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Inhoud
'Smart DC Lofts' in Eindhoven is een uniek innovatieproject, mede doordat nu voor het eerst meerdere 

woningen zijn aangesloten op een DC systeem. Om de innovatie op het gebied van gelijkstroom verder te 
stimuleren, vinden Bouwinvest en VolkerWessels iCity het belangrijk om de inzichten, aanbevelingen en 

conclusies te delen van deze proeftuin. Dat doen we in deze whitepaper.
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”
“Een smart home is een luxe waar je wel zonder kunt, 

maar op den duur heb je eigenlijk geen reden om 
zonder te doen. Een beetje zoals de smartphone 10 
jaar geleden. Ik heb me voorgenomen om alleen nog 
huishoudelijke apparaten te kopen die bestuurbaar zijn 
via het netwerk. Ik zou graag wakker worden met de 
geur van verse koffie en geluid uit een paar speakers, 
ook als ik daar zelf wat moeite in moet steken.

GUIDO, BEWONER SMART DC LOFTS
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1 Inleiding
BLOK 61: proeftuin met SMART DC-woningen

Op Strijp S in Eindhoven ontwikkelden Bouwinvest, VolkerWessels 
iCity en technische partners een innovatief project: geselecteerde 
huurders wonen vanaf de zomer van 2017 in 14 duurzame en 
slimme high-techwoningen bovenin BLOK 61. Met de proeftuin 
‘Live the Future’ zetten Bouwinvest en VolkerWessels iCity de eerste 
stappen naar een nieuwe standaard op het gebied van Smart DC-
woningen.

Bewoners in de proeftuin kregen te maken met verschillende 
innovaties: (1) duurzaam opgewekte energie en 
gelijkstroomnetwerk (DC), (2) sensoren om beweging en het 
leefklimaat te meten en (3) testen en doorontwikkelen producten /
diensten. Met deze innovaties ontstaan nieuwe mogelijkheden voor 
Internet Of Things in hun woning: slimme technologie in steeds 
meer apparaten. Met behulp van een op maat gemaakte app 
konden bewoners zelf een aantal systemen monitoren en instellen. 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan het op afstand aanzetten/reguleren 
van de temperatuur, energiestromen en het alarm en monitoren van 
beweging in het eigen appartement. 
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Waarom dit project? 

Het idee van de SMART DC Lofts is ontstaan vanuit de noodzaak tot 
vernieuwing	in	ons	denken	over	duurzame	energie	en	maatschappelijke	
verantwoordelijkheid.	Hoe	kunnen	we	als	belegger	en	ontwikkelaar	bijdragen	
aan een duurzame wereld? Bouwinvest hecht als investeerder aan het nemen 
van	maatschappelijke	verantwoordelijkheid	op	het	gebied	van	duurzaamheid	
en wil innovatie stimuleren. Omdat Bouwinvest in nieuwe panden investeert, 
is	het	belangrijk	dat	deze	aansluiten	bij	behoeften	op	de	langere	termijn.	
VolkerWessels iCity heeft de ambitie om in dergelijke duurzame 
langetermijns oplossingen te voorzien. Hoe willen mensen over 20 jaar 
wonen? De proeftuin is een eerste stap op weg naar slimme en duurzame 
woningen	voor	de	lange	termijn:	waarin	slimme	oplossingen	zijn	geïntegreerd	
die	CO2-uitstoot	beperken	en	efficiënter	gebruik	maken	van	grondstoffen	en	
het wooncomfort wordt verhoogd. Het actief betrekken van de bewoners is een 
belangrijk	onderdeel	in	dit	project.

De	toenemende	verstedelijking	en	de	verschuiving	naar	nieuwe,	duurzame	
energiebronnen zorgen voor een noodzaak voor de ontwikkeling van woningen, 
die	aangesloten	kunnen	worden	op	een	gelijkstroomnetwerk	(DC).	Voorheen	
was	het	logisch	vanuit	energie-efficiency	om	elektriciteit	in	de	vorm	van	
wisselstroom over grotere afstanden te verplaatsen. Na het opwekken wordt 
gelijkstroom	omgezet	in	wisselstroom.	Deze	wisselstroom	uit	ons	stopcontact	zet	
een	adapter	voor	onze	apparaten	vervolgens	weer	om	naar	gelijkstroom.	Met	dit	
systeem gaat veel onnodige energie verloren en worden grondstoffen onnodig 
verbruikt.	Nu	en	in	de	nabije	toekomst	worden	steden	in	toenemende	mate	
zelfvoorzienend	met	bijvoorbeeld	stadswarmte,	zonne-energie	en	windenergie	
die	in	of	vlakbij	de	stad	worden	opgewekt.	En	denk	ook	aan	elektrische	auto’s	
die	’s	avonds	energie	terug	kunnen	leveren.	Energie	hoeft	daardoor	niet	meer	
over langere afstanden verplaatst te worden. Dit biedt grotere kansen voor een 
efficiënter	gelijkstroomnetwerk.

Over de start

Aanjager van ons gedachtegoed achter de SMART DC woningen was een 
innovatiemedewerker	van	Apple.	Directies	van	VolkerWessels	iCity	en	
Bouwinvest	waren	in	2015	aanwezig	bij	een	trendsessie	van	Apple.	In	zijn	verhaal	
kwamen	de	kansen	voor	gelijkstroom	en	duurzaamheid	in	woningen	naar	voren,	
maar bleek ook dat de standaarden nog ontbreken en innovatie nodig is in de 
infrastructuur van woningen zelf. De vraag was dan ook: wie gaan hier mee aan 
de	slag?	Naar	aanleiding	van	deze	sessie	hebben	Bouwinvest	en	VolkerWessels	
iCity	technische	partijen	bij	elkaar	gebracht	om	de	proeftuin	in	14	woningen	op	
bovenste verdieping van BLOK61 te realiseren.

40% van de co2 
uitstoot komt van 
gebouwen

We	willen	van	het	
gas af

Verstedelijking 
Internet of Things
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Onderzoeksvragen

De proeftuin met deze SMART DC lofts is erop gericht om technische innovaties als het DC netwerk en 
smarttoepassingen	(zoals	bewegingssensoren)	te	ontwikkelen,	testen	en	onderzoeken.	

1 met een groep (technische) 
partners om alle systemen te 
realiseren en te integreren;

IN DE PROEFTUIN EN DE COMMUNITY VINDT OP TWEE 
NIVEAUS SAMENWERKING PLAATS: 

2
met de bewoners van de 
woningen om ervaringen van 
de technische systemen te 
verkrijgen en inzichten over het 
functioneren van een proeftuin.

BOUWINVEST EN VOLKERWESSELS ICITY HADDEN DE 
VOLGENDE VRAGEN BIJ DEZE PROEFTUIN: 

TECHNIEK
Hoe functioneren de systemen en in hoeverre is deze techniek in te 
zetten	bij	andere	woningprojecten?

