
De jury en de organisatie – Techniek 

Nederland en TNO in samenwer-

king met de gemeente Zoetermeer en 

de branche-organisaties OTIB, ISSO en 

TVVL, Center of Expertise of Human 

Capital for Building Technology en mbo 

Rijnland – prezen de kwaliteit van de 

plannen die slechts in één dag tot stand 

kwamen om de Zoetermeerse wijk 

Driemanspolder aardgasvrij te maken. 

Elk team, bestaande uit hogeschool-

studenten en young professionals uit 

het bedrijfsleven, pitchten in enkele 

minuten een plan van aanpak op soci-

aal, financieel en (installatie)technisch 

niveau. “De plannen waren van een 

verrassend hoog niveau. Een prestatie 

van formaat”, vond juryvoorzitter Medy 

van der Laan, bestuursvoorzitter van 

Energie-Nederland die zich inzet voor 

de energietransitie in Nederland. 

Goedemorgen

Na acht enerverende presentaties koos 

de jury na een half uur beraad voor het 

winnende concept ‘Goedemorgen’ van 

de Haagse Hogeschool in samenwer-

king met Heijmans. Vooral de integrale 

aanpak van het kweken van maat-

schappelijk draagvlak in de vorm van 

wijkambassadeurs, een infocentrum, 

de organisatie van een energiecom-

petitie en de Airbnb verhuur van een 

modelwoning gaf volgens de jury de 

doorslag voor de winst. De technische 

oplossing was een stuk minder spec-

taculair, met een bewezen recept van 

een centraal warmtenet in combinatie 

met een warmte/koude-opslag, cen-

trale warmtepompen en opwekking van 

duurzame energie via zonnepanelen. 

Basisvoorwaarde voor het slagen van 

dit concept is een betere schilisolatie 

van de pakweg 3400 woningen. Voor 

de verwarming van het tapwater koos 

het team voor boosterwarmtepompen 

die uitgelegd zijn op een temperatuur-

traject van 25-35 graden naar circa 

60 graden. Deze pompen verbruiken 

minder energie dan de traditionelere 

combi-warmtepompen met voorraadvat 

die koud water van 10 graden moeten 

opkrikken naar circa 45 graden met 

behulp van omgevingswarmte en ver-

volgens het voorraad minimaal één 

keer per week moet opwarmen naar 60 

graden om legionella te voorkomen.

Warmtenet met waterstof

Het winnende team kreeg een cheque 

van 4000 euro en gaat begin volgend 

jaar op studiereis om waterstof als 

duurzame energiebron te onderzoeken. 

Net als het winnende team hielden 

andere teams in hun pitch rekening 

met een warmte-systeem op basis van 

� Deelnemend team aan de slag. De opdracht: bedenk binnen één dag een haalbaar installatiecon-

cept om een wijk van te verduurzamen zonder aardgas.

20          installatie en sanitair | nummer 10 december 2019

installatie |  INNOVATIE  |  TEKST: MARCEL VAN RIJNBACH |  FOTO’S:  ERIC DE VRIES

Haalbaar en betaalbaar   
Het winnende plan op de eerste Techathon van Nederland in de Dutch 

Innovation Factory is volgens de jury ‘haalbaar en betaalbaar’. Een mooier 

compliment kon het team van de Haagse Hogeschool en enkele young 

professionals van Heijmans niet krijgen bij deze ontwerpwedstrijd. En 

daarmee is de weg geplaveid voor de gemeente Zoetermeer om met behulp 

van dit plan de 28e aardgasvrije wijk van Nederland te creëren. 

Installatieplan 
binnen één dag
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waterstof. Vandaar de voorkeur voor 

een modulaire opbouw van het duur-

zame warmtenet om – als de water-

stoftechnologie zich heeft bewezen 

– een warmtepomp te vervangen voor 

een waterstofketel. Daarbij kunnen de 

gasleidingen eenvoudig omgebouwd 

worden voor het waterstoftransport en 

dat scheelt aanzienlijk in graafwerk en 

kosten. Bij veel teams stond de beper-

king van overlast en investeringen in de 

infrastructuur hoog in het vaandel. 

Desondanks plaatste het team Avans 

Hogeschool/Breman installatietechniek 

een kanttekening bij het gebruik van 

waterstof, omdat de ketel de facto drie 

keer meer brandstof nodig heeft dan de 

HR-ketel, waardoor alleen pv-panelen 

niet voldoende zijn voor de opwekking 

van voldoende duurzame energie. 

Technische vondsten

Een andere verrassende vondst was 

de zoutwaterbatterij die het tapwater 

in de woningen verwarmde. Het team 

Avans Hogeschool/Breman koos daar-

naast voor een verrassende financiële 

constructie: een externe investeerder 

blijft eigenaar van de in totaal 12.000 

pv-panelen en de opbrengst daarvan 

is volledig voor de eigenaar, terwijl de 

bewoners geen energiekosten hebben 

dankzij een subsidie van 5000 euro per 

woning. Het team, dat niet in de prij-

zen viel, paste gelijkstroom toe voor 

de woningen, waardoor de meterkast 

moest worden aangepast om samen 

met de pv-panelen voldoende energie 

op te wekken voor de waterstofketel. 

De meeste concepten gingen uit van 

een combinatie van een (de)centraal 

warmtepompsysteem of een WKO-

opslag voor de flats in de wijk, met 

zon- of windenergie als energieopwek-

ker en isolatie van de buitenschil. Eén 

team koos bewust voor een centrale 

warmtepompunit die tegelijkertijd veer-

tig woningen kan verwarmen. Men past 

daarvoor het koudemiddel HFO toe dat 

een lage uitstoot heeft qua aardopwar-

ming en een relatief hoog rendement 

genereert om tientallen woningen van 

energie te voorzien. Via een koude-

opslag wordt de koeling verkocht aan 

bedrijven die dat nodig hebben, zo 

betoogde het team. 

Meer teams kwamen met smart-grid 

oplossingen en hadden oog voor de 

Techathon sluit aan bij nationale proeftuin
Kruisbestuiving op gang brengen tussen hbo- en mbo-studenten en high potentials uit het bedrijfs-

leven. En een technisch en financieel haalbaar plan komen voor de verduurzaming van de wijk 

Driemanspolder, met instemming van de bewoners. Dat waren de belangrijkste doelen van de eerste 

Techathon van Nederland.  De gemeente Zoetermeer heeft de ambitie om met behulp van deze ont-

werpcontest de 28e aardgasvrije wijk van Nederland te ontwikkelen. En daarmee aan te sluiten bij 

de nationale proeftuin Aardgasvrije Wijken van het kabinet waarbij in totaal 27 wijken in Nederland 

worden getransformeerd naar 

een duurzaam warmtesysteem 

zonder aardgas. Het kabinet 

heeft 120 miljoen euro gere-

serveerd voor de uitvoering 

van deze 27 projecten tussen 

2019 en 2028.  

� Een team hanteerde een opslagsysteem met PCM’s als tapwater- 

verwarmer.

� Een booster-warmtepomp geeft verwarmd 

water uit een warmtenet een laatste zetje.

� Acht teams van studenten 

en young-professionals uit de 

installatiebranche werken aan 

hun pitch.
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intelligente uitwisseling van overtollige 

warmte en koude. Het team van Fontys 

Hogeschool en Homij introduceerde de 

installatie van een verdeelstation die 

op basis van Artificial Intelligence en 

warmte-sensoren in de woning haar 

werk doet. <<
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