
Ecovat energy storage system

100% Duurzame energie voor gebiedsgerichte oplossingen.



Doelstelling voor vandaag: Systeemuitleg Ecovat 

 een energiesysteem wat 100% duurzaam, toekomst-

bestendig en betaalbaar is.

Na aardgas komt Ecovat 

• Introductie – probleemstelling - context

• Ecovat - wat is het, wat kan het

• Onze aanpak – next step

Agenda



Even voorstellen:





Probleem:

Complex en 

kapitaal intensief



Dutch Prime Minister Mark Rutte visites Stand Ecovat on 

Hannover Messe – April 2016 



Context?



Gebiedsgerichte infrastructuur

Top down Grid Bottoms up Area





Buffertechnieken?





Wat is Ecovat?
Hardware én 

slimme Software





Wat is Ecovat?

Warmteopslag met rendement van 

boven 90% over 6 maanden

Warmtelevering: 

Voornamelijk in de winter

(Lokaal) warmtenet voor distributie naar:

• Woonwijk van 100 tot 1000 
woningen

• Of andere functies met vergelijkbare 
warmtevraag/koudevraag

Duurzame bronnen: 

Voornamelijk in de zomer

Zonne-energie

Windenergie

Warmtepomp



 Thermisch opslagsysteem voor lange termijn opslag;

 Gebiedsgerichte oplossing 100 – 1000 woningen;

 Hoge temperatuur opslag (95°C);

 Zeer efficiente seizoensopslag: minder dan 10% 

verlies over 6 maanden;

 Ondergronds  geen ruimtelijke impact;

 Geen risico voor milieu (trillingsvrij,, zettingsvrij)

Laden met:

 Power-to-heat (warmtepompen en E-

weerstanden)

 Lokale warmte (bijv. restwarmte of geothermie)

Via uniek laadprincipe (EU en VS gepatenteerd)

Wat is Ecovat?



 Gasloze woonwijken;

 Een duurzame en betaalbare warmtevoorziening;

 Levering 100% duurzame energie;

 Congestie voorkomen voor DSO netverzwaringen

voorkomen;

 Balansdiensten naar TSO TENNET;

 Toekomstbestendig: Risico reductie.

Wat kunnen we met Ecovat bereiken?



Ecovat Size Type Volume 

m3

kWh(th ) Natural Gas 

Equivalent

DEMO Small S 1.500 88.000 10.000

Large L 19.000 1.1 GWh 125.000

Extra Large XL 43.000 2.5 GWh 285.000

Extra Extra Large XLL 60.000 3.5 GWh 400.000

Product portfolio:
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Steeds minder m2 nodig om groter volume te omsluiten. 

1. Oplopende efficiëntie (tot 95%) met steeds

2. Lagere bouwkosten per m3









































Technische installatie (nu)







Van versie 1.0 naar Ecovat 2.0:



Bouwmethode 2.0 







Slim sturen 

met software



Besturing van een Ecovat
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Flexibiliteit?



Commodity (supply and demand)
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Flexibiliteit (€)

Balance management by TSO (Tennet):
• Imbalance market

Grid congestion at DSO:
• Stedin

• Enexis

• Liander

Energy trading at:
• ENDEX

• APX

• Intraday



Besturing van een Ecovat
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Besturing van een Ecovat
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Besturing van een Ecovat

50

Commodity (supply and demand)

G
ri
d

c
a

p
a

c
it
y





17 projecten lopend

Pre-Engineering:

Het samen realiseren van duurzaamheidsdoelstellingen en ambities.
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Ecovat energy storage system

100% Duurzame energie voor gebiedsgerichte oplossingen.