PRIVACY
In hoeverre kan de privacy worden gewaarborgd binnen smart homes?

WAARDE
In hoeverre levert een DC loft waarde op voor huurder, verhuurder en 
ontwikkelaar?

SAMENWERKING
Welke	inzichten	levert	het	samenwerken	binnen	een	proeftuin	voor	alle	
stakeholders?

DC-MARKT EN ONTWIKKELING
In	hoeverre	kan	de	proeftuin	bijdragen	aan	het	volwassen	worden	
van	de	gelijkstroommarkt	voor	woningbouw?

6



SAMEN MET ONDERSTAANDE PARTNERS EN HUN EXPERTISES IS DE PROEFTUIN ONTWIKKELD EN UITGEVOERD: 

ENERVALIS/ABB 
Ontwikkeling van de 

gateway en leverancier 
klimaatcomponent 

OPENREMOTE 
Ontwikkeling van de app 

voor bewoners 

HOMIJ
Installatiewerkzaamheden 

van de technische 
installaties 

DC SYSTEMS 
Ontwikkeling van de DC-
gelijkstroominfrastructuur

VANMIERLO
Ontwerp en installatie van 
de slimme sensoren in de 

woningen 

Partners

Deze	partners	hebben	we	gevraagd	om	te	reflecteren	op	hun	ervaringen	van	twee	jaar	proeftuin.	
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Dit project is uniek, mede 
doordat nu voor het eerst meerdere 
woningen zijn aangesloten op een 

DC systeem. Om de innovatie op het 
gebied van gelijkstroom verder te 
stimuleren, vinden Bouwinvest en 
VolkerWessels iCity het belangrijk 

om de inzichten, aanbevelingen 
en conclusies te delen van deze 
proeftuin. Dat doen we in deze 

whitepaper.
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Uitleg over het systeem

Het systeem in de woningen bestaat uit hardware en 
software. Smart DC woningen hebben als doel om 
zonne-energie lokaal, in de woning te gebruiken en 
bewoners	zoveel	mogelijk	wooncomfort	te	bieden	op	
een energiezuinige manier. Dit gebeurt met behulp 
van een app en met sensoren die het klimaatsysteem 
en apparatuur bedienen. Samengevat gaat het om een 
compleet energiesysteem in de woning, gebaseerd op 
een smart grid	en	gelijkstroom.	

1. De opwekking, levering en opslag van energie  
Het dak van het gebouw is voorzien van 
zonnepanelen. Op het moment dat er zonne-energie 
opgewekt wordt, kan deze energie rechtstreeks uit 
de USB-C wandcontactdoos worden gebruikt. Het 
overschot aan energie wordt dan opgeslagen op een 
batterij.	In	de	woning	zijn	zowel	een	normaal	(AC)	
netwerk beschikbaar als een DC netwerk.  

2. Gebruikersinteractie: app en sensoren 
De app geeft bewoners inzicht in het binnenklimaat, 
energiegebruik en helpt met het reguleren van 
apparatuur en het woningklimaat op afstand. 
Bewoners	kunnen	in	de	app	scenario’s	(dag/nacht,	
thuis/weg)	instellen	en	de	werking	van	bijvoorbeeld	
de	thermostaat	bepalen.	Afhankelijk	van	het	
scenario dat een bewoner instelt, wordt het klimaat 
in de woning automatisch geregeld. Ook zit er een 
zelflerend	mechanisme	in	de	app,	dat	onder	andere	
wordt gevoed met data van de bewegingsensoren. 
Daarnaast kunnen gebruikers met de app drie 
apparaten	in	de	woning	aansturen/aanzetten.	
Zo kunnen ze als er een overschot is aan energie 
bijvoorbeeld	de	vaatwasser	laten	draaien.	Tenslotte	
geven sensoren activiteit in de woning door op het 
moment	dat	bewoners	zelf	niet	thuis	zijn	(alarm/
beveiligingsfunctie).
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Resultaten
Het opzetten van de Smart DC Lofts was een spannend traject waarvan we 
van te voren lastig konden inschatten of het technisch zou gaan werken 
en wat de impact zou zijn op de ontwikkeling en bouw. In de markt is 
veel theoretische kennis op het vlak van gelijkstroomnetwerken maar 
echter weinig praktijkervaringen. Hierin is de proeftuin relevant geweest. 
Bijvoorbeeld: Hoe ga je om met pieken? Hoe past het systeem fysiek in  
een gebouw? Hoe ga je om met privacy in deze netwerken? Wanneer dit 
netwerk in een gebouw echt functioneert, is de aansluiting op grids buiten 
het gebouw, een makkelijk te nemen volgende stap. Moeite waard deze 
proeftuin te starten. 

In dit hoofdstuk beschrijven we de belangrijkste 
resultaten in vier paragrafen: 

1 TECHNIEK

2 PRIVACY	&	SECURITY

3 WAARDE	VOOR	BEWONERS,	ONTWIKKELAARS	EN	BELEGGERS

4 SAMENWERKING	EN	DE	PROEFTUIN2 
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Aan het eind van de proeftuin is het gelukt om alle 
systemen werkend te krijgen. 
Het	ontwikkelen	en	realiseren	van	het	technisch	concept	kost	tijd.	Bepaalde	
onderdelen	in	het	systeem		zijn	volledig	nieuw	ontwikkeld	en	gebouwd	zonder	
testomgevingen. Hierdoor functioneerden technische systemen en infrastructuur 
in de eerste periode op een minimaal niveau of zelfs vaak niet. 

2.1 Techniek

Duurzaam opgewekte energie leveren aan een 
groep appartementen bleek juridisch complexer 
dan verwacht. 
In de eerste opzet van het project zou Bouwinvest met de zonnepanelen 
en	een	bijbehorende	batterij	vanuit	één	centraal	punt	energie	leveren	aan	
de	verschillende	bewoners.	Dit	bleek	echter	juridisch	niet	mogelijk,	omdat	
Bouwinvest dan energieleverancier zou worden. Het technische concept is 
hierna aangepast naar de juridische positie van Bouwinvest. Dit zorgde voor 
complicaties en de noodzaak voor extra omvormers in de woningen, waarmee 
wisselstroom	naar	gelijkstroom	kan	worden	getransformeerd.	

Verwachtingen en frustratie bewoners. 

Het slecht functioneren van systemen zorgde gedurende een deel van de 
looptijd	van	de	proeftuin	voor	frustratie	onder	de	bewoners,	die	bijvoorbeeld	
thuis	moesten	blijven	voor	servicemonteurs.	Energie	kon	bijvoorbeeld	nog	
niet	worden	opgewekt	en	geleverd	door	de	zonnepanelen.	Voor	de	huurders	
was	dit	een	teleurstelling,	zij	hadden	vanwege	het	duurzame	karakter	van	de	
DC	lofts	verwacht	dat	zij	een	energiezuinige	woning	zouden	huren,	en	hadden	
daarbij	ook	lagere	energielasten	verwacht.	Het	laatste	word	bemoeilijkt	doordat	
een groot deel van de energiekosten in de woning worden bepaald door 
stadsverwarming en niet alleen het DC netwerk. 

