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Aanleiding

De transitie van fossiele energie naar duurzame energie is cruciaal 
voor het voortbestaan van de wereld. De ontwikkeling van duurzame 
energie verloopt wereldwijd in een stroomversnelling. Om een 
volhoudbare, duurzame energievoorziening te realiseren moeten 
vraag en aanbod van hernieuwbare energie op elkaar afgestemd 
zijn. Hierbij moeten de juiste systeemkeuzes gemaakt worden. 
Het lectoraat Energy in Transition richt zich op slimme netten met 
meerdere energie dragers ofwel Smart Multi Commodity Grids en 
systeemkeuzes met een focus op het matchen van vraag en aanbod 
van energie. Dat doet het lectoraat met integraal en toegepast 
onderzoek op het gebied van techniek en economie.

Er zijn drie basis energiedragers die de energietransitie faciliteren: 
energie in de vorm van gelijkspanning, warmte en waterstof. 
Deze drie dragers worden gevoed door zonne- en windenergie.  
Hoe werken deze drie dragers samen? Onderzoek naar de 
juiste keuzes is nodig om een volhoudbare en economische 
energievoorziening in Nederland te realiseren. 

Ook het thema Smart Technology is onderdeel van het lectoraat. 
De inzet van Smart Technology biedt kansen voor een efficiënter en 
economischer gebruik van energie door het voorkomen van opslag 
en transport van duurzaam opgewekte energie. 

OVER HET LECTORAAT
Energy in Transition 

“Door onze dagelijkse praktijk en de  
kennis binnen het lectoraat zal een 

realistische oplossing gevonden worden  
die richting geeft aan een energietransitie 

die betaalbaar is. ”Jan Couvert
Commercieel directeur Energiewacht
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Missie

Het uitvoeren van cruciaal en hoogstand toegepast weten
schappelijk onderzoek en verspreiding van resultaten van dat 
onderzoek naar onderwijs op De Haagse Hogeschool en externe 
partijen.

Doelen

 ● Het vinden van richtinggevende, innovatieve, kosten
efficiënte oplossingen middels technisch en economisch 
onderzoek door de kenniskring van het lectoraat.

 ● Het definiëren en het op de kaart zetten van technisch 
toegepast onderzoek aan het hbo.

 ● Samenwerken met andere lectoraten die voor het onder
zoek van het lectoraat Energy in Transition van belang zijn.

Onderzoeksthema’s van  
De Haagse Hogeschool
Het lectoraat Energy in Transition maakt deel uit van het 
kenniscentrum Mission Zero. De missie van het kenniscentrum 
is: empowering learners to create a sustainable future. In het 
kenniscentrum werken vier lectoraten samen: Energy in 
Transition, Circular Business, Urban Metabolism en Innovation 
Networks.

Het eerste pilotproject van Mission Zero, NEWRAIL (Noise Energy 
Wall Rail America in Limburg) komt uit de koker van het lectoraat 
Energy in Transition en is inmiddels gestart. Initiatiefnemer 
ProRail heeft de intentie om met PVsystemen op de geluids
schermen langs het spoor zonneenergie op te wekken. De 
bijdrage van het lectoraat Energy in Transition voor dit project 
is gelegen in onderzoek naar de meest optimale stand en 
distributie van de energie van de te plaatsen zonnepanelen. Het 
lectoraat werkt hierin samen met de lectoraten Circular Business 
en Urban Metabolism om via bewonersparticipatie een integraal 
ontwerp aan te leveren dat zo veel mogelijk waarde creëert voor 
de stakeholders.
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Dr. ir. ing. Sander Mertens  
Lector, TIS

Dr. ir. ing. Sander Mertens is sinds 1 augustus 2018 lector Energy in Transition 
aan De Haagse Hogeschool. In 2020 is hij aangesteld als JointDirector van 
het kenniscentrum Mission Zero. Sander Mertens begon zijn studie aan de 
Technische Hogeschool van Haarlem, studierichting Werktuigbouwkunde. 
Daarna volgde hij de studie Technische Natuurkunde aan de TU Delft. Na 
enige tijd gewerkt te hebben in het bedrijfsleven keerde hij terug naar de 
TU Delft om te promoveren op windenergie in de gebouwde omgeving. Tijdens 
zijn promotietraject zette hij de afdeling windenergie/bouwfysica op bij het 
ingenieursbureau DHV. Hierna richtte hij het adviesbureau Ingreenious op en 
gaf op internationaal niveau advies. Met zijn eigen bedrijf Windchallenge werkte 
hij negen jaar aan projecten in de windenergiesector om vervolgens actief te 
worden bij De Haagse Hogeschool. Naast zijn werk als lector aan De Haagse 
Hogeschool bekleedt hij een KIVIleerstoel.

Over de lector

WIE ZIJN WIJ?

Kenniskringleden

Jeremy van Dijk
Student HBO-ICT IT&D 
Studentassistent Simulatiemodellen

Jeremy werkte aan de ontwikkeling van 
een simulatietool voor het matchen van 
vraag en aanbod van energie op basis van 
een genetisch algoritme.

David van Dalen
Student Elektrotechniek TIS
Studentassistent DClab

Onderzoek aan de aansturing van 
(borstelloze) elektromotoren en de 
toepassingen hiervan.

