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Energieproject Hoog Dalem 

Pionierend een bijdrage leveren aan de energietransitie 

  

 



Wie ben ik? 

- Projectleider bij Heijmans SysteemIntegratie & Techniek (SIT) binnen Heijmans 

Infra. 

- In energieproject Hoog Dalem PL projecttrekker Stedin. 

- Pionieren is leuk!! 

 

 

 

 

 



Wat staat er op de agenda? 

- Energietransitie? 

- Wat doen we in Hoog Dalem? 

- Wie zijn wij? 

- Wat willen we leren? 

- Wie zijn de deelnemers?  

- Welke proposities? 

- Welke elementen maken de pilot? 

- Wat hangt in de woning? 

- Op welke wijze inzicht in verbruik en opwekking? 

- Wat is de status van het project? 

- Welke inzichten tot nu? 

- Vragen? 

 

 

 

 



Energietransitie? 

 

“Energietransitie is een beleidsplan van de overheid om van fossiele brandstoffen naar 

volledig duurzame energiebronnen zoals zonne- en windenergie over te stappen. Volgens dit 

plan moet Nederland in 2020 één van de duurzaamste landen van Europa zijn. Het doel is 

om uiteindelijk tot een volledig duurzame energievoorziening te komen.” 
(Bron: Wikepedia) 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Duurzame_energie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zonne-energie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zonne-energie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Windenergie


Wat doen we in Hoog Dalem? 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=IpdqJkYZxGk 

Energieproject Hoog Dalem animatie.mov
https://www.youtube.com/watch?v=IpdqJkYZxGk


Wat doen we in Hoog Dalem? 

 

 

 

De wijk Hoog Dalem: 

• Ontwikkeling door V.O.F. Ooster-Linge 2, samenwerkingsverband tussen Heijmans 

Vastgoed B.V. en AM B.V. 

• Totale ontwikkeling circa 1.400 woningen. 

• All-electric wijk – dus geen gasnet. 

• Alle woningen hebben een warmtepomp t.b.v. verwarming/koeling 



Wie zijn wij? 

https://www.facebook.com/energieprojecthoogdalem?fref=photo


Wat willen we leren? 

‘Harde’ (technische en commerciële) leerdoelen: 

1.Sturen van elektriciteitsopslag en daarmee reduceren van winterpieken. 

2.Effecten van elektriciteitsopslag op woning- en wijkniveau. 

3.De business case van zowel centrale als decentrale opslag. 

4.Onderzoek naar de optimale aansturing van (de)centrale accusystemen. 

5.Testen van de performance van accusystemen (rendement en laadcycli). 

6.Analyseren van de gebruikte meet- en stuurinstallatie op basis van functionaliteit, 

comfort en technische haalbaarheid. 

 

 

 



Wat willen we leren? 

‘Zachte’ leerdoelen: Incentive en gedrag van deelnemers. 

 

Door het houden van korte interviews wordt informatie opgehaald bij de  

deelnemers over de werking van het systeem, motivatie, drijfveren en gedrag.  

 

 

 

  

 



Wie zijn de deelnemers? 

Wie zijn de deelnemers? 

• 42 huishoudens die meedoen in verschillende keuze-opties. 

• Waarom meedoen? inzicht en vermindering E-verbruik/opwekking, pionieren en 

innoveren.  

 

 

 

 

 

 

Hoe houden we de deelnemers betrokken? 

•Één aanspreekpunt via de mail. 

•Maandelijks een nieuwsbrief uitsturen. 

•Periodieke deelnemersbijeenkomsten. 

 

 



welke proposities? 



Welke proposities? 



Welke proposities? 



Welke proposities? 



Welke proposities? 



Op welke locaties zonnepanelen en accu’s? 



Welke elementen maken de pilot? 

1. Zonnepanelen 

2. Omvormer 

3. Warmtepomp 

4. Slimme meter 

5. Accusysteem 

6. Wasmachine/vaat-

wasser/kookplaat 

7. Webportal t.b.v. 

inzicht energie-

huishouding 

8. Wijkaccu (virtueel) 

9. MS-station 



Wat hangt in de woning? 

 

 

Smart meet- en regelsysteem                            Accu systeem (2,3kWh) 



Op welke wijze inzicht in verbruik en opwekking? 

 

 



Wat is de status van het project? 

• Verkenning mogelijke services: 2010 – 2013. 

• Keuze en uitwerking concept proeftuin: 2013 – 2014. 

• Ontwerp en testen energiesysteem:  januari 2014 – juni 2015. 

• Installatie en testen in woningen: juli 2015 – december 2015. 

• Runfase, meten & analyseren: 2016 
 



Welke inzichten tot nu? 

Aandachtspunten: 

• Projectmatige aanpak essentieel (geen hobby). 

• Geen ‘standaard’ project  - specifiek maken hardware en software. 

• Integraliteit  - Systemen en partijen moeten met elkaar communiceren! 

• Blijf deelnemers actief betrekken en informeren. Duidelijkheid is hierbij 

essentieel. 

 

Aandachtspunten deelnemers: 

• Deelnemer wil financiële voordelen helder hebben. 

• Deelnemer wil deelnemen in het leereffect. 

• Voordelen van de accu duidelijker uittleggen  

    ook van de accu vs. afschaffing van salderingsregelgeving. 

 

http://youtu.be/ZN9DxEfe9i4 

 

 

 

 

 

http://youtu.be/ZN9DxEfe9i4
http://youtu.be/ZN9DxEfe9i4


Vragen? 

 

Bedankt voor uw aandacht!! 

 

 

 
 

 

 

Voor meer informatie: 

Mierssel@heijmans.nl 

 

 

 




