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Agenda:

 Even voorstellen

 Uitleg Webinar spelregels

 Introductie Veldhoven Duurzaam

 Presentatie Energie Opslag en Conversie

 Tijd om vragen te beantwoorden

 Afronden

 Afterparty voor de liefhebbers



Even voorstellen

 Presentatoren: Piet van den Hurk en Ton Knaapen 

 Hosts: Piet Arkesteijn en Steven Steen

 Techniek: Widjai Kishna



Uitleg Webinar spelregels

 1. Microfoon deelnemers uit tijdens presentaties

 2. Vragen stellen bij voorkeur middels chat (gesprek 

weergeven), worden beantwoord door host op het eind van de 

presentatie

 3. Onderbreken, klik op handje voordat je de microfoon aanzet.

 4. We maken ook een opname van de webinar. 

HandjeHandje Chat ChatMicr. Micr.



Introductie Veldhoven Duurzaam

 Ton Knaapen



Veldhoven Duurzaam wie zijn dat?

 We zijn een groep enthousiaste 

Veldhovense vrijwilligers  die kennis 

verzamelen over alles wat met energie te 

maken heeft in en rond de woning.

 Deze kennis willen we met u delen

 We zijn vrijwilligers, we doen dit niet 

voor geld, we doen dit omdat we het 

belangrijk vinden om met duurzaamheid 

bezig te zijn.



Wat doen we allemaal?

We adviseren bewoners over:

 Energie huishouding 

Warmteverlies analyse/isolatie

Energie profiel woning

 Inregelen centrale verwarming

 Kwaliteit van de lucht in huis (ventilatie)

 Warmtepomp

 Zonnepanelen op eigen dak of op zonnepark

 Energie Opslag



Waarom woning verduurzamen ?

 Je draagt bij aan het behoud van een

leefbare wereld voor onszelf en onze kinderen

 Het is een van de betere investeringen, 

het is gewoon goed voor je portemonnee

 Eigen baas over je eigen energie,

je bent minder afhankelijk van 

prijs, energieleverancier en politiek



Maar ook:

 Gezondheid: schone lucht

 Comfort: een prettig leefklimaat



Waar kun je ons vinden?

 je kunt ons vinden op:

www.veldhovenduurzaam.nl

Of met ons contact opnemen via:

 info@veldhovenduurzaam.nl

http://www.veldhovenduurzaam.nl/
mailto:info@veldhovenduurzaam.nl


Waarom zijn opslag en conversie 
zo belangrijk?

introductie

Ton Knaapen



Totale energieverbruik in Nederland naar bron

Energiebron → conversie/opslag → energiedrager → energieverbruik



Waarom is de opslag en conversie zo belangrijk?

Club van Rome (1970) CO2 uitstoot, luchtvervuiling, voorspelde schaarste 

fossiele brandstoffen op basis van exponentiële groei energieverbruik

https://www.clubofrome.org



Waarom is de opslag en conversie zo belangrijk?

Aandeel duurzame energiebronnen 

Nog maar gering

Exploderende wereldwijde energievraag

Niet alleen roep om research en ontwikkeling maar ook ‘consuminderen’



Waarom is de opslag en conversie zo belangrijk?

Zonder fossiele brandstoffen

Dag/nacht opslag Seizoen opslag

Opslag duurzame energie



Waarom is de opslag en conversie zo belangrijk?

Probleem voor netwerkbeheerders maar ook u als particulier 



Waarom is de opslag en conversie zo belangrijk?

Hitte in de zomer opslaan 

voor gebruik in de winter

Wat te doen met 

elektriciteit na 

afschaffing 

salderingsregeling?