Suzanne van Dijk
Hogeschooldocent Ruimtelijke 
Ontwikkeling TIS en coördinator 
minor Energy Transition & BE Smart
Onderzoeker en expert op gebied van 
Systeemdenken en Circulaire Ruimtelijke 
Ontwikkeling

Onderzoek binnen de casus Groene 
Mient met als doel tot haalbare business
modellen voor de energietransitie te 
komen.
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WIE ZIJN WIJ

Kenniskringleden

Astrid Jansen
Senior management-assistent 
Faculteitsbureau TIS
Coördinatie en ondersteuning

Gerben Hoogendorp 
Hogeschooldocent Elektrotechniek 
TIS
Onderzoeker en expert op gebied van 
power elektronics en DCnetten

Onderzoek naar simulatie studies van 
apparaten en nieuwe toekomstige 
elektriciteitsnetten op gelijkstroom.

Joep de Groot 
Hogeschooldocent Werktuig bouw-
kunde TIS
Onderzoeker en expert op gebied 
van systeemdenken, simuleren en 
energietechniek

Ontwikkelen van simulatiemodellen 
voor het rekenen aan duurzame 
energietechnieken.

Stephen O’Loughlin 
Hogeschooldocent Elektrotechniek 
TIS
Onderzoeker en expert op gebied van 
geïntegreerde schakelingen

Ontwikkeling van nieuwe hardware voor 
elektrische signaalmetingen.

Peter van Duijsen
Onderzoeker DC-lab TIS
Expert op gebied van vermogens
elektronica, DCgrids, elektrische 
machines en aandrijvingen

Onderzoek naar alle aspecten van de 
toepassing van vermogenselektronica 
in DCnetten.

Oda Kok
Hogeschooldocent Industrieel 
Product Ontwerpen TIS
Onderzoeker 

Projectmanager project Kennis Platform 
Energietransitie (KPE) met het ROC 
Mondriaan.
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Pepijn van Willigenburg
Directeur VWPP
Business developer van nieuwe (subsidie)
projecten en projectleider DCTREES, DC 
Flexhouse en DCDA

Projecten lopen uiteen van het 
ontwikkelen van onderwijs, zoals in 
het ERASMUS+ DCTREES project tot en 
met gespecialiseerde technische R&D in 
het DC Domestic Appliances project.

Kenniskringleden

WIE ZIJN WIJ?

Diëgo Zuidervliet
Junior onderzoeker TIS
Expert op gebied van DC

Onderzoek naar het omzetten van huis
houdelijke apparatuur van AC naar DC 
en bijdrage leveren aan het opzetten van 
onderwijs aangaande de energietransitie 
en het professionaliseren van docenten 
aan het ROC Mondriaan.

Johan Woudstra
Hogeschoolhoofddocent 
Elektrotechniek TIS
Onderzoeker en expert op gebied van 
power electronics gelijkspanning

Onderzoek “Gelijkspanning breng(t) je 
verder”. Kan gelijkspanning de nieuwe 
elektrische energiedrager worden in 
plaats van wisselspanning?

Alexander van Verseveld
Hogeschooldocent Commerciële 
Economie BFM
Onderzoeker en expert op gebied  
van economie van systeemkeuzes

Onderzoek naar prijsverschillen van 
verschillende manieren om warmte 
te genereren met waterstof en het 
assisteren van Suzanne van Dijk in haar 
onderzoek naar de economie van energie 
verkopen bij “De Groene Mient”.

Arie Taal
Hogeschooldocent Werktuigbouw -
kunde TIS en coördinator minor 
Sustainable Energy Technology
Onderzoeker en expert op gebied van 
energietechniek, installatietechniek, 
modelleren en simuleren

Ontwikkeling van simulatiesoftware t.b.v. 
energienetwerken en monitoring/ analyse 
meetdata.

Baldiri Salcedo Rahola
Onderzoeker Ruimtelijke Ordening TIS
Expert op gebied van modellering en 
dataanalyse van energiesystemen en 
innovatieve leermethoden

Modelleren van huishoudens verwarmings
systemen, HP launche project *, en 
voorspelling van energieverbruik met 
machine learning methoden, Opschaler  
project.
Analyse van energieverbruik en opwekking 
van netto energieneutrale gebouwen. 
Ontwikkeling van digitaal leermateriaal 
en methoden voor energieinstallaties, 
Installaties 2020 project*. Gebruik van 
op onderzoek gebaseerd onderwijs om 
toegepast onderzoek voort te zetten 
binnen de bacheloropleiding.
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WAT DOEN WIJ

Het onderzoek van het lectoraat aan de energietransitie wordt 
uitgevoerd op twee centrale thema’s:
1. Balanceren van vraag en aanbod van energie en;
2.  Systeemkeuzes in de keten van opwekking tot en  

met gebruik van duurzame energie.

Er zijn drie basis energiedragers die de energietransitie gaan 
faciliteren (Bron: intreerede Sander Mertens). Dat zijn warmte 
(rode lijn), waterstof (blauwe lijn), en elektriciteit in de vorm 

Onderzoekslijnen

Promotiecommissie 
Vrije Universiteit Brussel
Een onderdeel van het onderzoek van het 
lectoraat Energy in Transition is deelname aan 
promotiecommissies. Op die manier horen we via 
experts in ons netwerk welke ontwikkelingen er zijn 
en stellen we ons op de hoogte van de nieuwste 
wetenschappelijke ontwikkelingen.
Zo waren we in 2020 uitgenodigd voor de 
promotiecommissie voor de promotie van QUENTIN 
DELTENRE bij de Vrije Universiteit Brussel met als 
promotieonderwerp:
RENEWABLE ENERGY SYSTEMS ON HIGHRISE 
ROOFTOPS: A MULTICRITERIA ANALYSIS.
Het was een interessant traject waarbij de experts 
in de commissie ruime mogelijkheden hadden om 
de promovendus te bevragen. Promoties gaan in 
België anders dan in Nederland. De promotie bestaat 
daar uit twee rondes: een eerste ronde waarin de 
commissie de promovendus intensief bevraagt over 
zijn onderzoek en een openbare zitting waarbij de 
commissie enkele vragen laat terugkomen.
De promovendus had zich verdiept in duurzame 
energiesystemen op het dak van hoogbouw en had 
via een multicriteria analyse een vergelijk gemaakt 
tussen de effecten van een groen dak, zonPV en 
windenergie. Windenergie blijkt voor kleine daken 
interessant terwijl zonPV meer energie levert bij grote 
dakoppervlakken.

