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KADEREN VAN DE TECHNISCHE PROBLEEMSTELLING
Doel = vastgestelde historische en huidige negatieve impact op de
leefomgeving van huidige en toekomstige generaties te neutraliseren of
recht te zetten
Globaal effect-klimaatverandering
Lokaal effect-luchtkwaliteit

Comfortinstallaties in gebouwen zijn hier een wezenlijke boosdoener, vandaar
het belang van deze focus
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KADEREN VAN DE TECHNISCHE PROBLEEMSTELLING
Opdracht
Vertaalt zich in stopzetten van de CO2 emissies (naast andere emissies) veroorzaakt
door de comfortvraag van gebouwen

Vertaalt zich in :
Verhogen van de energie-efficiëntie en
toepassing van fossielvrije
hernieuwbare energie
op systeemniveau
in ontwerp en in werking
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Bron: https://www.vlm.be

Of beter op alle plaatsen van het energiesysteem
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groene
warmte en
comfort in
gebouwen
BESTAANDE
SYSTEEMCOMPONENTEN
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Vooruitzicht op het oplossingspad
Studie bond beter leefmilieu, specifiek voor huishoudens
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Vooruitzicht op het oplossingspad
Studie Climact-Deplasse
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Vooruitzicht op het oplossingspad
Energievectoren? Welke infrastructuur voedt het gebouw?
• Elektriciteit…. Wind-zon-bioWKK-waterkracht
• Warmte…R²ES= zon, restwarmte (bv. uit industrie, datacenters…)
opgewaardeerde omgevingswarmte (bv. door industriële
warmtepompen)
Bron: EHPA
• Gas?

Mix van technologieën en energievectoren, nood aan
systeemintegratie…niet alles is altijd beschikbaar… opslag centraal
en/of decentraal
8
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Beproefde componenten, de puzzelstukjes vandaag
– Warmtepomptechnieken
• Lucht-water WP
• Lucht-lucht WP
• Bodem-water WP
• Collectief net
• Booster WP (lokale opwarming, bvb san ww)
– Sanitair warm water - warmtepompboiler
– Zonnethermie
– Thermische netten (4e en 5e generatie)
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Beproefde componenten, de puzzelstukjes vandaag
– Warmtepomptechnieken
• Voorzie een buffervat, of een systeem dat de gebouwmassa gebruikt (beheer je piek)
Evalueer of je de koude kant nuttig kunt inzetten

Voorzie LT en ZLT afgiftesystemen

Focus WP industrie
• Inzetten bij hoge temp, met redelijk rendement
• Geluidsinperking
• Koelmiddel met lage GWP
• Aansturing
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Warmtepomptechnieken: lucht - water
Buitenlucht als warme bron, verdeling via water in het gebouw
Combineren van de gekende eenvoud van centrale waterverwarming en lagere kost.
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lucht - water
Creatieve en geluidsarme voorbeelden

Bron: warmtepomp.weetjes.nl

Nul op de meter woningrenovatie, bron Nathan
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lucht - lucht
Omgevingslucht als rechtstreekse bron

Binnen toestel luchtverwarming, buitentoestel extern

bron Daikin

Aandachtspunten:
- Geluid naar omgeving in acht nemen
- Snel systeem, koeling nagenoeg geen
meerkost
- Meest budgetvriendelijk (wel geen
opslag)
- Aangewezen in sterk variërend gebruikte
ruimtes (ter vervanging van de ‘kachel’)
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Warmtepomptechnieken: bodem water
Ondergrond als warme bron, ondiepe geothermie
-

Beste prestatie energetisch
Hoge investering grondwisselaar
Koeling kost niets, ook niet in gebruik
Koppeling met thermische
zonnepanelen als seizoensopslag

Bron: L. Helsen

Afgifte water
Diverse bronnen
(bron Vaillant)

Bron: Energie-Verbeke
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Warmtepomptechnieken: bodem water
Ondergrond als warme bron, ondiepe geothermie
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Collectief net: water - water
Eigenlijk een thermisch net van de 4/5e generatie
Zelfde bron gebruiken, op ZLT en lager, en uitwisseling gebruiken

De warmtepomp verhoogt naar het gewenste niveau van elke woning/het
gebouw
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Collectief net: water - water

Twee voorbeelden van collectief geothermisch veld
‘Geothernet’
Beide verkregen opeenvolgend de Europese EHPA
decarbbuilding award:
Turnova Turnhout (2019)

Turnova project
Source: boydens engineering
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Collectief net: water - water
Decarbbuilding award 2020
Gare Maritime Brussel
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Warmtepomptechnieken sanitair warm water
Lucht als warme bron of verder opwarmen (serieschakeling) LT thermisch net
Warmtepompboiler en ‘Boosterwarmtepomp’
Of opstelling in koele berging/kelder

Schema booster SWW in LT woning (VLAIO Proeftuin de Schipjes)

