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RESULTATEN  

Energiewende│Warmewende│Samenwerking│ 
   

Facts & Figures 
8° editie 
Meer dan 300 participanten 
Meer dan 70 bedrijven 
Bijdrage KU Leuven aan workshop 2: 
Waterstofproducerende PV-panelen 

Voormiddag met 3 

panelgesprekken (Regionaal 
energieconcept als kompas, 
Decentrale en slimme sturing, 
Sanering van gebouwen) & 3 sprekers 

Namiddag met 6 workshops 

(Nieuwbouw en renovatie, 
Alternatieve energieopwekking, 
Energie-efficiëntie in bedrijven, 
Slimme energiesystemen, 
Warmewende, Klimaataanpak 
gemeenten) 

Energiewende vs Wärmewende 
Met ‘Energiewende’ bedoelen ze in Duitsland de omslag 
van centrale energieproductie naar regionale, decentrale 
alternatieve systemen. Centraal staat voor goed 
beheersbaar, Decentraal vraagt meer toleranties. 
Met ‘Energiewende’ wordt vooral de omslag naar 
alternatieve elektriciteitsopwekking en efficiënt verbruik 
bedoeld. Meer dan de helft van het energieverbruik is 
echter warmte. Dat vraagt een specifieke aanpak vervat 
in de ‘Wärmewende’ Terwijl bij de elektrische omslag 
vooral grote investeringen vanuit bedrijven nodig zijn, is 
de Wärmewende veel meer een zaak van de individuele 
burger. 

Nadruk op energie-efficientie 
Bij de Energiewende werd veel verwacht van zo’n 20% 
besparing op energieverbruik door sterk verhoogde 
energieefficientie. Daar is men nog niet. 

Samenwerking is key 
De Metropolregio Rhein-Neckar kent een heel sterke 
samenwerking en regionale aansturing voor energie, 
mobiliteit en digitalisering. Het regionale kompas toont 
de richting, niet de exact te volgen weg. ‘Als je snel wilt 
gaan: ga alleen, Als je ver wilt geraken: werk dan samen’ 

Energiewende nog altijd academisch 
De Energiewende heeft het hart van de burgers nog niet 
bereikt. Het is nog altijd te veel  een academisch thema, 
waarvoor we de burger nog sterk moeten 
enthousiasmeren. Campagnes ivm energieverbruik en 
alternatieve mobiliteit moeten hiertoe helpen. 

Smart market in Smart grids  
De realisatie van centrale naar decentrale verdeling van 
energie vraagt lange termijn investeringen. Hiervoor is 
absoluut een Smart market nodig: een energiemarkt die 
een prijs vraagt voor comfort. De tijd dat zo maar stroom 
kan geleverd worden voor elk toestel op elk moment van 
de dag is voorbij. Voor de nodige flexibiliteit is opslag van 
elektriciteit en warmte belangrijk. Al voorhanden zijnde 
flexibiliteit van bv bestaande (oude) waterboilers en 
convectoren (van nachtstroom naar overschotstroom) 
moet beter gebruikt worden. 
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Toekomst van 
waterstof 
Op onze vraag kregen Jan Rongé en 
Tom Bosserez van de KU Leuven een 
platform om hun recente onderzoek 
naar waterstofproducerende PV-
panelen te komen voorstellen. Naast 
een duidelijk geïnteresseerd publiek, 
kregen zij ook de vraag om mee te 
werken aan een nieuw projectvoorstel 
ivm het gebruik van waterstof in 
diverse toepassingen. 

Wärmewende 
Horizon 2020 project 
Het RealValue project kijkt naar het potentieel van 
energie-opslag bij de burgers thuis. Dan denken we aan 
bestaande of nieuwe convectoren of waterboilers op 
nachtstroom. 

Wende voor oude convectoren 
Convectoren hebben een levensduur van zo’n 40 jaar. 
Veelal zijn het vaak oudere toestellen bij oudere mensen 
die geen middelen hebben voor vervanging. Het project 
keek naar de mogelijkheden tot flexibele opslag die deze 
oude maar ook nieuwe convectoren of waterboilers 
konden bieden. In plaats van een standaard oplading met 
nachtstroom, werd in een aangepaste sturing voorzien 
zodat op alle momenten met overschotstroom 
opgeladen kon worden. Hiervoor werd in elk huis een 
gateway en smart meter voorzien. Een aggregator 
bestuurde via de gateways de lading van de apparaten. 

Perfect puzzelstukje voor flexibiliteit 
Met een hoog aandeel (fluctuerende) alternatieve 
energie zijn o.a. convectoren bijzonder waardevol voor 
de nodige netstabiliteit en –flexibiliteit. Deze flexibele 
laadoplossing zorgt bovendien voor minder operationele 
kosten voor het netbeheerder, minder energiekosten en 
meer comfort voor de gebruiker.  

Energieprestatiecertificaat 2.0 
Momenteel worden huizen verwarmd met dergelijke 
nachtopladende convectoren zwaar gestraft voor de 
energieprestatie. Met deze nieuwe bevindingen zou 
men, mits een retrofit van een regel-/communicatie-
eenheid en het inzetten van een aggregator, deze huizen 
juist moeten waarderen in een energienetwerk van de 
toekomst. 

Grootschalige warmte en koude opslag 
In het kader van dezelfde workshop werden ook een 
aantal grootschalige warmte- en koudeopslag-
oplossingen voorgesteld voor meer flexibiliteit en 
gegarandeerde belevering. In Mannheim staat nu een 
warmteopslag voor het 18 km ver rijkende warmtenet. In 
Bahnstadt Heidelberg wordt momenteel gebouwd aan 
een kleinere versie. En bij geneesmiddelenproducent 
Roche staat nu een koude-opslag. 

Tumuli kerncentrales 
Duitsland is vanaf 2000 volop bezig 
met een kernuitstap. Tot 2022 
worden meer en meer kerncentrales 
niet meer gebruikt. Bij uitdienst-
stelling worden brandstofstaven 
verwijderd, niet radioactieve delen 
van de centrale afgebroken en het 
reactorgebouw overdekt met een 
betonnen stolp en laag aarde. 

 

 