Back to the future

Op 16 oktober 2019 gaf lector Energy in Transition 
Sander Mertens zijn intreerede ‘Back to the future’. 
Daarmee maakte hij officieel bekend wat de 
onderzoeksfocus van zijn lectoraat is. “Dit wordt de 
eeuw van de balans. Een tijd waarin alles circulair 
moet worden en energiekeuzes op basis van vraag 
en aanbod afgestemd moeten worden.”

In die intreerede is geformuleerd WAT we gaan 
onderzoeken, WAT de grote trends zijn en WAT de 
komende tijd van belang wordt. We zijn nu in de 
diverse projecten aan het uitwerken HOE dan?

De intreerede was goed bezocht en is aanleiding 
geweest voor diverse partijen om ons uit te 
nodigen om de intreerede nogmaals voor een 
specifieke groep te presenteren. Zo is de intreerede 
gepresenteerd bij: het Haags Energie Netwerk 
(HEN), de Stichting Gelijkspanning Nederland en de 
opleidingen Civiele Techniek, Werktuigbouwkunde 
en Ruimtelijke Ontwikkeling.

Kijk hier de opname terug

van gelijkspanning (groene lijn). De energie van deze basis 
energiedragers is in elkaar om te zetten indien daar behoefte 
aan is (de diverse pijlen). Op die manier vullen de drie basis 
energiedragers elkaar aan. Als we dat “elkaar aanvullen van 
de drie basis energiedragers” op een slimme manier regelen 
(de gele schakelaars), dan spreken we over een Smart Multi 
Commodity Grid (SMCG). Onderzoek naar de werking van het 
SMCG en de systeemkeuzes in dit SMCG vormt de kern van het 
onderzoek in het lectoraat.

https://hhs.mediamission.nl/Mediasite/Play/76c120aa3c19491489e119cdc99601711d
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WAT DOEN WIJ

Kleine projecten

1. Energy uit de Wijk challenge

Lector Sander Mertens zit in de jury van de Energie uit de 
Wijk challenge van de gemeente Den Haag. Met de challenge 
stimuleren zij groepen inwoners om activiteiten gericht op de 
energietransitie (energiebesparing of opwekking van schone 
energie) op te starten. Zo kunnen inwoners zelf de overstap 
maken van fossiele energiebronnen naar schone energie. De 
Challenge sluit aan bij de ambities uit het Ontwerp Stedelijk 
Energieplan van de gemeente om de komende jaren 25.000 tot 
30.000 bestaande woningen van duurzame energie te voorzien 
of ze hierop voorbereiden. 

Het lectoraat werkt samen met een aantal prijswinnaars, 
waaronder het project “Besparen met ventileren” van de 
Stichting Hernieuwbare Warmte Ypenburg. In dit project wordt 
gedurende een jaar in samenwerking met studenten van de 
minor Sustainable Energy Technology onderzoek gedaan naar 
de invloed van ventilatie op de gezondheid (luchtkwaliteit) en 
wordt de warmtevraag van de woningen gemonitord via de 
stadsverwarming.

2. Warmtenetten

Het onderzoek naar warmtenetten als infrastructuur voor 
de energiedrager warmte vormt een belangrijke hoeksteen 
van ons onderzoek. Dit onderzoek is door het lectoraat zelf 
gefinancierd. Er is onderzocht wat de gevolgen zijn van het 
gebruik van restwarmte, hoge temperatuur verwarming versus 
lage temperatuur verwarming, inkoppeling van duurzame 
bronnen zoals Thermische Energie uit Oppervlaktewater (TEO) 
en Drinkwater (TED), geothermie en de warmtewet.

3. TransAct

In samenwerking met het lectoraat Duurzame Talent ontwikkeling 
levert het lectoraat Energy in Transition context voor het 
onderzoeksproject TransAct. Het onderzoek spitst zich toe 
op vernieuwingen in leerwerkomgevingen in de technische 
installatiebranche en ontwikkelt concrete en praktische 
handvatten voor de energietransitie. 

4. De uitdaging HBO

Vanuit de Topsector Energie werkt het lectoraat landelijk samen 
met andere onderwijsinstellingen, bedrijven en gemeenten om 
de doelen van het Klimaatakkoord te realiseren. Inzet is onder 
meer het definiëren van een bestuurlijke route en het borgen 
van voldoende goed opgeleid technisch personeel t.b.v. het 
versnellen van de energietransitie.

5.  Nationaal Lectoren Platform  
Urban Energy

Het lectoraat Energy in Transition werkt binnen het Nationaal 
Lectoren Platform Urban Energy samen met lectoraten van 
verschillende hogescholen om onder meer netto energie 
neutrale steden rond 2050 te helpen realiseren. 