Energie opslag en 
Conversie

Piet van den Hurk



Webinar ‘Energie opslag en conversie’

programma 26-4-2021

Individueel Collectief In ontwikkeling

Vragen ronde Bronnen en afsluiting Voor de liefhebbers



Type opslag
Betaalbaar

2025 - 2030
Kostbaar Nog niet commercieel
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Dag/nacht
Hybride of elektrische 

auto
Waterstof auto Zonnepaneel auto

Seizoenen Elektriciteitsnet
Zonnepaneel auto



Zonnecollector met boiler P(hase)C(hange)M(aterial)

Thermische batterij



Warmtebuffer Solar Freezer, pcm

warmte opslag



Warmtepompen en WTW (warmte terug win) installaties 

WTW douche



PVT panelen met warmtepomp en buffervat 



Batterijen, opslag dag/nacht ritme op te vangen



Individueel elektriciteit/mobiliteit opslag dag/nacht

Thuisaccu's kunnen momenteel (2019) 2 tot 10 kWh opslaan. 

Li-ion thuisaccu's (Lithium accu's) kosten € 700 tot € 1000 per kWh 

opslagvermogen. Voor een systeem van 10 kWh betaal je dan ongeveer € 8.000.

Niet alleen geld maar ook



Individueel elektriciteit/mobiliteit opslag dag/nacht

Nog te kostbaar tenzij u denkt aan een elektrische auto 



Individueel elektriciteit seizoensopslag

Voor seizoensopslag is 1.000 tot  1.500 kWh nodig



Collectief Type opslag Betaalbaar

2025-2030

Kostbaar Nog niet 

commercieel
Verwarming Dag/nacht Chemische 

opslag, CAES
Seizoenen 

Elektriciteit Dag/nacht Flow-battery

Seizoenen Regionaal grid, 

lokale energiemarkt

Internationaal  

grid

Mobiliteit Dag/nacht Hybride of 

elektrische 

deelauto’s

Waterstofauto 

internationaal grid

Zonnepaneel 

auto 

Internationaal 

grid

Seizoenen Internationaal 

grid



Collectief verwarming dag/nacht/seizoen opslag

Bovengrondse warmteopslag 

in basalt of andere gesteente

https://cesar-energystorage.com/hoe-werkt-het/



Collectief verwarming dag/nacht/seizoen opslag

Warmte en koude opslag installatie voor een appartement of buurt/wijk 



Collectief verwarming dag/nacht/seizoen opslag

Ecovat met een warmtenet Hocosto vat met een warmtenet



Collectief verwarming 

dag/nacht/seizoen opslag

Warmte en koude opslag

Hoge temperatuur opslag 

Geothermie 



Collectief elektriciteit opslaan

Groot accu/batterij pakket met

een 'smart' micro-grid



Collectief elektriciteit opslag

Zonnepark Welschap postcoderegeling Minimaal 50 % regionale burgerparticipatie

Stabiel houden van het

elektriciteitsnetwerk vraagt

Om ook collectieve opslag

En slim gebruik netwerk (smart grid)





Tips voor u als bewoner

 Je kunt ‘s avonds je boontjes koken op de energie die je overdag hebt 

opgeslagen.

 Laat je baas (kosteloos) een bijdrage leveren zodat je overdag je batterij bij 

hem oplaadt en die ‘s avonds thuis gebruikt.

 Schaf je een elektrische auto aan, zorg dan dat hij bi-directioneel is.



Bronnen vermeld bij afbeeldingen:

• www.duurzaammbo.nl

• www.solarfreezer.nl

• www.vsk.nl

• www.2blueconomy.nl

• www.bespaargeld.online

• www.solardzonnesystemen.nl

• Www.afam.com

• www.glastuinbouwnederland.nl

• www.h2owaternetwerk.nl

• www.hocosto.com

• www.thermogis.nl

• www.liander.nl

• www.evnet.nl

Informatie gebruikte bronnen

http://www.duurzaammbo.nl
http://www.solarfreezer.nl
http://www.vsk.nl
https://2blueconomy.nl
http://www.bespaargeld.online
http://www.solardzonnesystemen.nl
http://Www.afam.com
http://www.glastuinbouwnederland.nl
http://www.h2owaternetwerk.nl
http://www.hocosto.com
http://www.thermogis.nl
http://www.liander.nl
http://www.evnet.nl




En dan nu voor de liefhebbers…



Voor de liefhebbers 

• Waterstof en afgeleide producten als 

transportabele energiedrager of kleinschalige 

opslag.