Inmiddels	werken	de	systemen	en	lopen	metingen	door.	De	huurders	krijgen	
al	geruime	tijd	energie	van	de	zonnepanelen	en	gebruiken	de	app.	De	
verwachting is daarom dat de proeftuin in de komende periode nog veel nieuwe 
inzichten oplevert vanuit de nieuwe data over het gedrag van de bewoners. 
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2.2 Privacy & security

Het goed regelen van privacy en digital security 
kost veel tijd.  
De	nieuwe	Europese	privacywetgeving	(in	Nederland	verwoord	in	de	AVG)	werd	
vanaf mei 2018 van kracht. Het opzetten van de screening en het aangaan van 
verwerkersovereenkomsten	heeft	veel	tijd	gekost.	Een	lastig	dilemma	hierin	
is dat kleinere technische partners vaak niet kunnen leveren wat deze SMART 
DC opzet vraagt op het vlak van digitale security. Het realiseren van een goed 
beveiligd netwerk en het overeenkomen van afspraken hierover kostte daarom 
meer	tijd	dan	verwacht.	

Bewoners goed en simpel informeren zorgt voor 
draagvlak. 
Een van de uitdagingen op het gebied van privacywetgeving was om vanuit 
complexe juridische taal een vertaalslag te maken naar een simpel en helder 
toestemmingsdocument gericht op de bewoners. Zolang voor de bewoners 
duidelijk	is	welke	data	wordt	gebruikt,	met	welk	doel	en	hier	helder	over	wordt	
gecommuniceerd, gaan ze mee in afspraken. Doordat dit proces nu een keer 
is	doorlopen	ligt	er	een	blauwdruk	om	bij	een	volgend	project	sneller	tot	
afspraken te komen.  
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2.3 De toegevoegde waarde voor bewoners, ontwikkelaars en beleggers

Inzicht in gebruik en opbrengst zorgt voor 
omarming duurzaamheid van bewoners.
Bewoners	hechten	waarde	aan	het	duurzame	en/of	kostenbesparende	
perspectief van de woning. Hoewel een energieneutrale woning voor veel 
bewoners niet de droom was alvorens ze met de proeftuin in aanraking kwamen, 
heeft de proeftuin ervoor gezorgd dat ze die doelstelling wel hebben omarmd. 
Daarom willen bewoners ook graag dat de smarttoepassingen en apparatuur in 
de	woning	uiteindelijk	bijdragen	aan	het	duurzamer	maken	van	hun	woning	en	
duurzaam	gedrag	in	huis.	Denk	bijvoorbeeld	aan	inzicht	in	de	verbruikshistorie	
van	energie	binnen	de	app:	dit	vinden	huurders	belangrijk.	Tot	slot	verwachtten	
bewoners als voordeel dat een duurzame woning ook echt een lagere 
energierekening oplevert.  Als laatste bemerkten de bewoners dat samenwerken 
aan duurzaamheid, een gevoel van samenhorigheid oplevert.

Bewoners	ervaarden	daarnaast	door	bijvoorbeeld	het	bij	elkaar	brengen	
van	de	groep	bijwonersavonden	(maar	ook	een	aparte	facebook)	groep	een	
groepsgevoel; een gevoel van saamhorigheid.

“De beloften over een energie-neutrale woning en 
besparingen komen momenteel
nog niet uit: de zonnepanelen zijn net aangesloten. 
De kosten lijken nu hoger uit te vallen door de 
stadsverwarming.” 
BEWONER PROEFTUIN

Wooncomfort kan toenemen door nieuwe slimme 
toepassingen in de woning. 

Op	basis	van	deze	proeftuin	is	het	moeilijk	om	een	uitspraak	te	doen	over	
het toegenomen wooncomfort. Dat ligt aan de omvang van de proeftuin, 
aard	van	bewoners	(geselecteerd	op	hun	motivatie)	en	het	feit	dat	een	aantal	
toepassingen	in	een	later	stadium	tijdens	de	proeftuin	volledig	functioneel	
zijn	geworden.	Met	name	nieuwe	toepassingen	in	de	woningen	hebben	
een	potentiële	impact	op	wooncomfort.	Nu	gaat	het	nog	vooral	om	USB-
stopcontacten, de smart-oven en bewegingssensoren. Als er meer relevante 
toepassingen	in	de	woning	worden	aangeboden	ontstaat	meer	potentiële	
positieve impact op het wooncomfort van de bewoners. Een slimme woning 
kan vervolgens gezien worden als een extra dienst aan huurders waarmee 
kosten kunnen worden bespaard, maar ook het wooncomfort wordt verhoogd. 
De	vraag	blijft	overeind	of	de	gemiddelde	bewoner	hier	ook	de	meerwaarde	
van	inziet:	wat	heeft	een	woning	in	de	basis	nodig	en	wat	zijn	interessante	
extra’s?	Het	idee	is	om	in	een	opvolgende	proeftuin	meer	onderzoek	te	doen	
naar de meerwaarde van dit soort dienstverlening. Interessant is ook om te 
zien dat wooncomfort in de ogen van bewoners over veel meer gaat dan 
klimaatbeheersing.  

“Wooncomfort is voor mij… het gevoel dat je 
thuiskomt. De inrichting is zoals jij die wilt, zoals de 
kleuren op de muur en de meubels om het gezellig te 
maken. Dat het niet gewoon een woning is, maar écht 
je eigen plekje.” 
BEWONER PROEFTUIN
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“Het is hier goed geïsoleerd en het klimaat is goed te 
reguleren in de winter. In de zomer is de temperatuur 
te hoog, en je kunt de woning niet afkoelen met koud 
water waar normaliter de vloerverwarming zit. Het is 
een mooie locatie met veel zon, maar het is wel warm. 
Dat komt natuurlijk ook omdat we op de bovenste 
verdieping zitten.” 
BEWONER PROEFTUIN

Voor de ontwikkelaar bood de proeftuin vooral 
de unieke kans het systeem werkend te krijgen in 
een ‘levend’ woongebouw. 
Dat	biedt	de	mogelijkheid	om	de	proeftuin	op	een	grotere	schaal	te	gaan	
implementeren. Het voordeel daarvan is dat meer betrouwbare data kan worden 
opgehaald	en	de	eerste	hobbels	om	systemen	functionerend	te	krijgen	en	
nieuwe	standaarden	te	ontwikkelen	nu	zijn	genomen.			

