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Het is één van de grootste 
uitdagingen voor de nabije 
toekomst: de overgang naar een 
samenleving die gebaseerd is op 
het gebruik van duurzame energie
bronnen. We staan hiermee voor de 
grote opgave om de verduurzaming 
van de energievoorziening op een 
betaalbare manier te organiseren 
zonder concessies te doen aan 
betrouwbaarheid en leverings
zekerheid. Een belangrijk aandeel 
in deze transitie vormen de hybride 
energiesystemen, waarbij 
verschillende fossiele en duurzame 
bronnen in combinatie worden 
ingezet.

UITDAGING VOOR DE ENERGIESECTOR
Voor een betrouwbare energievoorziening 
dienen vraag en aanbod van energie in 
evenwicht te zijn. Variaties in het aanbod 
ontstaan doordat bijvoorbeeld wind en 
zonneenergie als bron nooit constant 
beschikbaar zijn, maar sterk variëren.  
De hiervoor noodzakelijke flexibiliteit  
van energiesystemen vereist nieuwe 
technologieën, producten en diensten  
voor de hele energieketen: energiebron, 
opslag, transport, conversie en gebruik. 

SNELLER VAN PROTOTYPE NAAR 
MARKT
De ontwikkeling naar hybride, flexibele 
energiesystemen biedt het bedrijfsleven 
volop kansen nieuwe markten te veroveren. 
In de Hybride Energie Systeem Integratie 
(HESI) faciliteit van TNO, op het EnTranCe 
proefterrein in Groningen, kunnen 
bedrijven het gedrag en de robuustheid van 

nieuwe energiegerelateerde 
technologieën, producten en diensten  
testen en verbeteren. HESI biedt 
onderzoeksinstituten en partijen in de 
sector een hybride (elektriciteit, warmte en 
gas) energieomgeving waarin alle 
innovatieaspecten op een geïntegreerde 
wijze zijn te beproeven. Samen met de bij 
TNO aanwezige kennis op het gebied van 
ICT, privacy en databeveiliging helpt de 
HESI faciliteit bedrijven sneller een 
prototype naar marktintroductie te 
brengen.
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SPECIALIST IN TECHNISCHE 
AANSTURING
Daarnaast liggen er kansen op het vlak van 
het verzamelen en verwerken van energie
gegevens en het hierbij adequaat 
informeren van betrokken partijen in de 
energiesector. Met haar kennis en ervaring 
op component én systeemniveau kan TNO 
bij tal van uitdagingen innovatieve onder
nemers helpen om op in te spelen op 
veranderingen in de wereldwijde energie
sector.
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SAMENWERKING
Vanaf oktober 2016 is de HESI faciliteit op 
EnTranCe volledig ingericht en beschikbaar 
voor gebruikers. Op EnTranCe werkt TNO 
samen met de Hanzehogeschool 
Groningen, de Rijksuniversiteit, Energy 
Academy Europe. Ook bedrijven uit de 
energiesector hebben zich aan EnTranCe 
verbonden zoals netbeheerders, GasUnie 
en GasTerra. Dit biedt een solide basis voor 
het bedrijfsleven om samen te werken aan 
innovaties in de sector.
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IMPACT
De HESI faciliteit vormt een katalysator  
en versneller voor innovaties op technisch 
functioneren en hiermee verovering van 
nieuwe markten. De waarde voor de 
samenleving is de verduurzaming van  
ons energiesysteem versneld dichterbij  
te brengen.

Integratie van elektriciteit (AC&DC),  Mogelijkheid om nieuwe toepassingen in 
warmte, koude en (bio)gas in één  huidige en toekomstige energiesystemen 
systeem te beproeven

Voorgeprogrammeerde variëteit aan  Met het oog op snelle marktintroductie 
energiesysteemconfiguraties inclusief zijn bestaande en nieuwe (hybride) 
grootschalige simulaties energiemanagementsystemen voor elke
 willekeurige configuratie te testen en te
 valideren

Beschikbaarheid van gedistribueerde   Realtime toegang tot databases, 
interlab connectivity algoritmes en installaties van internationale
 onderzoeksinstituten, waardoor 
 internationale standaardisatie en 
 acceptatie is verzekerd

Mogelijkheid om een dienst of  Sterk verhoogde slagingskans bij 
product op gesimuleerd   grootschalige introductie
gebiedsniveau te beproeven

Beschikbaarheid van vrijwel alle  Projecten zijn met hoge omloopsnelheid 
denkbare hybride systeemmodules,  uit te voeren, waarmee een korte 
die snel inzetbaar zijn  timetomarket wordt gerealiseerd
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