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Belgium
Zellik

Locatie

Doelstellingen

Technologieën en
infrastructuren

Het Green Energy Park is een project voor de bouw en
ontwikkeling van een innovatiecentrum voor groene
energie, dat in 2021 operationeel zal zijn. Het ligt in een
industriezone - Research Park Zellik - waar nog eens 70
bedrijven, uit verschillende sectoren, actief zijn.

Het Green Energy Park wordt een grootschalig proeftuin
waar het concept kan worden getest van de IoT-gebaseerde
technologieën die in het kader van InterConnect zijn
ontwikkeld. Gebruikers zullen toegang hebben tot hun
energieverbruiksgegevens en zullen hun activa kunnen
controleren. Bovendien zullen gebruikers toegang hebben

Zellik

Het hoofddoel van de Green Energy Campus is de
ontwikkeling en implementatie van een CO₂-neutraal,
zelfvoorzienend multi-energienetwerk, dat ook dienst
doet als proeftuin voor het ontwikkelen, testen en
valideren van marktproducten en -diensten voor
microgrids in reële omstandigheden. Op korte termijn is
het de bedoeling om digitale meters te installeren voor
alle bestaande gebouwen en een “digital twin” te
creëren - een schaalmodel dat de live energiegegevens
visualiseert.

tot ﬂexibiliteitsdiensten en elektriciteit kunnen verhandelen

Wij willen de volgende doelstellingen bereiken:

Energieopslag

–› Lokale energiegemeenschap gebaseerd op P2P
energiehandel.
–› Aggregatie van verschillende slimme huizen tot het
slimme netwerk.
–› De waarde aantonen van de integratie van bidirectionele
oplaadinfrastructuur en huishoudelijke apparaten in het
micronetwerk.
–› Maak ﬂexibiliteitsdiensten mogelijk.
–› Verhoog RES.

terwijl ze een steeds groter deel van hun RES kunnen
gebruiken.
De infrastructuur bestaat uit woningen, smart home lab,
tertiaire kantoren en tertiaire laboratoria.
Het Green Energy Park zal over de volgende technologieën
beschikken:

PV Panelen

–› Buurtbatterijen
–› Huisbatterijen

Infrastructuur voor het opladen van
elektrische voertuigen.
De oplaadinfrastructuur zal bestaan uit
verschillende oplaadpunten. Zij zal
V2G-systemen en snellaadpunten omvatten.

Slimme toestellen
Wasmachines, drogers, koelkasten,
warmtepompen en andere die op afstand
worden bediend volgens de voorkeuren van de
gebruiker.

Energiebeheersysteem
Het wordt een platform voor energiebeheer
waarmee gebruikers voorkeuren kunnen
instellen, hun energieverbruik kunnen
controleren en monitoren, en suggesties
kunnen krijgen over hun
energieverbruiksgedrag.
green energy park 2