Nieuwe technologische mogelijkheden bieden 
kansen voor nieuwe diensten en producten die 
een ontwikkelaar kan aanbieden bij het betrekken 
van de woning. 
Welke	extra’s	kan	een	ontwikkelaar	bieden,	wat	levert	dit	de	bewoners	op	en	zijn	
ze	bereid	om	hiervoor	te	betalen?	Met	andere	woorden:	wat	kunnen	partijen	
aanbieden - anders dan een woning bestaande uit muren, deuren en een 

klimaatsysteem	-	om	het	comfort	en/of	energieoptimalisaties	mogelijk	te	maken?	
De	toegevoegde	waarde	van	smart-toepassingen	zagen	bewoners	voornamelijk	
in de opwekking van zonne-energie, het bedienen van toepassingen op 
afstand	zoals	de	temperatuur	(via	de	app)	en	de	usb-stopcontacten	die	energie	
besparen.	Nu	meer	interesse	ontstaat	in	Smart	DC	ligt	er	een	mogelijkheid	om	
in een volgende proeftuin meer smart toepassingen in de woning te integreren, 
zodat beter kan worden onderzocht wat echt van toegevoegde waarde is. 
Bijvoorbeeld	slimme	verlichting	en	toegang	tot	de	woning	middels	slimme	
deursloten.

Het was niet direct duidelijk wat precies de 
mogelijke (financiële) besparing op energie is. 
Het	meten	van	energiebesparing	en	vergelijken	met	een	controlegroep	zonder	
smart	DC-woning	was	nog	niet	mogelijk.	Tijdens	de	proeftuin	is	energie	
teruggeleverd	aan	de	bewoners,	als	compensatie	voor	het	later	werkend	krijgen	
van	de	zonnepanelen.	Verder	had	deze	proeftuin	een	relatief	kleine	omvang,	
waardoor	het	moeilijk	is	om	statistische	conclusies	te	trekken.	Het	is	vanaf	nu	
mogelijk	om	te	blijven	monitoren	en	meer	inzicht	te	krijgen	in	de	te	behalen	
besparing. In de toekomst kan de energie- en kostenbesparing daarom in kaart 
worden	gebracht.	Op	basis	daarvan	kan	een	financiële	waarde	toegekend	
worden: hoeveel besparen bewoners precies? Leidt dat tot lagere maandlasten?     
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De opzet en omvang 
van de proeftuin

Om deel te mogen nemen aan de 
proeftuin, vroegen we de bewoners een 
motivatiebrief	te	schrijven.	Bouwinvest	en	
VolkerWessels	iCity	konden	zo	selecteren	
op een diverse groep gemotiveerde 
bewoners. Hoewel bewoners de 
toegevoegde waarde van de Smart DC 
Home ervaren, was de beweegreden 
voor	inschrijving	anders.	Het	merendeel	
van de huidige bewoners was met 
name onder de indruk van het gebouw 
en de appartementen. Daarnaast 
bood	dit	mogelijkheid	om	hiermee	te	
topappartement te bemachtigen. 
De	huurders	zijn	zeer	divers	met	
beroepen als high-tech programmeurs, 
salesmanagers tot winkelmanager.

Elke bewoner heeft wel een duurzame 
mindset, maar ze verschillen onderling 
in de sterkte van die mindset. Sommigen 
besparen overwegend vanuit een 
kostenperspectief, anderen weer vanuit 
een duurzaam perspectief.

1 Selectie op basis van motivatiebrief voor de proeftuin.

BEWONERS WERDEN GEDURENDE DE PROEFTUIN BETROKKEN IN 
VERSCHILLENDE FASES GEDURENDE ANDERHALF JAAR:

2

3

4

Aftrapfase voorafgaand aan oplevering, met brainstorm over 
mogelijke producten diensten en informeren verwachtingen proeftuin.

Kwalitatief onderzoek over wooncomfort en -beleving onder de bewoners.
DOEL: verkenning behoeften en verwachtingen en perceptie van wooncomfort 
en	woonbeleving.	We	evalueerden	met	de	bewoners	hun	beleving	van	de	
proeftuin	en	toegevoegde	waarde	die	ze	ervaren	van	de	aanwezige	(werkende)	
smarttoepassingen.

Co-creatie: samen met de bewoners, Bouwinvest, VolkerWessels iCity, 
overige technische partners en Youngworks werd een bijeenkomst 
georganiseerd bij Ennatuurlijk. 

2.4 Samenwerking en de proeftuin
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De kernvraag van deze sessie was: welke mogelijkheden liggen er om meer waarde toe te voegen met 
de mogelijkheden van smarttoepassingen en warmte van Ennatuurlijk? Tijdens de sessie bedachten 

bewoners meer dan 100 ideeën om de proeftuin mee te versterken en meer waarde toe te voegen. Een 
aantal voorbeelden van deze ideeën die door de bewoners zijn aangedragen: 

Bied	de	mogelijkheid	om	
een maximumtemperatuur 

of luchtvochtigheid in 
te	stellen.	Tijdens	de	

warme zomer bleek de 
temperatuur ver op te 

lopen en de woning maar 
moeilijk	te	koelen.	Een	
andere suggestie voor 

dit probleem: zorg voor 
slimme zonwering. 

Wooncomfort

Geef	bewoners	regelmatig	
(op	vaste	momenten)	

updates over processen 
en toepassingen en 
manage continu hun 

verwachtingen. Dit gaat 
over	techniek:	Wanneer	zijn	
welke systemen werkend? 
Wat	zijn	obstakels?	En	
communiceer over de 
inbreng van bewoners 
in	de	proeftuin:	Welke	

ideeën	en	suggesties	van	
bewoners worden verder 
opgepakt? En welke niet?

Communicatie

Bied bewoners meer inzicht 
in hun energieverbruik 

t.o.v. hun verbruikshistorie 
en het verbruik van andere 

bewoners, zodat ze hun 
gedrag hierop kunnen 

aanpassen. Met dit idee 
is energieleverancier 
Ennatuurlijk	verder	aan	
de slag gegaan met de 

bewoners in een gerichte 
pilot. 

Duurzaamheid & gedrag

Tijdens	de	looptijd	van	
de proeftuin kwamen 
geleidelijk	steeds	

meer functionaliteiten 
beschikbaar. Bewoners 
maakten hier beperkt 
gebruik van. Bied een 
opfristraining om ze 
optimaal gebruik te 
laten maken van de 
mogelijkheden.						

Duurzaam gedrag

Bied	de	mogelijkheid	om	
de verlichting in de eigen 
woning via de app in te 

stellen.  

