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Verbonden - verbinden - verduurSamen

WARM

1
TNO - exterieur

Geïsoleerde thermische
zonnepanelen voor
water van 80 ˚C

2
TNO - interieur

Warmteopslag via
chemische reactie
Capaciteit: 10x meer
warmteopslag dan bij
traditionele systemen

3
Demonstratiewoning

Selfsupporting voor
energie en warmte
Optimaal binnenklimaat

4
Dr. Ten-container

Batterijsystemen voor
opslag elektriciteit 64.000
op- en ontladingen

Energiedichtheid:
35 Wh/kg

Routebeschrijving
• Neem op A27 vanuit Tilburg of Utrecht afslag 15
• Ga boven aan de afslag linksaf richting Breda
Centrum
• Neem op Franklin Rooseveltlaan de eerste
afslag rechtsaf richting Breda Centrum
• Ga op de afrit bij het stoplicht linksaf richting
Bavel, Loevesteinstraat
• Sla na 200 meter linksaf de Beukenlaan in
• Aan de rechterhand rijdt u langs St. Joost
School of Art & Design

Een nieuwe stap naar
energieopslag, -distributie en -management

• Sla na 400 meter rechtsaf, na 100 meter kunt
u rechtsaf de parkeerplaats op
• De batterijsystemen en demonstratiewoning
bevinden zich voorbij de fietsenstalling
Wilt u meer informatie over het project SSUSG,
de demonstratiewoning of de batterijsystemen?
Bezoek dan onze website www.decoobraa.eu.
Hier vindt u alle contactgegevens.

Stichting DE COOBRAA combineert in het
R&D-project Sustainable Selfsupporting
Urban Smart Grid (SSUSG) verschillende
onderdelen van energieopslag, -distributie
en -management in de Wijkbatterij E+W
(Elektra+Warmte).
Dit is een concreet geïntegreerd energiesysteem
voor de opwekking, de opslag en het gebruik
van Elektriciteit en Warmte. Wij hebben gebruik gemaakt van innovatieve, duurzame materialen om
energie en warmte op te slaan. Hierdoor ontstaan
off the grid netwerken die niet meer afhankelijk
zijn van de bestaande energie-infrastructuur.
Om de verdere ontwikkelingen te stimuleren is het
DE COOBRAA Energie Fonds opgericht (vervolgproject: van Woningbatterij naar Wijkbatterij).
De partners zijn verbonden in de gezamenlijke
ontwikkeling en combinatie van innovatieve
technieken.

Dit project is mede
mogelijk gemaakt door:

Onderdelen zijn:
• Elektriciteitsopslag in zeezout
• Warmteopslag in zoutkristallen
• Verplaatsbare zelfvoorzienende woning
• ICT-smart-grid-systeem
• Samenwerking met onderzoek- en
onderwijsinstellingen, overheden en bedrijven

Innovatieve opslagsystemen

Zelfvoorzienende, verplaatsbare woning

Dr. Ten

Aan de Stegge Roosendaal

Dr. Ten’s zeezout-batterij is ontwikkeld door Marnix ten Kortenaar.
In het SSUSG-project zijn belangrijke stappen gezet op het vlak van het
batterijmanagement-systeem en het veelvuldig op- en ontladen van het
systeem. Zelfs na 64.000 maal op- en ontladen toonde het systeem nog
geen verval in opslagcapaciteit. Het systeem is klaar voor opschaling.

De demonstratiewoning is het meest in het oog springende object van het
SSUSG-project met een unieke constructie, duurzame materialen en een
opvallende vormgeving. De woning wordt volledig uit hout vervaardigd.
Door de seriematige productie kan snel huisvesting worden gerealiseerd.
Die, als het wenselijk is, ook nog eens eenvoudig kan worden verplaatst.

Bij de verdere ontwikkeling zetten we stappen om te komen tot een
gerobotiseerd productieproces met pilotprojecten op gebouw- en
wijkniveau.

De vraag naar betaalbare woningen blijft stijgen. Op vele plaatsen
kunnen soortgelijke woningen komen die duurzaam, comfortabel en
selfsupporting zijn voor Elektra en Warmte.

TNO

St. Joost School of Art & Design

TNO’s warmtezoutbatterij speelt een belangrijke rol in het whitepaper Technology for Climate, Beyond Paris: the next business
wave en de aandacht voor opslag van warmte in woningen.
In dit project is een stap gezet in de opschaling. Door het gebruik
van zouten is het mogelijk om batterijsystemen op te laden en
de warmte vast te houden.

De batterijsystemen en demonstratiewoning zijn te vinden op het terrein
van de kunstacademie en worden omringd door een bijzondere, creatieve
en betrokken leeromgeving. St. Joost School of Art & Design is onderdeel
van Avans Hogeschool en beide organisaties zien duurzaamheid als een
belangrijk speerpunt bij het vormgeven van de toekomst. In samenwerking
met Avans Hogeschool gaan we werken aan de opleiding van studenten
in nieuwe beroepen, zoals energiemanager en transitiemanager.

De komende jaren is verder onderzoek nodig. Hierbij richt
de aandacht zich op het verdubbelen van de opslagcapaciteit,
het veelvuldige op- en ontladen en een aantrekkelijke
prijsstelling.

Bouwen aan een duurzame toekomst start nu. De innovatie van
vandaag is de nieuwe realiteit van morgen. Studenten en docenten
zetten die stap samen met het bedrijfsleven.

Principes warmte opslag
Drie manieren van warmte opslag

Thermische opslag van water

Fase-overgang

Chemische reactie

Veel aandacht bij de energietransitie is gericht
op het duurzaam opwekken, opslaan en
gebruik van elektriciteit. Vaak spreken we over
windmolens, zonnepanelen en bijvoorbeeld
elektrische auto’s. Het opslaan van warmte
krijgt veel minder aandacht, terwijl we veel
meer energie gebruiken voor warmte dan voor
elektriciteit. Bij de opslag van warmte zijn er
meerdere technieken.

De meest eenvoudige manier is om energie
of warmte op te vangen en het op te slaan
in een vat. Denk bijvoorbeeld aan een
zonneboiler. Steeds meer technieken, vaak
gecombineerd met
warmte uit de bodem of
warmte uit het riool of
rivieren, krijgen steeds
meer aandacht.

Een andere manier om warmte op te slaan,
maakt gebruik van een zgn. fase-overgang.
De warmte die eerder is toegevoerd komt
vrij als het opslagmiddel van een vaste
naar een vloeibare
toestand gaat.
Bekend voorbeeld
zijn de handwarmers
tijdens de wintersport.

In de TNO Warmtebatterij maken we gebruik
van een chemische reactie. Het water
van 80 °C van de speciale zonnepanelen
veroorzaakt een reactie waarbij het zout
en het water worden
gescheiden. Voegen
we water toe dan lost
het zout op en komt de
warmte weer vrij.