Onderzoeksprojecten

“ Voor wat de samenwerking met De HHs 
betreft zijn we nog maar net begonnen, maar de 

verwachtingen zijn hoog gespannen. 
De Stichting Hernieuwbare Warmte Ypenburg 
(HWY) is door enkele bewoners van de Haagse 

Wijk Ypenburg opgericht met als doel in 2025 de 
warmtebron voor het stadsverwarmingsysteem 

te hebben aangepast van aardgas naar een 
hernieuwbare bron (liefst geothermie). Omdat 

hernieuwbare bronnen veelal niet de hoge 
benodigde temperatuur en vermogen kunnen 
leveren, is het goed dat de warmtevraag van 
de wijk kan worden verminderd. De woningen 
uit ca. 2000 zijn vrij goed geïsoleerd. Maar uit 

warmtevraagberekeningen is gebleken dat het 
oorspronkelijke ventilatiesysteem tot wel 50% 
van deze warmtevraag veroorzaakt. Derhalve 

is vanuit WHY een door de gemeente Den Haag 
gesubsidieerd project gestart waarin een 20-

tal woningen deelnemen en een moderner 
ventilatiesysteem hebben gekregen. Deze 

woningen en enkele referentiewoningen worden 
gedurende 1 jaar gemonitord op luchtkwaliteit 
en warmtevraag. De vele data die gedurende 

dit project worden gegenereerd, worden 
door studenten van De Haagse Hogeschool 

geanalyseerd en beschreven in een rapport. Ook 
kan De Haagse Hogeschool model berekeningen 

uitvoeren (zoals met Vabi-Elements) welke relevant 
zijn voor dit en andere projecten die vanuit HWY 

op Ypenburg gaan verlopen (zoals ‘Voorkom 
oververhitting van woningen’, waterzijdig inregelen 
van de CV en de invloed van temperatuurverlaging 

van het warmtenet). 
Het is daarom duidelijk dat HWY graag ook in de 

toekomst gebruik wil maken van de kennis en kunde 
welke aanwezig zijn bij het lectoraat Energy in 

Transition.. ”
Erik Carton, 

Materials Scientist TNO

https://energieuitdewijk.denhaag.nl/
https://energieuitdewijk.denhaag.nl/
https://www.dehaagsehogeschool.nl/over-de-haagse/de-haagse-actueel/nieuws/details/2020/11/23/besparen-met-ventileren
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Lopende projecten

1. NEWRAIL

Gemeente Horst aan de Maas en ProRail willen stimuleren 
dat er meer duurzame energie wordt opgewekt. Als 
onderdeel van NEWRAIL (Noise Energy Wall Rail America in 
Limburg) onderzoeken zij een innovatieve manier die een 
hoge energieopbrengst oplevert, namelijk geluidschermen 
voorzien van zonnepanelen. Zonnepanelen aanbrengen 
op geluidschermen is een nieuw en grensverleggend idee. 
Daarom is er nog onderzoek nodig naar de beste methode. 
Daarin voorziet het innovatieproject NEWRAIL. Behalve 
ProRail en de gemeente Horst aan de Maas werken ook TNO, 
energiecoöperatie Reindonk Energie en De Haagse Hogeschool 
mee aan dit initiatief.

Het doel is om een kosteneffectief, modulair en flexibel 
toepasbaar systeem te ontwikkelen; een systeem dat geschikt 
is voor verschillende locaties, zowel op nieuwe als bestaande 
schermen van verschillende hoogten. Daarnaast moet het 
project laten zien wat de minimale schaal is (lengte en hoogte 
van een scherm), waarop een geluidscherm met PV rendabel te 
exploiteren is.

Het project vindt plaats op een pilotlocatie, en houdt rekening 
met de relevante omgevingseffecten. Het pilotproject neemt 
zowel financiële als technische onzekerheden weg en bewijst wat 
de toegevoegde waarde kan zijn van PV op geluidsschermen. 
Het project integreert participatie van de lokale omgevingin 
meerdere facetten van het project, zoals in ontwerp, realisatie 
en exploitatie. Waar geluidsschermen vaak als onaantrekkelijk 
element worden gezien is de hypothese dat de toevoeging van 
PV zal bijdragen aan lokaal betere acceptatie.

WAT DOEN WIJ

2.  Hydrogen Heating Studies

De Nederlandse regering heeft besloten dat we in Nederland 
in 2050 “van (aard)gas los” moeten zijn. Overstappen op all 
electric verwarmen is niet volhoudbaar vanwege te hoge 
belasting van het elektriciteitsnet en bijbehorende hoge 
kosten. Bovendien betekent elektrisch verwarmen een 
grote mismatch tussen energieaanbod van zonnepanelen 
in de zomer en energievraag voor verwarmen in de winter, 
waarvoor energieopslag nodig is. Verwarmen met duurzaam 
geproduceerde waterstof is een interessant alternatief 
omdat waterstof opslagmedium van energie is voor 
seizoensoverbrugging. Op het terrein van The Green Village 
zal in de daar gelegen woningen gemeten worden aan vier 
verschillende warmte installaties met twee verschillende 
concepten, die beide werken met waterstof als brandstof. 
Het eerste concept is een waterstof gestookte ketel (met 
directe en/of katalytische verbranding van waterstof), bij het 
andere concept wordt de waterstof eerst in een brandstofcel 
in elektriciteit omgezet en pas daarna via een warmtepomp in 
warmte.
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3. DCT-REES

Als internationale netwerkschool trekt De Haagse veel 
internationale studenten. En juist voor dit vakgebied is er 
veel interesse vanuit het buitenland. Vanuit het project  
https://www.dut.ac.za/dct-rees/DCT-REES, dat staat voor 
Direct Current Technology Renewable Energy Education and 
Skill development program, werkt De Haagse samen met 
zeven ZuidAfrikaanse universiteiten en hogescholen aan 
kennisoverdracht op het gebied van gelijkspanning.
DCT Rees is dit jaar als Europees Erasmus project afgerond, 
maar de samenwerking met ons netwerk in ZuidAfrika blijft 
blijft bestaan.