Smartmogelijkheden

1 2 3 4 5
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Bouwen aan de community: van
informeren naar participatie en cocreatie 
De proeftuin is gebaseerd op bewonersparticipatie 
uitgaande van vier niveaus.	Tijdens	het	project	is	een	
community	ontwikkeld	die	bijdraagt	aan	de	ontwikkeling	
en verbetering van het concept. Bewoners waren vooral 
waardevol	door	hun	reflectie	op	de	werking	van	de	
technische apparatuur en hun terugkoppeling over 
wooncomfort, het proces van de proeftuin en de waarde van 
de	smarttoepassingen.	Binnen	deze	proeftuin	zijn	bewoners	
op de verschillende niveaus betrokken.  
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1
2
3
4 CO-PRODUCTIE

CO-CREATIE

PARTICIPATIE

INFORMEREN
Instructie en uitleg over Smart DC Lofts

Bewoners testen en geven feedback op concept

Meer dan 100 nieuwe ideeën

Bewoners ontwikkelen plugins in DC Lofts

4 levels voor betrekken huurders bij nieuwe concepten
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INFORMEREN

1
2
3
4

Bewoners ontvangen instructies en informatie over 
de Smart DC lofts binnen de proeftuin. Op dit niveau 
gaat	het	puur	over	zenden	vanuit	de	partijen	naar	de	
bewoners.	Goed	informeren	over	voortgang,	obstakels	
en	technische	uitdagingen	bleek	een	belangrijke	
basisvoorwaarde voor positieve betrokkenheid van de 
bewoners.  

1
2
3
4PARTICIPATIE 

Op	het	tweede	niveau	ervaren	bewoners	dat	ze	onderdeel	zijn	van	
een community met elkaar en verschillende stakeholders. Ze testen 
de toepassingen binnen hun woning en geven feedback op de 
werking	van	deze	toepassingen,	ideeën,	technische	innovaties	en	
reageren op vragen vanuit de betrokken organisaties. Bovendien 
geven de bewoners hun mening met betrekking tot woonbeleving 
en -comfort. Ook kunnen de bewoners input geven op het proces 
van de proeftuin zelf: hoe ervaren ze het tot nu toe? En hoe 
verlopen proces en communicatie? 
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CO-CREATIE

1
2
3
4

Bewoners	brengen	zelf	thema’s	en	kansen	in	voor	
verbeteringen en denken mee. Hiertoe worden ze actief 
uitgedaagd/uitgevraagd	in	bijvoorbeeld	een	co-creatie	
bijeenkomst.	

CO-PRODUCTIE 
Enkele bewoners dachten mee op het ontwikkelen en 
optimaliseren	van	(bestaande)	toepassingen	binnen	de	woning.	Zo	
ontwikkelde een bewoner in samenwerking met een Amerikaanse 
leverancier	van	een	sensorvloer	bijvoorbeeld	een	app	en	laat	hij	
deze	communiceren	met	de	verlichting	in	zijn	woning:	

“Ik ben aan de slag gegaan met een innovatieve partij die 
sensormatten ontwikkelt als ondervloer. Daar heb ik een app 
bij ontwikkeld.” 1

2
3
4
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Samenwerken met (meerdere) partijen binnen 
de proeftuin bleek een lastige opgave. 

Met	meerdere	partijen,	en	daarmee	verschillende	expertises,	is	samenwerken	
een	complex	proces	om	te	stroomlijnen.	Zeker	als	er	gewerkt	wordt	met	
producten die nog niet bestaan en speciaal worden ontwikkeld voor een 
proeftuin. 

Na het functioneren van de systemen en draaien 
van de proeftuin, werd het voor meer partijen 
aantrekkelijk om aan te sluiten bij de proeftuin. 

Doordat	nieuwe	producten	meteen	getest	kunnen	worden	bij	bewoners,	
ontstaat	toegevoegde	waarde.	Nieuwe	partners	zijn	betrokken	geraakt	en	zien	
kansen om aan te haken voor samenwerking:
• Amanu richt zich op de ontwikkeling van ledverlichting, die werkt op 

gelijkstroom.		
• Atag	onderzoekt	mogelijkheden	voor	gelijkstroom	en	keukenapparatuur.
• Ennatuurlijk sloot aan gedurende de proeftuin om onder meer te 

onderzoeken welke feedback bewoners willen over hun energieverbruik 
en	hoe	de	vorm/presentatie	van	deze	inzichten	ze	het	beste	kan	helpen	om	
energie te besparen. 
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ERIC SEVERINS (PROJECTLEIDER) -  HOMIJ TECHNISCHE INSTALLATIES
ROL BINNEN SMART DC |  BLOK 61

HOMIJ	was	verantwoordelijk	voor	de	installatiewerkzaamheden	van	alle	technische	systemen	in	de	Smart	DC	
lofts	en	het	eerste	aanspreekpunt	bij	klachten	van	bewoners	en	technische	storingen.

UITDAGING RESULTAAT

Severins vindt dat de opwekking van 
zonne-energie door zonnepanelen goed 
functioneerde. Ook de mogelijkheid 
tot het opslaan van extra opgewekte 
energie is een positief resultaat. Tot 
slot is de app voor bewoners sterk 
verbeterd: het energieverbruik, plus de 
hoeveelheid opgewekte en opgeslagen 
energie kan nu worden afgelezen.

Bij	een	innovatief	project	als	Smart	DC	lofts	moet	
een	partij	ruim	op	tijd	instappen	om	goede	
afspraken	te	kunnen	maken	met	alle	partijen	en	om	
de infrastructuur van technische installaties goed 
uit te engineeren.	Daardoor	kunnen	problemen	bij	
oplevering van tevoren voorkomen worden. 
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JONATHAN VAN DER HEIJDEN (PROJECTLEIDER ENGINEER) -  DC SYSTEMS
ROL BINNEN SMART DC |  BLOK 61

DC	Systems	was	verantwoordelijk	voor	het	mogelijk	maken	van	een	DC	gelijkspanningsinfrastructuur	in	de	
woningen: een hybride installatie waar DC stroom wordt opgewekt door middel van zonnepanelen op het dak. 
DC	systems	heeft	verder	de	USB-C	wandcontactdozen	en	current	router	(aansturing)	geleverd,	die	worden	
gevoed	met	gelijkspanning	waarop	elektronica	die	werkt	op	gelijkstroom	aangesloten	kan	worden.	

UITDAGING BELANGRIJKSTE RESULTAAT

Blok 61 is een uniek project. Het 
DC systeem werd voor het eerst in 
woonhuizen geplaatst en is  daarmee 
een primeur op de woningmarkt.

Vlak	voor	de	oplevering	van	de	woningen	bleek	
dat er een andere opzet van het DC systeem 
nodig was, omdat Bouwinvest anders formeel een 
energie leverancier zou worden. Er kwam nu een 
DC omvormer in elk appartement in plaats van een 
centrale omvormer in de kelder van het complex. 
Deze verrassing leverde frustratie op voor zowel DC 
Systems	als	voor	de	bewoners,	bleek	later.	Verder	
bleek het samenwerken met drie of vier externe 
partijen	lastig	in	de	ontwikkelfase.	
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MARCEL VAN LIESHOUT  (PROJECTLEIDER) -  VAN MIERLO INGENIEURSBUREAU
ROL BINNEN SMART DC |  BLOK 61

Bij	Blok	61	was	Van	Mierlo	verantwoordelijk	voor	het	ontwerp	en	installatie	van	slimme	sensoren	(sensor	
devices)	in	de	smart	DC	lofts.	Daarbij	lag	de	focus	op	twee	aspecten:	1)	het	leefklimaat	van	de	woning,	en	2)	
het	meten	van	aanwezigheid	(beweging)	in	de	woning.		

