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Locatie

Antwerp
Ghent
Genk
Kobbegem
Zellik

Oud-Heverlee

Hasselt

Doelstellingen

Technologieën en
infrastructuren

De Belgische pilot van het InterConnect-project is
opgedeeld in acht verschillende sites, gelegen in
zeven steden - Antwerpen, Genk, Gent, Hasselt,
Kobbegem, Oud-Heverlee en Zellik. Verschillende
partners zullen de acht demo's beheren om speciﬁeke
doelstellingen te bereiken. De algemene
doelstellingen van het Belgische proefproject zijn:

Het Belgische proefproject omvat de
volgende technologieën en infrastructuren:

–› Demonstreren van de toegevoegde waarde van een
gemeenschappelijke ontologie in 8 complementaire
opstellingen.

–› 636 huishoudens met elektrische boilers, warmtepompen en/of

–› Integratie van energie- en niet-energiediensten en
evaluatie van de toegevoegde waarde voor de
belanghebbenden.

in één gebouw voor deep retroﬁt met verschillende

–› Implementeren en demonstreren van toekomstige
businessmodellen zoals P2P-uitwisseling en dynamische
tarieven (ook voor warmte) in lokale
energiegemeenschappen.
–› Demonstreren van de waarde van de integratie van
bidirectionele oplaadinfrastructuur en huishoudelijke
apparaten in een micro-grid.
Unieke kenmerken:
–› Omvat multi-energetische industriële en residentiële
sites.
–› Is één van de grootste Vlaamse samenwerkingsprojecten
rond energiesystemen, dat de distributie net beheerder,
alle Vlaamse onderzoeksinstellingen en 25 van
Vlaanderens meest actieve bedrijven in de energiesector
omvat, en dat wordt ondersteund door het Vlaams
Energieagentschap en de regulator voor de gas- en
elektriciteitsmarkt.

elektrische verwarming; 51 gebouwen en 60 EV-oplaadpunten.
–› Mengeling van commercieel-educatieve en residentiële functies
communicatietechnologieën ter plaatse.
–›Kleinschalige openbare gebouwen en lokale
energiegemeenschap met directe elektrische
weerstandsverwarming.
–› 80 huishoudens aangesloten op een stadsverwarmingsnet, met
een onderstation van het stadsverwarmingsnet en een
geïntegreerde elektrische booster in elke wooneenheid.
–› Ontwikkeling van nieuwe bijna-energieneutrale gebouwen met
200 nieuwe aansluitingen tijdens de duur van InterConnect,
stadsverwarming & -koeling met ijsopslag, warmtepompen, PV, en
elektrische opslag.
–› Industriële energiegemeenschap met deels bestaande en deels
nieuwe gebouwen, een nieuw stadsverwarmingsnetwerk en
zonnepark, inclusief batterijopslag.
–› Geavanceerd algoritme met AI en P2P ontworpen in bijpassende
ﬁnanciering Vlaamse projectcontext.
–› EV-laadsysteem in wetenschapspark met 1,3 MW aan EV-laders.
–› SAREF-conforme toestellen, warmtepompen en laders met één
of twee richtingen.
–› Energiebeheersystemen op gebouw- en buurtniveau, alsook
interactie met het net.
–› P2P-diensten en gestandaardiseerde interface met het
distributienetwerk.