WAT DOEN WIJ

Onderzoeksprojecten

4. DC Domestic Appliances

Het project DC Domestic Appliances richt zich op de gewenste 
transitie van wisselstroom (AC) naar gelijkspanning (DC) van 
keukenapparatuur om daarmee energie te besparen en het 
piekverbruik te verminderen. Binnen het project worden diverse 
apparaten, zoals een inductiekookplaat en een oven, opgeleverd 
op gelijkspanning en wordt onderzocht hoe het energieverbruik 
van deze apparaten beter aansluit bij het energieaanbod om 
piekbelasting te voorkomen.  

5. Danone/Attero

Bij het project Danone/Attero worden de mogelijkheden verkend 
om een 20 MW zonne en een 20 MW windpark in het Brabantse 
dorp Haps te realiseren. Hierbij wordt de opgewekte stroom 
niet aan het elektriciteitsnet geleverd, maar lokaal gebruikt. 
Bij de verkenning staat kostenreductie centraal. De opgedane 
kennis van deze praktijkcase, waaronder de balans aanbod en 
vraag, wordt gebruikt voor onderwijs en het kenniscentrum 
Mission Zero. Het onderzoek wordt grotendeels uitgevoerd door 
studenten van de minor Sustainable Energy Technology en de 
minor Applied Data Science.

“Vriendelijke vakgroep die 
deskundig, laagdrempelig begrijpend 

op feiten gebaseerd advies geeft. 
Het lectoraat staat midden in 
de samenleving en heeft door 

goed onderzoek onze VvE  
veel geld en tijd bespaard. ”Joska Gal, 

wijkinitiatief Zeekant

https://www.dut.ac.za/dct-rees/DCT-REES
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WAT DOEN WIJ

6.  Kennis Platform Energietransitie 
(KPE)

In Den Haag hebben bedrijven, onderwijs en gemeente de 
handen ineengeslagen om de klimaatdoelstelling van ‘Den Haag 
energieneutraal in 2040’ te realiseren. Veel bedrijven zijn bezig 
met innovatieve technieken om deze energietransitie mogelijk 
te maken, maar de kennis die zij hiervoor gebruiken wordt nog 
niet voldoende onderwezen. Het Kennis en Praktijkcentrum 
Energietransitie (KPE) speelt in op deze ontwikkeling door uit de 
kennis van partners te putten om zowel docenten als studenten 
goed voor te bereiden op de energieneutrale samenleving van 
de toekomst. Binnen het project werkt het lectoraat Energy 
in Transition aan het opzetten van gericht onderwijs. Er is een 
samenwerking met het ROC Mondriaan, waarbij docenten aan 
het ROC Mondriaan geprofessionaliseerd worden en studenten 
van De Haagse Hogeschool samenwerken met studenten aan 
het ROC Mondriaan. 

7. Living lab Groene Mient

Komende decennia zal in de energiemarkt naast centrale 
energievoorziening decentrale energievoorziening een steeds 
grotere rol spelen. Decentrale energieuitwisseling staat 
momenteel nog in de kinderschoenen. Een businesscase 
hiervoor is nu niet haalbaar gezien de huidige salderingsregeling 
en de beschikbare technologie. Met het project Living lab 
Groene Mient wordt een toekomstscenario ontwikkeld en 
getest. Een virtuele businesscase dient als testcase voor 
daadwerkelijke implementatie in de toekomst. Binnen het project 
worden de mogelijkheden van een smart Grid in combinatie 
met een Warmte Grid en de rol die een energiecoöperatie hierin 
zou kunnen spelen onderzocht. Studenten aan De Haagse 
Hogeschool werken binnen het project samen met bedrijven. 
Het project sluit aan bij de onderzoekambitie van het lectoraat 
door een bijdrage te leveren aan het energieontwerp van wijken 
in de ruimtelijke ordening. 
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WAT DOEN WIJ

Partners en netwerk
Er zijn diverse soorten partners waar het lectoraat Energy in Transition mee samenwerkt:

 ● Bewoners in de regio om hen te ondersteunen bij de energietransitie. 
 ● Bedrijven en onderzoeksinstellingen om samen te opereren in subsidieprojecten. 
 ● Gemeenten bij vraagstukken rond de verduurzaming  

van wijken en de formulering van onderzoeksprojecten. 
 ● Bestuurders en wetenschappers om grote maatschappelijke issues onder de 

aandacht te brengen bij bestuurders (op landelijk HBOCVBniveau of op landelijk 
regeringsniveau). 

 ● Verenigingen en stichtingen met voor de energietransitie belangrijke leden.

“ Ik ben naar een lezing geweest van het lectoraat. 
Dan hoor je wat er allemaal nog gaat gebeuren in 

de toekomst en wat er mogelijk is en dan realiseer je je  
dat je daar nog invloed op kunt uitoefenen.  