UITDAGING RESULTAAT

Als organisatie heeft Van Mierlo meer 
praktische inzichten gekregen in de 
problemen en obstakels die ontstaan 
bij de installatie van een draadloos 
netwerksysteem. Eenvoudige dingen op 
papier bleken in de praktijk veel tijd te 
kosten. 

Van	Mierlo	had	zeer	beperkte	tijd	om	het	systeem	
in de woningen grondig te testen en evalueren 
voor de oplevering en intrede van de bewoners. 
De	oorspronkelijke	planning	was	om	in	augustus	
te starten, maar pas in januari of februari kwam er 
een	‘go’	op	de	proeftuin.	Hierdoor	moest	er	veel	
gebeuren	in	de	woningen,	terwijl	deze	al	bewoond	
waren.  
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PIERRE KIL (DIRECTEUR) -  OPENREMOTE EUROPA 
ROL BINNEN SMART DC |  BLOK 61

OpenRemote	is	verantwoordelijk	voor	het	ontwikkelen	van	de	app	die	bewoners	konden	gebruiken	
voor	inzicht	in	de	smarttoepassingen	in	de	woning:	om	bijvoorbeeld	het	woningklimaat,	het	alarm	en	
energiestromen van hun woning te regelen. 

UITDAGING RESULTAAT

Volgens Kil is de applicatieontwikkeling 
gegaan zoals verwacht werd. In dat 
proces is weinig veranderd gedurende 
het project. OpenRemote heeft veel 
feedback gekregen van de gebruikers/ 
bewoners over de App. Waar zaten 
bijvoorbeeld fouten in de App, wat 
werkte wel en niet goed? Hierdoor kon 
de app sneller geoptimaliseerd worden.  

Pierre Kil is positief over de organisatorische kant 
van	VolkerWessels	iCity	en	Bouwinvest	om	het	
project tot een goed einde te brengen. Doordat de 
ontwikkeltijd	voor	oplevering	te	kort	was,	moest	er	
nog veel gebeuren toen bewoners er al zaten. Ook 
was een deel van de systemen nog te instabiel.  Dit 
zorgde voor een grote uitdaging en klachten vanuit 
bewoners over problemen in de appartementen. 
Hierdoor ontstond het risico dat het project vast zou 
lopen. Het is toch gelukt om problemen samen met 
de	technische	partijen	en	de	bewoners	op	te	lossen.		
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TOM VANROYE (ENERGY SOLUTIONS ARCHITECT) -  ENERVALIS 
ROL BINNEN SMART DC |  BLOK 61

Enervalis	is	verantwoordelijk	voor	het	leveren	van	de	gateway	met	intelligentie.	Deze	gateway	zorgt	er	enerzijds	
voor	dat	er	data	uit	de	woning	(bijvoorbeeld	over	energieverbruik)	naar	de	app	gaat,	en	anderzijds	maakt	deze	
gateway	het	mogelijk	dat	apparaten	(bijvoorbeeld	de	thermostaat)	kunnen	worden	ingesteld	door	de	bewoners.		

UITDAGING RESULTAAT

Er zijn veel learnings opgehaald over de 
architectuur van de meetsystemen. Deze 
waren nu te kwetsbaar en misten een 
back-upsysteem voor noodscenario’s. 

De	oplevering	van	de	techniek	was	volgens	Van	
Roye	moeilijker	dan	verwacht,	omdat	niet	alles	op	
tijd	klaar	was	en	de	bewoners	al	hun	intrede	in	de	
woningen hadden gedaan. De installatie moest 
plaatsvinden in een bewoonde woning, wat lastiger 
is dan een casco huis.
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Conclusies
Op meerdere vlakken heeft de proeftuin tot een positieve opbrengst geleid. 
Zowel op het gebied van het overwinnen van technische uitdagingen als op 
het bouwen van een community met bewoners en alle technische partijen. 
Dat ging niet vanzelf. 3 TECHNIEK Hoe functioneren de systemen en in 

hoeverre	is	deze	techniek	in	te	zetten	bij	
andere woningprojecten?

PRIVACY In hoeverre kan de privacy worden 
gewaarborgd binnen smart homes?

WAARDE In hoeverre levert een DC loft waarde op 
voor huurder, verhuurder en ontwikkelaar?

SAMENWERKING Welke	inzichten	levert	het	samenwerken	
binnen een proeftuin voor alle stakeholders?

DC-MARKT EN 
ONTWIKKELING

In	hoeverre	kan	de	proeftuin	bijdragen	
aan het volwassen worden van de 
gelijkstroommarkt	voor	woningbouw?

Per doel benoemen we hieronder de belangrijkste conclusies: 
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3.1 In hoeverre zijn de vooraf gestelde doelen behaald?

Techniek
Op technisch vlak was het systeem aan het eind van de proeftuin operationeel: het DC-netwerk, inrichten 
van	de	sensoren	in	de	woningen	(voor	dataverzameling)	en	functioneren	van	de	smarttoepassingen.	Dit	
werkt onder andere veroorzaakt door juridische punten. 

Een	deel	van	het	systeem	werd	pas	na	oplevering	van	de	appartementen	geïnstalleerd.	Hierdoor	ervoeren	
bewoners relatief veel overlast van niet-werkende systemen en aanvullende werkzaamheden in hun 
woning. 

Aanbevelingen

1 Denk in aanvulling op de technische uitdagingen na over de juridische consequenties en 
organisatorische gevolgen van het systeem.  

Bij een volgende proeftuin moet de basistechniek in de infrastructuur functioneren voor 
oplevering aan de huurders.

Het is belangrijk om  vooraf scherper te bepalen wat er gemeten moet worden in de woning, 
en vervolgens de meetpunten en instrumenten (meters en sensoren) n te richten voor het 
verzamelen en uitlezen van gebruikersdata.

Communiceer helder richting de bewoners over vorderingen, obstakels en laat weten 
wanneer oplossingen worden verwacht. Ook als er geen nieuws is.

Smart-DC technologie moet vanaf begin mee ontworpen worden op de tekentafel.  Houd 
rekening in het bouwkundig en installatietechnisch ontwerp met de gateways, batterijen en 
kabels.   

2

3

4

5
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3.1 In hoeverre zijn de vooraf gestelde doelen behaald?

Privacy & security
Op	het	gebied	van	privacy	en	security	zijn	de	doelstellingen	behaald.	De	beveiliging	van	de	gegevens	is	
geregeld en functioneert optimaal. Hiermee is ook de uitwisseling van bewonersgegevens gewaarborgd. 
Bewoners bleken zeer coöperatief, zolang communicatie over het doel en de waarborging van de 
gegevens	vanuit	de	verschillende	partijen	duidelijk	is.	