• Volledig geïntegreerd energiesysteem gebaseerd 

op waterstof

• Biogas (groengas)

• Flow-battery

• TCM warmte batterij



Waterstof en afgeleide producten als 
transportabele energiedrager of kleinschalige 
opslag.

• H2 omzetten in methaan (SNG) 4 H2 + CO2 --> CH4 + 2 H2O

• H2 omzetten in ammoniak 3 H2 + N2 --> 2 NH3

• H2 omzetten in mierenzuur H2 + CO2 --> H2CO2

• H2 omzetten in methanol 4 H2 + 2 CO2 --> 2 CH3OH + O2

• H2 en methanol omzetten in synthetische benzine en LPG

• H2 omzetten in metaalhydride Mg + H2 --> MgH2

• H2 omzetten in natriumboorhydride 2 H2 + Na + B --> NaBH4



Geïntegreerd energiesysteem gebaseerd op waterstof

Green Energy Hydrogen 

Battery by LAVO™

Australia

https://lavo.com.au/


Biogas (groengas) 

Groengasketen | Groen 

Gas Nederland

https://groengas.nl/groengas-productie/groengasketen/


Flow-battery

https://flowbatteryforu

m.com/



T(hermo)C(hemisch)M(aterial) warmte batterij

K2C03 + 1,5 H2O

LadenOntladen

K2C03 .1,5 H2O



Afronden



Veldhoven Duurzaam is een Vereniging en u kunt lid worden. Met 

uw contributie steunt u ons werk en maakt u mede een verdere 

verduurzaming van Veldhoven mogelijk

Het lidmaatschap heeft deze voordelen:

Adviezen zijn gratis (niet leden betalen 10 euro per advies)

U kunt als lid hier in de site de speciale leden functies gebruiken, zoals het lenen 
en uitlenen van apparatuur en het bijhouden van uw verbruik.

U krijgt als lid de nieuwsbrief.

Leden worden uitgenodigd voor de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) en 
hebben daar stemrecht.

Veldhoven Duurzaam: lidmaatschap ???

Veldhoven Duurzaam                                                                                                Zonnepanelen voor particulieren



Dit is een presentatie van Veldhoven Duurzaam, een vereniging van vrijwilligers.

De inhoud van deze presentatie is bestemd voor persoonlijk niet-commercieel gebruik.

Veldhoven Duurzaam spant zich in om de informatie in deze presentatie zo nauwkeurig, 
volledig, juist en actueel mogelijk te laten zijn, en doet er alles aan om deze juist en 
actueel te houden, maar geeft daarvoor geen garanties.

Aan de informatie in deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Veldhoven Duurzaam aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe of 
indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van informatie afkomstig van 
deze presentatie of door het gebruik van informatie, aangeboden producten en/of diensten 
waarnaar wordt verwezen. 

De intellectuele eigendomsrechten op alle eigen teksten en beelden op deze website zijn 
voorbehouden aan Veldhoven Duurzaam. Veldhoven Duurzaam maakt ook gebruik van 
openbare informatie (afbeeldingen en teksten), mocht dit op enigerlei wijze inbreuk doen 
op auteursrechtelijke beschermde werken, neem dan contact op met ons via 
info@veldhovenduurzaam.nl, en wij zullen deze info direct verwijderen.

Veldhoven Duurzaam behoudt zich het recht voor deze disclaimer te wijzigen.

Vragen en/of opmerkingen over deze presentatie en/of de inhoud ervan horen wij graag. Zie 
de contactgegevens.

Veldhoven Duurzaam: disclaimer

Veldhoven Duurzaam                                                                                                Zonnepanelen voor particulieren

mailto:info@veldhovenduurzaam.nl