Gaaf is dat. ”Sjoerd van Velden, 
student minor Sustainable Energy Technology

De Haagse Hogeschool, faculteit Technologie, Innovatie en Samenleving
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WAT DOEN WIJ

Resultaten lectoraat 
ONDERZOEKSINDICATOREN LECTORAAT

Adviestraject met 
beroepspraktijk9

2 Organisatie van evenementen 
of congressen
Aantal studenten: 155
Aantal docenten: 31
Aantal personen uit 
beroepspraktijk/
maatschappij: 353
Aantal (praktijkgerichte) 
onderzoekers:  52

Begeleiding proefschrift 
(copromotor)3

Gewonnen prijzen1

Publicaties in sociale/populaire 
media4

Ontwikkeling van onderzoekslijn  
in curriculum2

Rapport gericht op 
beroepspraktijk of maatschappij4

Langdurig samenwerkings
verband met externe partners8

Bijdrage aan 
curriculumvernieuwing1

Aantal studenten

393
Aantal docenten

99
Aantal personen uit beroepspraktijk/
maatschappij

851

TOTAAL

8 Artikelen in tijdschriften

8 (Prototype van) product, 
tool of model

1 Ontwikkelde en uitgevoerde 
minor of keuzemodule
Aantal studenten: 5

8 Wetenschappelijke 
congresbijdragen

3 Ontwikkelde 
onderwijsmaterialen

16 Projecten waarbij studenten 
actief betrokken zijn in de 
uitvoering van onderzoek 
(anders dan afstuderen)
Aantal studenten: 112

Aantal (praktijkgerichte) 
onderzoekers

184

PUBLICATIES

8 Bijdrage aan wetenschappelijk congres
Internationaal:     7
Nationaal:       1

8 (Prototype van) product, tool of model

4 Rapport gericht op beroepspraktijk of 
maatschappij

4 Publicaties in sociale/populaire media

17%

17%

8,5%

8,5%

8,5%

8,5%
9,6%

94

16 Lezing, workshop of (gast)college
Aantal studenten: 121
Aantal docenten: 68
Aantal personen uit beroeps-
praktijk/maatschappij: 498
Aantal (praktijkgerichte) 
onderzoekers:  132

8 Artikelen in tijdschriften
Niet peer-reviewed    2
Peer-reviewed      6

Internationaal      6
Nationaal       2



14

Het lectoraat staat midden in de maatschappij en vervult daar 
een belangrijke rol, door bijvoorbeeld bewoners te ondersteunen 
bij hun energietransitie en de resultaten hiervan te delen met 
andere bewoners. 

Daarnaast vervult het lectoraat een belangrijke rol in het 
onderwijs, door een toekomstvisie te delen met studenten en ze 
deel te laten nemen aan praktijkopdrachten (Hydrogen Heating 
Studies, NewRail, DClab, living lab Betafactory, Groene Brein, 
Energie uit de wijk challenge, etc.) en landelijke prijsvragen 
(studenten van de minor SET werden winnaar van de landelijke 
Techathon 2019).

Tot slot doet het lectoraat ook belangrijk toegepast onder
zoek samen met andere kennisinstellingen en bedrijven en 
vormt hiermee de kern van het onderzoek dat nodig is om de 
energietransitie te faciliteren.

Onderwijs en professionalisering 

Het lectoraat Energy in Transition werkt nauw samen 
met het onderwijs op De Haagse Hogeschool. Zo is er in 
2020 samengewerkt met studenten van de opleidingen 
Werktuigbouwkunde, Elektrotechniek, Commerciële Economie 
en Ruimtelijke Ontwikkeling. Het lectoraat heeft samen met 
studenten gewerkt aan projecten en heeft zes gastcolleges 
gegeven. Ook zijn afstudeerders en stagiairs begeleid. 

We helpen docenten met het aanvullen van hun kennis en het 
ontwikkelen van gereedschappen voor hun onderwijs. Zo maken 
we ruimte om een docentonderzoeker te laten promoveren, 
zetten we capaciteit in voor gastcolleges, ontwikkelen we 
gereedschappen waarmee studenten kunnen werken aan 
onderzoek, vernieuwen we de kennis en overdracht daarvan 
en zetten we zwaar in op het werken in een labomgeving waar 
onderzoek en onderwijs hand in hand gaan.

Bij de opleiding Elektrotechniek heeft het lectoraat bijgedragen 
aan een aanpassing van het curriculum. Zo wordt simuleren 
niet meer als verificatie ingezet, maar als ontwerptool. Het 
balanceren van vraag en aanbod van energie en de rol die 
elektrotechniek daarin kan spelen met slimme regelingen staat 
binnen de opleiding nu op de voorgrond. 

Onderzoek van het lectoraat heeft bij de opleiding Werktuig
bouwkunde geleid tot kennisverdieping over nieuwe 
verwarmingstechnieken en systeemkeuzes daarin. Ook is 
verdieping gevonden in het beter matchen van vraag en aanbod 
in samenwerking met studenten van de minor Applied Data 
Science en de minor SET.

Samen met de opleiding Mechatronica is een tracker 
voor zonnepanelen gebouwd die niet zoals bestaande 
trackers de stand van de zon volgt om daarmee de 
hoogste energieopbrengst te genereren, maar die middels 
softwarematige verandering van de stand van de panelen het 
aanbod van energie afstemt op de vraag van energie.
Het lectoraat heeft tot slot samengewerkt met de opleiding 
Ruimtelijke Ontwikkeling via de minor Energy Transition.

WAT DOEN WIJ

DC-lab

De plek waar het onderwijs en onderzoek bij elkaar 
samen komen. In het DCLab werken studenten en 
onderzoekers met elkaar samen om te werken aan 
diverse technische uitdagingen in de gelijkspanning. 
In het DCLab worden onderzoeksvraagstukken 
als deelprojecten aangeboden aan studenten 
die een stage of afstudeerstage lopen in het 
DCLab. Dit wordt gedaan in samenwerking 
met het bedrijfsleven. Bedrijven hebben vaak 
niet de benodigde kennis in huis om hun 
gelijkspanningsvraagstuk op te lossen en willen 
graag dat in een veilige omgeving testen kunnen 
worden gedaan. Het DCLab biedt een innovatieve 
plek waar de nieuwste technieken getest kunnen 
worden en studenten kunnen elkaar onderling 
ook ondersteunen waar nodig. Kijk ook een op 
onze http://dc-lab.org/ voor de meest actuele 
publicaties/evenementen en lopende onderzoeken.