Aanbevelingen

1

2

Privacy & security
Op	het	gebied	van	privacy	en	security	zijn	de	doelstellingen	behaald.	De	beveiliging	van	de	gegevens	is	
geregeld en functioneert optimaal. Hiermee is ook de uitwisseling van bewonersgegevens gewaarborgd. 
Bewoners bleken zeer coöperatief, zolang communicatie over het doel en de waarborging van de 
gegevens	vanuit	de	verschillende	partijen	duidelijk	is.	

Aanbevelingen

1 Vertaal complexe en soms overcomplete juridische taal over omgang met gegevens naar 
heldere voor bewoners begrijpelijke taal en afspraken. Dat zorgt voor beter begrip en 
draagvlak bij de bewoners. 

Bij het selecteren van (technische) partners/leveranciers is het van belang om duidelijk te 
hebben of deze partijen goed georganiseerd zijn om goed om te gaan met verwerken van 
privacy gevoelige informatie en alles wat daar bij komt kijken.  

2
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3.1 In hoeverre zijn de vooraf gestelde doelen behaald?

Privacy & security
Op	het	gebied	van	privacy	en	security	zijn	de	doelstellingen	behaald.	De	beveiliging	van	de	gegevens	is	
geregeld en functioneert optimaal. Hiermee is ook de uitwisseling van bewonersgegevens gewaarborgd. 
Bewoners bleken zeer coöperatief, zolang communicatie over het doel en de waarborging van de 
gegevens	vanuit	de	verschillende	partijen	duidelijk	is.	

Aanbevelingen

1 Vertaal complexe en soms overcomplete juridische taal over omgang met gegevens naar 
heldere voor bewoners begrijpelijke taal en afspraken. Dat zorgt voor beter begrip en 
draagvlak bij de bewoners.     

Waarde DC en smarttoepassingen voor bewoners, 
ontwikkelaars en beleggers

Bewoners vinden een energiezuinige en kostenbesparende woning van toegevoegde waarde, vanuit 
economisch	en	duurzaam	(idealistisch)	perspectief.	

Over	de	mate	van	duurzaamheid	en	energiebesparing	is	momenteel	nog	geen	heldere	cijfermatige	
conclusie	te	trekken.	Het	was	binnen	de	proeftuin	nog	niet	mogelijk	om	goed	uit	lezen	hoeveel	precies	
is	bespaard.	Naast	het	werkend	krijgen	van	de	meetpunten	is	ook	de	opwekking	via	zonnepanelen	
later	mogelijk	geworden.	Doordat	bewoners	extra	energie	hebben	ontvangen	ter	compensatie	van	hun	
energierekening is data vervuild geraakt. 

Aanbeveling

1 Meet in volgende proeftuin systematischer op vooraf gestelde doelen. Nu lag de nadruk 
primair op de ontwikkeling en het werkend krijgen van het systeem. Door dit in de toekomst 
beter te definiëren, op grotere schaal te meten en te zorgen voor een controlegroep wordt de 
toegevoegde waarde scherper aangetoond voor zowel huurder, verhuurder als ontwikkelaar.   
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3.1 In hoeverre zijn de vooraf gestelde doelen behaald?

Privacy & security
Op	het	gebied	van	privacy	en	security	zijn	de	doelstellingen	behaald.	De	beveiliging	van	de	gegevens	is	
geregeld en functioneert optimaal. Hiermee is ook de uitwisseling van bewonersgegevens gewaarborgd. 
Bewoners bleken zeer coöperatief, zolang communicatie over het doel en de waarborging van de 
gegevens	vanuit	de	verschillende	partijen	duidelijk	is.	

Aanbevelingen

1

2

Samenwerking

Aanbevelingen

1 Zorg dat alle partijen vanaf het begin actief betrokken worden. Zo kent iedereen elkaars rol en 
achtergrond – en ontstaat er meer een teamgevoel vanaf de start voor een gefundeerde samenwerking. 

Betrek bewoners op het goede moment en op het goede niveau. Dat wil zeggen: zorg dat eerst de 
basis van het systeem werkt voordat bewoners hun woning betrekken, om zo frustratie te voorkomen 
bij bewoners en ontwikkelaars. Zorg daarbij voor heldere communicatie over de voortgang. Bewoners 
hadden veel waardering voor de manier waarop ze hun ideeën konden inbrengen tijdens de proeftuin.  
Het is ook van belang om bewoners te informeren over het geen er wel/niet gebeurd met hun input, dit 
om “teleurstelling” in het vervolg van het proces te voorkomen.  

2

De	samenwerking	tussen	de	verschillende	betrokken	partijen	verliep	niet	vlekkeloos	vanaf	de	start	en	moest	eerst	
een	goede	vorm	vinden.	Veel	partijen	werkten	voor	het	eerst	met	elkaar	samen	en	dat	aan	een	nieuw	product.	

AANBEVELING 1

De	samenwerking	met	bewoners	hebben	de	betrokken	partijen	als	positief	ervaren	en	heeft	veel	toegevoegde	
waarde	gehad.	Hierdoor	ontstond	een	directe	mogelijkheid	tot	het	testen	van	oplossingen	en	verkrijgen	van	
feedback.	Daarbij	hadden	het	organiseren	van	cocreatie-sessies	toegevoegde	waarde	om	nieuwe	ideeën	op	te	
halen vanuit de bewoners. 

Bewoners	dragen	graag	bij	aan	verbeteringen	gedurende	de	proeftuin.	De	motivaties	voor	het	leveren	van	
input	variëren.	Waar	de	ene	bewoner	graag	wil	graag	bijdragen	aan	innovatie,	wil	de	ander	bijdragen	aan	meer	
duurzaamheid.	De	verschillende	bijeenkomsten	die	met	de	bewoners	zijn	georganiseerd	zorgden	voor	het	
ontstaan van een community met bewoners en technische partners, maar ook tussen de bewoners onderling. 

AANBEVELING 2

Denk	ook	na	over	de	beheersbaarheid	in	de	exploitatiefase.	Wellicht	is	het	interessant	om	op	zoek	te	gaan	naar	
servicepartners	die	die	dit	soort	systemen	leveren,	onderhouden	en	exploiteren	voor	langere	tijd.
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3.1 In hoeverre zijn de vooraf gestelde doelen behaald?

Privacy & security
Op	het	gebied	van	privacy	en	security	zijn	de	doelstellingen	behaald.	De	beveiliging	van	de	gegevens	is	
geregeld en functioneert optimaal. Hiermee is ook de uitwisseling van bewonersgegevens gewaarborgd. 
Bewoners bleken zeer coöperatief, zolang communicatie over het doel en de waarborging van de 
gegevens	vanuit	de	verschillende	partijen	duidelijk	is.	