VLAIO Proeftuin de Schipjes
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Zonthermische collectoren
Wat teruggedrongen door PV oplossingen, maar krijgen terug aandacht:
- Als regeneratie voor ondiepe geothermie
- Als SWW ondersteuning in zomer en tussenseizoenen
- Als bijdrager warmte in LT en ZLT thermische netten en systemen

GEOTABS zorgcentrum Moorslede
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Van context naar case, ontwerp van de woning

Voorbereidend werk, de beslissingsboom, versie ODE
(organisatie duurzame energie)

Groene warmte:
• Welke groene warmte
kan?
• Hoe pas ik gebouw en
installatie aan?
• Stappenplan op
middellange termijn,
besteed middelen
doelgericht
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Van context naar case, ontwerp van de woning

Voorbereidend werk, de beslissingsboom, versie ODE
(organisatie duurzame energie)
Eerste aanzet vanuit werkgroep ODE (groene warmte):
• Welke warmte is groen?
• WP (100 % indien op HE el, 80% in andere geval)
• Thermische zonnepanelen
• bioWKK, biowarmte
• Thermisch net, indien meer dan 50% R²ES, liefst meer
• Isoleer het gebouw ifv LT verwarming,temp systeem 50°C of lager
ODE vertrekt naar doel toe, en houdt rekening met verscherping beleid in
de toekomst, vertrekt niet met actuele handicaps als randvoorwaarde.
Open en meer verfijnde blik
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Type: hybrides
Combinaties
Meest gekende zijn gasketel-warmtepompcombinaties
Belangrijke rol op flexibiliteit en transitie.
Aanvulling voor
-pieken woning
-pieken net
-sanitair warm water
-kostbeperking
aansturing kan ifv kost en/of ecologie

Voorbeeldschakelingen lucht-water/ gasketel hybride combinatie, voorrang en aandeel ifv
buitencondities en vermogen.
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Maar ook HE of fossil free hybride
Combinaties, biomassa/lucht-lucht, bodem-water-zon,...

Bron: Vaillant

(bron Livios)
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Naar combinaties en hybrides
Individueel en collectief
- Geen enkele oplossing dekt alle situaties en seizoenen
- Sommige neveneffecten wil je minimaal houden
- Elke techniek heeft andere hoogtepunten en sterktes
Combineren wordt complexer, in ontwerp en werking, dus individueel
kan, maar collectief is kostoptimaler
R²ES en/of
omgevingsvriendelijke opwekking!

Collectief

kleine en grotere thermische netten
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Duurzaam=hybride=duur

collectief?

Combinaties mogelijk door schaaleffect...
Delen van investering/onderhoud/opbrengst en ambitie op wijkniveau
Onderzoek in praktijk, opzet en evolutie van IWT proeftuincase, de schipjes
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Opzet:
Sociaal luik (begeleiding en bewustmaking)
Technisch luik (bouwfysische renovatie en duurzame collectieve hybride opwekking en
verdeling met kleinschalig warmtenet)
Evalueren verschillende opwekkingstechnieken en distributiesystemen in Modelica
Benadering:
Kostramingen en reële marktprijzen- dynamische simulaties- verificaties
Begeleiding en technisch ontwerp van het renovatiedossier
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Tussentijdse simulatieresultaten energiegebruik en opwekking (Aertgeerts-Helsen)
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Weerhouden concept
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Duurzaam=hybride=duur

collectief?

Kleine korrel: wat kunnen drie buren gezamenlijk beter?
Scenario’s gebouwschil en samenwerkende techniek

bron: duurzame drieluik, Ugent Gommers, 2021

30

15

6/12/2021

Duurzaam=hybride=duur

collectief?

Grote uniforme wijk: collectief= beter beheer, lagere investering als
systeemgeheel, ontzorgend.
Collectieve clean hybrides met bvb riothermie, aquathermie, geothermie,
zonnethermie, asfaltcollectoren, lucht WP als balancer en seizoensopslag
komen in bereik.
Hier wordt systeemintegratie als echte uitdaging ook voelbaar, alsook de
ontwerpoptimalisatie er van.

bron: Haesen & Hermans (MT 2021, KU Leuven)
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Conclusies?
Fossielvrij verwarmen kan op gebouwniveau, optimalisatie op energiesysteemniveau dient
beoogd. Indien het budget te beperkend is geef dan ruimte aan de toekomst en een stappenplan
Veel potentieel aanwezig in systeembenadering, waarbij hybride concepten en doelgerichte
aansturing worden toegepast
Schaal van projecten laat eigenlijk weinig twijfel over belang en onmiddellijk terugverdieneffect van
een benadering met dynamische simulaties, of het belang van generieke modellen hiervoor
Hybride en collectief zijn te ontdoen van barrieres, vooral regelgevend.
De combinatie van betere dimensionering en aansturing heeft sterk kostoptimaliserend potentieel.

Een mooie en levensechte uitdaging voor de ontwerpend ingenieur met ambitie
(als hij/zij de tijd, de tools of middelen ervoor krijgen kan ;-) )
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