Resultaten lectoraat

http://dc-lab.org/
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De energietransitie in Nederland neemt steeds grotere vormen 
aan. Zo moeten onder andere gemeenten de komende twee jaar 
een Warmtevisie ontwikkeld hebben. Het lectoraat signaleert 
dat deze visieontwikkeling niet overal optimaal verloopt. Het 
lectoraat gaat gemeenten en provincies ondersteunen in en 
adviseren over de Warmtevisie. Hiertoe wordt een workshop en 
een presentatie ontwikkeld. Daarnaast informeert het lectoraat 
de landelijke politiek over de energietransitie in Nederland. 
Voorts is het lectoraat betrokken in een adviesrol bij de RVO om 
op nationaal niveau een nieuw subsidiestelsel vorm te geven op 
basis van een Smart Multi Commodity Grid. Daarbij staan de drie 
energiedragers waterstof, elektriciteit en warmte centraal. 

Er wordt de komende tijd fors ingezet op samenwerking met de 
lectoraten van kenniscentrum Mission Zero. Er worden hiervoor 
projecten geïnitieerd en de samenwerking wordt vormgegeven 
om tussen techniek, economie en participatie/draagvlak de 
balans te vinden. Deze samenwerking wordt onder andere 
vormgegeven door het leadinglectorschap van de lector bij het 
kenniscentrum Mission Zero.

2021

Komend jaar
We gaan het gebruik van ons eigen gebouw als lab verder 
vormgeven. Dat gaan we doen door onze vestiging in Delft te 
gebruiken als testobject in het project Brains for Buildings (B4B), 
maar dat gaan we ook doen met de vestiging in Den Haag die 
gerenoveerd zal worden.  

We willen onze labomgeving in Delft verder uitbreiden en zijn van 
plan om een microgrid te plaatsen in een ruimte in de vestiging 
Delft en we zullen ook het aanbod van zonne en windenergie 
ontsluiten middels een zonne en windmeter op het dak om 
daarmee onderzoek te doen naar het matchen van vraag en 
aanbod van energie. We gaan verder intensiever samenwerken 
met de minor Living Labs en willen ook een start maken met een 
labomgeving voor Werktuigbouwkunde.
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BIJLAGE 1

Partners van het lectoraat

BEROEPSPRAKTIJK/
MAATSCHAPPIJ

Partners
en netwerk

ONDERZOEKS- 
DOMEIN

ONDERWIJS

9

17 38

 ● Commerciële Economie 
 ● Elektrotechniek 
 ● HAN 
 ● Hogeschool Rotterdam 
 ● Hogeschool van Utrecht 

 ● Kennis- en Praktijkcentrum Energietransitie 
 ● ROC Mondriaan 
 ● Ruimtelijke Ontwikkeling 
 ● Werktuigbouwkunde

 ● Aachen University of Applied Sciences 
 ● Durban University of Technology 
 ● Katholieke Universiteit Leuven 
 ● Lectorenplatform Urban Energy 
 ● Nelson Mandela University of Technology 
 ● North West University 
 ● Rhein Westfälische Technische Hochschule Aachen 
 ● The Green Village 
 ● TNO 

 ● Tshwane University of Technology 
 ● TU Delft 
 ● TU Eindhoven 
 ● Universiteit Utrecht 
 ● University College Leuven Limburg 
 ● University of Johannesburg/ University of South Africa
 ● Vrije Universiteit Brussel 
 ● WUR

 ● ABB Ede 
 ● Accenda 
 ● Alliander
 ● ATAG Nederland 
 ● Attero 
 ● Citytec 
 ● Coöperatie Duurzame Vruchtenbuurt 
 ● DC Opportunities 
 ● Delft Energie Neutraal (DEN) 
 ● De Uitdaging HBO 
 ● Direct Current 
 ● Drift
 ● Energiewacht 
 ● Flamco 
 ● Gemeente Delft
 ● Gemeente Den Haag 
 ● Gemeente Leidschendam-Voorburg 
 ● Gemeente Rijswijk 
 ● Grid Singularity 

 ● Haags Energienetwerk 
 ● Heijmans 
 ● Het Groene Brein 
 ● HTM
 ● Inframarks
 ● Joulz 
 ● Kansen voor West 
 ● Prorail 
 ● Provincie Zuid-Holland 
 ● Remeha
 ● Schneider
 ● Simulation Research 
 ● Stedin 
 ● Stichting Gelijkspanning 
 ● Techneco 
 ● Techniek Nederland 
 ● Vaillant
 ● Van Dorp
 ● Worley 

ONDERWIJS

BEROEPSPRAKTIJK/MAATSCHAPPIJ

ONDERZOEKSDOMEIN
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Interviews
 ● Interview Bloemisterij, ’Crisis kan energietransitie 

versnellen’, Q1 2020, https://www.hortipoint.nl/
vakbladvoordebloemisterij/sander-mertens-crisis-
kan-energietransitie-versnellen/ 

