014 tot 01-03-2019

http://www.cityzen-smartcity.eu

SmarThor

01-06-2015 tot 31-05-2018

http://www.energyville.be/project/smarthor-ict-platform-voor-geintegreerde-sturing-van-multi-energiesystemen

IndustRE

15-12-2014 tot 31-12-2017

http://www.industre.eu

ESTMAP

01-01-2015 tot 31-12-2016

http://www.estmap.eu
Voor meer projecten, surf naar www.energyville.be/projecten
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