DC markt in ontwikkeling 
Het DC systeem werd voor het eerst in een groep woningen toegepast en is daarmee een primeur op de 
woningmarkt.	Hoewel	dit	een	proces	van	vallen	en	opstaan	was,	is	een	belangrijk	doel	daarmee	behaald:	
de	realisatie	van	gelijkstroomwoningen.	De	gelijkstroomstandaard	voor	huizen	is	gedefinieerd	–	en	dat	is	
groot	en	belangrijk	nieuws.	
Het	project	heeft	daarmee	een	belangrijke	bijdrage	geleverd	aan	verdere	innovatie	in	de	gelijkstroommarkt	
voor	woningbouw.	Dat	het	systeem	in	de	woningen	functioneert	is	een	doorbraak,	maar	tegelijkertijd	
een	eerste	stap:	er	is	nog	veel	meer	mogelijk.	Zoals	Apple	aangeeft,	moeten	er	nog	grote	stappen	gezet	
worden	in	de	ontwikkeling	van	softwareprotocollen	en	is	nieuw	aanbod	van	huishoudelijke	apparaten	
nodig	die	klaar	zijn	voor	DC.	Denk	bijvoorbeeld	aan	een	gelijkstroom	vaatwasser	of	wasmachine.	Dan	
neemt	de	toegevoegde	waarde	van	gelijkstroom	verder	toe.		

In	de	volgende	paragraaf	blikken	we	vooruit	op	de	nieuwe	mogelijkheden	die	nu	ontstaan.		

33



Het	moet	dus	anders.	Verstedelijking	vraagt	om	een	efficiëntere	infrastructuur	
die leidt tot energiebesparing door het gebruik van duurzamere 
energiebronnen	(zoals	zonne-energie)	en	technologieën	die	energie	op	een	
slimme manier reguleren. Als dit niet gebeurt raakt het huidige energienetwerk 
overbelast.

Deze proeftuin met SMART DC woningen is ontstaan, doordat de deelnemende 
partijen	gezamenlijk	een	visie	deelden:	een	duurzame	oplossing	met	het	oog	op	
wonen	is	nodig	en	gelijkstroom	is	een	mogelijke	oplossing,	die	kan	bijdragen	
aan	het	verbeteren	van	de	woonervaring,	CO2-uitstoot	beperkt	en	efficiënter	
gebruik van grondstoffen faciliteert.

3.2 Een blik op de toekomst: rol van gelijkstroom en home producten
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”
“Stel je hebt een nieuwe 

vaatwasser, die aangesloten is op 
het slimme netwerk van andere 
toepassingen. De machine 
‘spreekt’ de juiste taal en 
‘begrijpt’ wanneer er voldoende 
energie is opgewekt zodat hij 
kan beginnen met afwassen. 
Deze vaatwasser begint dus 
met afwassen als zonnepanelen 
overschot hebben.
ALDUS APPLE 

We	hebben	ook	met	Apple	contact	
gehad, volgens Apple moeten er nog 
grote stappen gezet worden in de 
ontwikkeling van softwareprotocollen 
en	is	nieuw	aanbod	van	huishoudelijke	
apparaten	nodig	die	klaar	zijn	voor	DC.	
Denk	bijvoorbeeld	aan	een	gelijkstroom	
vaatwasser of wasmachine. Dan neemt de 
toegevoegde	waarde	van	gelijkstroom	
verder toe. 
 
Met	deze	proeftuin	is	een	belangrijke	
eerste stap gezet in de toekomst van 
duurzaam wonen. Slimme toepassingen 
kunnen uit zichzelf slim omgaan met 
energie	–	bijvoorbeeld	doordat	ze	pas	
gaan	‘verbruiken’	als	er	genoeg	duurzame	
energie is opgewekt. De volgende stap 
is dus niet alleen dat bewoners zelf zich 
duurzamer gaan gedragen met meer 
informatie die slimme toepassingen 
terugkoppelen, maar ook dat hun woning 
slimmer	wordt	en	efficiënter	omgaat	met	
energie:
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Kansen voor meer consumentenproducten:

Nu	de	standaard	is	gedefinieerd,	is	de	volgende	stap	dat	fabrikanten	hier	
productlijnen	op	gaan	afstemmen,	zodat	meer	consumentenproducten	op	
gelijkstroom	gaan	werken.	Denk	aan	verlichting	en	kookapparaten.	Voor	
producten als je laptop en telefoon geldt dit al, maar voor veel grootverbruikers 
zoals een wasmachine of droger nog niet. De producten die consumenten 
dan	in	huis	hebben	kunnen	dan	altijd	worden	aangesloten	in	huis	–	en	gebruik	
maken	van	een	duurzamere	energiebron.	Van	der	Heiden	(DC	Systems)	verwacht	
dat er in de komende 5 jaar veel meer USB-C aansluitpunten zullen komen in 
woningen.	Wanneer	alles	in	een	woning	met	gelijkstroom	werkt,	is	volgens	hem	
nog	lastig	te	voorspellen.	De	aandacht	is	er,	maar	er	zijn	meer	grote	partijen	
en fabrikanten nodig die het voortouw nemen. Daarvoor is BLOK 61 een 
aantrekkelijke	business	case	is	geworden:

“Er is nu veel aandacht voor DC gekomen. Dat komt 
omdat het duurzame energievraagstuk nu erg populair 
is bij politiek en consument. Het gaat in het nieuws 
vaak over dit thema: zonnepanelen, windenergie, 
buurtaccu’s en energieopwekking. Maar de echte slag 
maken naar DC consumentenproducten is vooralsnog 
een volgende stap. Daarvoor moeten er een paar grote 
partijen achter gaan staan. Zoals Bosch en Philips. Die 
partijen wachten nu nog af, omdat het nu eenmaal 
kostbaar is.” 
VAN DER HEIDEN
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Kansen voor schaalvergroting: van 
woning naar gebouw, naar wijk, 
naar stad.  

In	de	nieuwe	wijken	begint	de	noodzaak	van	duurzame	
energiebronnen al vanzelfsprekend te worden. Daar 
worden	bijvoorbeeld	geen	gasleidingen	meer	aangelegd.	
Deze proeftuin richtte zich op het niveau van een 
groep woningen. De toekomstdroom is dat woningen, 
gebouwen	én	gehele	wijken	werken	en	draaien	op	
gelijkstroom	en	gelijkstroomnetwerken	op	gebouw-	en	
wijkniveau	gaan	ontstaan:	

“Je wilt namelijk niet dat er weer 
energie verloren gaat van wijk 
naar woningniveau, omdat de 
eerste op wisselstroom opereert 
en de laatste op gelijkstroom. In 
de ultieme situatie verbinden we 
dit puzzelstukje met Strijp-S. Dat 
bestaat nu alleen nog niet: een 
gelijkstroomnetwerk.” 

VAN DER HEIDEN
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