Papers
 ● Wind resource characteristics and energy yield for 

micro wind turbines integrated on noise barriers – An 
experimental study, Journal of Wind Engineering & 
Industrial Aerodynamics, Nikolaos ChrysochoidisAntsosa, 
Andrea Vilarasau Amoros, Sander Mertens, Ad J.M. van Wijk, 
https://doi.org/10.1016/j.jweia.2020.104206, Received 
28 March 2019; Received in revised form 17 April 2020; 
Accepted 18 April 2020, https://www.sciencedirect.com/
science/article/pii/S0167610520301161

Symposia/conferenties
 ● Supply side management of wind and solar PV, 

SDEWES 2020
 ● WARMTE EN WARMTENETTEN, Communities of Science, 

Groene Brein HHS, april 2020
 ● Intreerede voor DEN,Duurzame energie netwerk, Den haag, 

14012020
 ● Nieuwjaarsbijeenkomst Stichting Gelijkspanning,  

21 januari 2020
 ● Intreerede (aangepast) voor Duurzaam Energie netwerk 

Den Haag (DEN), 14 januari 2020
 ● Intreerede en visie DC nieuwjaarsconferentie Stichting 

Gelijkspanning 2020
 ● Presentatie over warmtenetten, Communities of science 

Groene Brein, 2020
 ● Webinar Waarom Gelijkspanning, Stichting Gelijkspanning, 

18 september 2020 https://youtu.be/oxcHTHB9b4A

Gastcolleges De HHs
 ● Gastcollege Civiel, eiland in de Noordzee, februari 2020
 ● Gastcollege SET minor tbv inhoudelijke curriculum 

vernieuwing, windenergie, 16 maart 2020

Studenten opdrachten
 ● Ballance trackers minor mechatronica, Q1 2020
 ● Stuur de stroom, DClab, Q1 2020
 ● Energitransitie op wijkniveau, SET minor Q2 2020
 ● Smart Energy Controller, ProK, Q1 2020
 ● Ontwerp aansturing DCmotor, Minor Embedded Systems, 

Q3 2020
 ● Ontwerp “car as powerplant”, Minor Embedded Systems, 

Q3 2020
 ● Smart Multi Commodity Grids, Projectvoorstel dat 

nu aanleiding is voor het formuleren van een nieuwe 
subsidiestroom bij RVO (MMIP)

PhD commissies
 ● Vrije universiteit Brussel 

○  SUSTAINABLE MULTIOBJECTIVE RETROFITTING OF 
URBAN ROOFTOPS, Thesis submitted in fulfilment 
of the requirements for the degree of doctor in the 
Industrial Engineering Sciences (doctor in de Industriële 
Ingenieurswetenschappen) by QUENTIN DELTENRE, 
June 2020

 ● Column 
○  Waarom Gelijkspanning?, Column SGN 03092020, 

https://gelijkspanning.org/2020/09/06/waarom-
gelijkspanning/

 ● Mission Zero 
○  Meerjarenplan Mission Zero, 2020

 ● Projectrapportages 
○  Diverse presentaties aan consortium NewRail

Publicaties 2020 lector Sander Mertens

BIJLAGE 2

https://www.hortipoint.nl/vakbladvoordebloemisterij/sander-mertens-crisis-kan-energietransitie-versnellen/
https://www.hortipoint.nl/vakbladvoordebloemisterij/sander-mertens-crisis-kan-energietransitie-versnellen/
https://www.hortipoint.nl/vakbladvoordebloemisterij/sander-mertens-crisis-kan-energietransitie-versnellen/
https://doi.org/10.1016/j.jweia.2020.104206
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167610520301161
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167610520301161
https://youtu.be/oxcHTHB9b4A
https://gelijkspanning.org/2020/09/06/waarom-gelijkspanning/
https://gelijkspanning.org/2020/09/06/waarom-gelijkspanning/
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Intreerede (waarom wordt dit belangrijk): 
 ● SMCG = Smart, MCG (warmte, waterstof en DC elektriciteit)

Uitwerking intreerede onderwerpen 
 ● Hoe gaan we met SMCG werken, het uitwerken van SMCG

A. Smart
 ● Simulatie Supply Side Management wind, zon en curtailing 

en Demand Side Management
 ● Smart controller
 ● Paper SSM en DSM
 ● B4B

B. Warmte
 ● Rapport EvertJan Duijndam
 ● Slimme warmtenetten
 ● Interview in Trouw
 ● Input HHs renovatie

C. H2
 ● Hydrogen Heating Studies

D. DC-lab
 ● Universal 4leg: 

 – MPPT PV
 – Aansturen DCmotor 
 – Inductieplaat
 – Sturen vd stroom 
 – Active front end (omvormer)
 – Laden accu’s

 ● Column Stichting Gelijkspanning Nederland
 ● Brainstorm DC

Losse onderwerpen:
 ● Paper schrijfroute: DClab en minor
 ● THUAS as lab
 ● PVmodel Joep de Groot
 ● Facade PV
 ● Windmodel
 ● Samenwerkingsmodel  

LeidschendamVoorburg, Delft, Rijswijk
 ● Samenwerking model Misson Zero
 ● Wolfgedachte Mission Zero

Producten

BIJLAGE 3
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https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/een-prille-maar-serieuze-trend-baas-in-eigen-warmtebron~b584b70d/?utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=whatsapp


dehaagsehogeschool.nl/energy-in-transition

Meer informatie

s.mertens@hhs.nl

Rotterdamseweg 137 
2628 AL  Delft

Dr. ir. ing. Sander Mertens

De Haagse Hogeschool

https://www.dehaagsehogeschool.nl/onderzoek/lectoraten/details/energy-in-transition#over-het-lectoraat
mailto:s.mertens%40hhs.nl?subject=



