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Sinds augustus 2021
Duurzame koeling en verwarming van je huis!

• Productie en verkoop van ad/absorptie warmtepompen
• Ontwikkeling vaste-stof energieopslagsystemen voor woningen en bedrijfsgebouwen
• Advies over verduurzaming 

Wat doet ARES?



SolabCool
Heat- driven cooling

Zonne-energie

Warmtekracht-
koppeling

Warmtenet



Waarom hoor je steeds meer over energieopslag?

Gaswinning Transport gas Omzetting in warmteOpslag

Opwekken elektriciteit
Transport elektriciteit

Opslag

Omzetting in warmte



Waarom hoor je steeds meer over energieopslag?

Transport volume gas

Transport elektra 

Transport volume elektrisch verwarmen 

Transport volume warmtepomp (COP 3)

Transport volume waterstof 

1.200 m3

4.200 m3

Energie transport in gemiddeld Nederlandse woning

3.500 kWh

15.500 kWh

7.500 kWh

Het is niet realistisch om alle energiebehoefte van Nederlandse woningen 
via het elektriciteitsnetwerk te transporteren binnen afzienbare tijd.  



Waarom hoor je steeds meer over energieopslag?



Waarom hoor je steeds meer over energieopslag?

Het ontlasten van het energie transport netwerk kan 
door lokaal opgewekte energie op te slaan en de 
mismatch tussen vraag en aanbod te overbruggen. 

Een opslag kan dienen
1. Peak shaving;
2. Demand shifting;
3. Handel in energie;
4. Zelfvoorzienend;

Opslag van duurzame energie is economisch interessant.
Direct voor de energietransporteur, 
Indirect voor de consument die de rekening betaalt.



Welke oplossingen zijn er?

Welke opslag media zijn er: 

- Elektrochemische energieopslag. (thuis batterij)
- Waterstof; 
- Hout/Pellets 

- Omzetting naar warmte nodig!



Welke oplossingen zijn er?

Opslag van voelbare warmte (water, steen)

Opslag van latente warmte (Phase change material)

Thermochemische warmte opslag



Welke oplossingen zijn er?

A C E G
10 15 20 23

50 500 750 1000 1150
100 1000 1500 2000 2300
125 1250 1875 2500 2875
150 1500 2250 3000 3450
200 2000 3000 4000 4600

Woning. 100m2
Energielabel C. 
1500m3 per jaar gas verbruikt. 



Welke oplossingen zijn er?

Opslag van voelbare warmte 

Opslag capaciteit water: 
- 90 graden verwarmen.
- 40 graden afkoelen
- 4200 j/kg*K
- 1000 kg/m3

4000 liter inhoud

1 2 3 4 Week
2450 4900 7350 9800 MJ
680 1360 2040 2722 kWh

15000 30000 45000 60000 liter
15m3 30m3 45m3 60m3



Welke oplossingen zijn er?

Opslag van latente warmte (fase overgangsmateriaal)

- Producten voor schil van de woning
- Vergroot de warmtecapaciteit van de massa
- Zorgt voor peak shaving
- Kortstondige energieopslag (enkele dagen)
- Geen commercieel product op dit moment.



Welke oplossingen zijn er?
Thermo-chemische warmtepomp. 

Laden: Zout met water + warmte  Zout + condenswater

Opslag: Zout en condenswater fysiek gescheiden (vacuüm)
Ontladen:
warmte

4 keer hogere energiedichtheid dan water

Verdamping condenswater  Zout + warmte + koud
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Thermochemische energieopslag



Thermochemische Energieopslag
Proof of storage

SWeKOS project

- CTES; 2015
- TKI Tessel; 2013
- TKI Energy pad 1 en 2; 2017
- MERITS; 2016
- Tki Compass 1 en 2; 2014
- TKI CCO 2020
- SWEAT 2006
- Tki CCO demo 2022
- TKI CCO proto 2022
- TKI MMIP BTIC 9.3 2022
- SWEKOS 2 (2023)
- Sorptes (2026)
- DIVAC (2026)



Thermochemische energieopslag

SWEAT (2006) MERITS 2016



Thermochemische Energieopslag
Proof of storage

Merits project



Thermochemische Energieopslag

CCO Proto 2019 SWeKOS 2020



Thermochemische Energieopslag

CCO Pilot 2019 SWeKOS 2 2023



Thermochemische Energieopslag

SorpTES 2022 tot 2026 

Ontwikkeling warmte opslag systeem
Afmeting van een koelkast (0,6*0,6*1m)
30 kWh opslag capaciteit
10 kW vermogen (laden en ontladen)
Prijs per systeem €9000,-
€300/kWh opslag capaciteit
geplande markt introductie 2026



Wat kan je met opslag thuis?

Instrumenten overheid: 
1. Isoleren
2. Lokaal opwekken 
3. Vanaf 2026: verplicht aanschaf warmtepomp (hybride)



Wat kan je met opslag thuis?

Wat zijn economische en technische opties in 2023

Voelbare warmte opslag is op dit moment geschikt 
voor de markt. 

- Installeer een Zonne boiler met opslagvat
- Plaats een watertank in je tuin/kruipruimte;

https://youtu.be/F8yKEzmfmm0

https://www.energystoragenl.nl/tweede-kamer-neemt-nationaal-actieplan-energieopslag-in-ontvangst/



Wat voor opties zijn er in de toekomst?

Axel 
Jansen

https://youtu.be/-rPCRnz6-YQ



Bedankt voor de aandacht. 

VRAGEN? 


