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Zonnepanelen 
voor iedereen
Duurzaam 

investeren loont!

Projectinfo

Duurzaam installatiepakket

Aan project Schoonschip lag een hoge duurzaamheidseis ten 
grondslag. De waterwoningen zijn zeer goed geïsoleerd en 
functioneren all-electric. L&B Duurzame Installatietechniek uit 
Workum verzorgt de installaties van in totaal 20 waterkavels.

“Voor de (vloer)verwarming wordt gebruikgemaakt van warm-
tepompen die warmte aan het kanaalwater onttrekken”, vertelt 
mede-eigenaar Willem Landman. “De minimumtemperatuur 
van het water bedraagt 4 á 5°C. De warmtepompen die wij 
inzetten, kunnen echter al vanaf een temperatuur van 3 tot 4°C 
warmte aan het kanaal onttrekken. Veel vaker zal de watertem-
peratuur hoger zijn, waardoor ook het rendement van de warm-
tepompen toeneemt.”

Voor de stroomopwekking zijn zonnepanelen voorzien, vertelt 
hij. “De waterkavels worden aangesloten op een gezamen-
lijk smartgrid, waardoor bewoners slim elektriciteit kunnen 
uitwisselen. Het verbruik wordt per woning bijgehouden. Elke 
woning beschikt bovendien over een grote accu, waarin tijde-
lijke overschotten kunnen worden opgeslagen. Verder komt er 
een gescheiden stroom voor de afvoer van grijs (vaatwasser, 
wasmachine) en zwart water (toilet). In een pilot i.s.m. Waternet 
wordt het zwarte water op termijn afgevoerd naar een bioraf-
finaderij om het te vergisten en om te zetten in energie.”
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EFFICIËNTE ENERGIE-OPSLAGSYSTEMEN 
VOOR WATERWONINGEN SCHOONSCHIP
In project Schoonschip komt geen gasaansluiting. De nieuwe, drijvende woonwijk in Amsterdam-Noord zal na de ople-
vering all-electric functioneren. Vijfhonderd fotovoltaïsche zonnepanelen voorzien in een duurzame energieopwekking. 
Via een smart grid wordt de verkregen energie naar behoefte onder de woningen verdeeld, waarbij het verbruik per 
woning wordt bijgehouden. Elke waterwoning wordt voorzien van een grote accu, waarin tijdelijke overschotten kunnen 
worden opgeslagen. In opdracht van SpectralUtilities levert marktleider in energieopslag Top Systems B.V. de lithium 
accu systemen voor de waterwoningen, inclusief de beveiligingen, energie-omvormers en besturingssystemen.

“In de voorbereidingsfase hebben wij de accuca-
paciteit per waterwoning gecalculeerd”, vertelt 
Norman Heins, Sales en Project Engineer bij Top 
Systems B.V.. “In totaal hebben we 30 accusyste-
men van 7,5 kWh per waterwoning geleverd. Ge-
kozen is voor lithium systemen, die zich kenmer-
ken door een lange levensduur, een gunstige TCO 
en een zeer hoge efficiëntie (95-99%), wat zeer 
wenselijk is voor zonne-energiesystemen.” De ac-
cusystemen kunnen in slechts twee uur compleet 
op- of ontladen, vertelt hij. “Een uitkomst wanneer 
meerdere verbruikers tegelijk aanstaan en dus 
veel vermogen van de accu vragen.”

OMVORMERS
Aan de accusystemen zijn energie-omvormers van 
Victron gekoppeld; een Nederlandse producent 
van acculaders, omvormers en accessoires. “De 
5.000 VA omvormers zijn bidirectioneel, wat bete-
kent dat ze zowel kunnen opladen, omvormen als 
terugleveren naar de netspanning”, vertelt Heins. 
“Vanuit het accupakket zetten de omvormers de 
door de zonnepanelen opgewekte energie om 
naar 230 Volt wisselstroom, voor toepassing in de 
woningen. Indien gewenst leveren de omvormers 
bovendien stroom vanuit het accupakket terug 
aan de smart grid, voor gebruik in de overige wa-
terwoningen. Doordat de waterwoningen onder-
ling energie kunnen verdelen is een kleine wal-
stroomaansluiting voor dit project al voldoende.”

BESTURINGSSYSTEEM
Ook het besturingssysteem komt van Victron. “In 
dit project is gekozen voor Victron Venus, waarin 
zowel de informatie vanuit het accupakket en de 
omvormers als de zonnepanelen wordt verzameld. 
Een koppeling met het internet maakt een intuï-
tieve regeling en bewaking (ook op afstand) mo-
gelijk”, aldus Heins. “Om hier nog beter invulling 
aan te geven, is Victron Venus gekoppeld aan de 
software van SpectralUtilities.”

In juli worden de laatste energie-opslagsystemen 
voor Schoonschip geleverd.   ❚
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In opdracht van SpectralUtilities levert marktleider in energieopslag Top Systems B.V. de lithium 
accusystemen voor de waterwoningen, inclusief de beveiligingen, energie-omvormers en 
besturingssystemen.

Via een smart grid wordt de verkregen energie naar behoefte onder de woningen verdeeld, waarbij 
het verbruik per woning wordt bijgehouden.




