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Programma

● Introductie Uptempo!

● Kansrijke innovaties in 

gebouwde omgeving

● Opschaling in de praktijk

● Ondersteuning innovatieve 

aanbieders



Introductie Uptempo!

https://www.youtube.com/watch?v=L-0ZVNKs88g
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https://uptempo.nu/


Oplossingen in de schijnwerpers

1. Warmte-oplossingen voor individuele woningen (reductie, winning, opslag)

2. Kleinschalige warmtenetten (LT/MT) incl. warmtewinning/-opslag in de wijk

3. Concepten voor verduurzaming “standaardwoningen”

4. Procesinnovaties in Renovatiestromen vanuit aanbiedersconsortia



Warmte-oplossingen voor individuele woningen 
(reductie, winning, opslag)

Reductie:
- Gel-isolatie van de spouw (Airofill)
- Dunne prefab binnenisolatie (Faay)
- Dunne prefab dak- en gevelisolatie (Bluedec, Recticel)
- Isolatiepanelen en -bouwdelen met meer functies (Energiedak, Tegnis 

Smartroof, Renolution, RC-panels, IQ-gevel)



Warmte-oplossingen voor individuele woningen 
(reductie, winning, opslag)

Winning:
- Warmte terugwinnen uit afvalwater (bijvoorbeeld MEED, Sanura Flatmate)
- Warmte terugwinnen uit ventilatie (decentrale wtw, Brink Multi Air Supply, 

ventilatiewarmtepompen)
- Warmte vanaf gevel (Emergo FITS) en dak (Triple Solar, HR Solar, Fectum 

Heatbro)



Warmte-oplossingen voor individuele woningen 
(reductie, winning, opslag)

Opslag:
- Onder het maaiveld (Hydrobag, SolarEis, Ecovat, Hocosto)
- In constructieve elementen (Sun Tank, Orange Climate klimaatvloer)



Kleinschalige warmtenetten (LT/MT) incl. 
warmtewinning/-opslag in de wijk

- Kleinschalig: gezamenlijke bodembron, vanaf één rijtje (Itho Daalderop, 
Uiteigenbodem)

- In combinatie met winning op het dak (Q-Roof, Solarus, HR Solar, Triple 
Solar)

- In combinatie met opslag (MEFA, Ecovat, SolarEis, Escom)



Podium voor innovaties

● Lunchwebinars

● Webinarreeks – Innovaties voor 

Warmte in wijken 

● Kennisdossiers TKI Urban Energy

● LinkedIn

● Inspiratiedocumenten

● Artikelen / publicaties met derden

● Youtube video’s

● Project in Beeld

● Renovatiestromen - podcast

https://topsectorenergie.nl/nieuws/uptempo-publiceert-overzicht-met-marktrijpe-innovaties-voor-buurtwarmtenetten
https://topsectorenergie.nl/tki-urban-energy/uptempo/evenementen/uptempo-lunchwebinars
https://topsectorenergie.nl/tki-urban-energy/opschaling/uptempo/evenementen/warmte-wijken
https://topsectorenergie.nl/tki-urban-energy/kennisbank
https://www.linkedin.com/company/80481925
https://www.youtube.com/playlist?list=PL4sYVwOEW4JXSr0oblUKIwsyShqtFvKXS
https://www.topsectorenergie.nl/tki-urban-energy/projecten-de-gebouwde-omgeving/project-beeld
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Innovatietrends warmtepompen



Vernieuwende warmtepomp 

technologieën 

L/W Warmtepompen met 

volledige binnen opstelling

+

Twee-staps renovatie

Warmtepompen met 

PVT als bron

Warmtepompen



Gasgestookte 

warmtepomp 

Prefab installatie van warmtepompen

Slimme prefab aansluitbox

voor snellere installatie

Warmte uit afvalwater als bron voor WP

Warmtepompen



Hoge temperatuur 

warmtepomp 

Warmtepompen met natuurlijk koudemiddel

Geluid reducerende 

oplossingen

Gasadsorptie 

warmtepomp

Warmtepompen



Kleinschalige 

‘warmtepompnetten’

Collectieve (hybride) warmtepompen

Warmtepompen



Opschaling in de praktijk



Airconditioning van de 20e eeuw
LBK: Energievreter en Sick Building Syndroom

essentie verwarming/koeling

ventilator= geluid

geluiddemper

geluiddemper
stoffilter

bevochtiger

warmtewiel

geluiddemper



Airconditioning van de 21e eeuw
We gaan het helemaal anders doen



Airconditioning van de 21e eeuw
Earth, wind & fire concept

● Brug klimaattechniek 

en architectuur

● 2007-2013 

Onderzoek en tests

● 2019 Toepassing 

v1.0 in hotel A’dam

● 2022 Toepassing 

v2.0 in EUR / UU



Lessen tav opschaling
op weg naar EWF concept 2.0

● Onbekend maakt onbemind!!

● Smalle expertise basis

● Bepalingsmethode NTA 8800

● Gebruiksonvriendelijke rekenmodellen 

● Risicomijdende Vastgoedsector

● Conservatieve Bouwwereld

● Adviseurs: Honoraria en NIH  syndroom

● Installateurs: Risico en omzetverlies

● Leveranciers: Omzetverlies

● Moeilijk verdienmodel

● Hoogconjunctuur in de Bouw



Ondersteuning innovatieve aanbieders
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Karakteristieken energiesysteem in transitie

Complex

Veel spelers

Veranderlijk

Verbonden

Conflict

Eigen 

instrumenten

Eigen taal

Gebrek aan

gedeelde grond

Samenwerken

is lastig

Regieloos

Geen 

leiderschap

Geen 

afstemming

Onzeker

Wel doel, 

geen duidelijke

weg

SMART werkt

niet

Leren 

noodzakelijk

Log

Veelheid aan

regels, wetten

Voelt als 1 blok

weerstand





Rollen en Relaties 

DE BETALER

• De klant, degene 
die uiteindelijk je 
factuur betaalt

• Betaler en 
eindgebruiker 
vallen niet altijd 
samen

DE EINDGEBRUIKER

• Degene die jouw 
oplossing in zijn of 
haar woning krijgt

• Niet altijd ook de 
betaler of degene 
die de oplossing 
heeft geselecteerd

DE BEÏNVLOEDER

• Degene die 
relevante relaties 
heeft en daarmee 
beslissingen van 
anderen kan 
beïnvloeden

• Heeft status in het 
netwerk, anderen 
luisteren

DE INFORMANT

• Degene die je kan 
helpen je netwerk 
beter te gebruiken 
en je timing te 
verbeteren

• Bijv. goed thuis in 
subsidies of nieuw 
beleid

DE VERBINDER

• Degene met 
goede relaties in 
lokale, regionale of 
landelijke 
netwerken

• Brengt de keten 
bijeen, bouwt 
proposities en 
heeft zicht op 
vragen in de markt



A
d

a
p

ti
e

f 
o

n
d

e
rn

e
m

e
n



R
e

a
d

in
e

ss
 t

o
o

l



Dank voor uw aandacht!

Meer weten?

Warmte en koudesystemen

Robert Jan van Egmond, robertjan@tki-urbanenergy.nl

David van Petersen, david@tki-urbanenergy.nl

Opschaling van innovaties

Freek van ‘t Ooster, freek@clicknl.nl

https://uptempo.nu/

https://www.topsectorenergie.nl/tki-urban-energy/opschaling/uptempo
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