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Samenvatting van de uitgangspunten en de doelstelling van het project  

en de samenwerkende partijen 

Nederland staat voor de uitdaging om ruim 7 miljoen huizen te renoveren tot goed geïsoleerde 

aardgasvrije woningen. Daartoe zal een groot aantal renovaties en installatieaanpassingen 

uitgevoerd moeten worden. De opgave is om deze met 20-40% minder kosten uit te voeren in uiterst 

efficiënte productie-, (ver)bouw- en installatieprocessen. De warmtepomp speelt een belangrijke rol 

in de concepten naar aardgasvrije woningen en wijken. 

De huidige generatie warmtepompen, de compressie warmtepompen, passen niet optimaal in de 

nagestreefde renovatieconcepten. Compressie warmtepompen: 

• hebben een beperkt werkgebied van bron- en afgiftetemperatuur; 

• hebben moeite met bronnen met een variabele aanvoertemperatuur; 

• kunnen geluidsoverlast veroorzaken. 
 

Hierdoor zijn vaak extra aanpassingen in het installatieconcept nodig voor goede inpassing van de 

warmtepomp, hetgeen vertragend en kostenverhogend werkt. Ondanks dat wordt in de praktijk niet 

altijd het optimale comfort geboden. 

Er is een betere warmtepomp nodig. Een warmtepomp die makkelijk en betaalbaar inzetbaar is in elk 

renovatieconcept en optimaal comfort levert. 

Doel van het project is de ontwikkeling van deze warmtepomp. In het project wordt een 

warmtepomp ontwikkeld op basis van thermo-akoestiek die goed toepasbaar is in elk 

renovatieconcept, ongeacht de beschikbare bron en bij elk temperatuurbereik een goed rendement 

biedt. De warmtepomp wordt daarbij geheel afgestemd op de eisen en wensen van de betrokkenen 

in de renovatieconcepten. Van gebruikers/eigenaren tot installateurs, OEM’s en fabrikanten. Deze 

warmtepomp past universeler in elk renovatieconcept zodat concepten sneller en goedkoper 

uitgevoerd kunnen worden en biedt meer comfort aan de bewoners. 

Blueheart energy is de hoofdaanvrager, ontwikkelaar en producent van de Blue Heart ‘heat pump 

engine’, een warmtepomp module gebaseerd op thermo akoestiek dat een alternatief is voor de 

huidige koudemiddelcircuits in warmtepompen. 

TNO is kennisdrager in het project. Het concept van de thermo akoestische toepassing in 

warmtepompen is ontwikkeld bij ECN, het huidige TNO Petten. De afdeling ‘bouw’ van TNO Delft zal 
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in het project validatie en testen uitvoeren in een warmtepomp emulator om het uiteindelijk 

renovatieconcept te beoordelen met een Blue Heart warmtepomp en vergelijken met 

compressiewarmtepomp techniek. 

Exasun is leverancier van PV panelen en zal in het project een PVT (thermisch PV paneel) 

introduceren als bron voor de warmtepomp en geschikt voor toepassing in renovatieconcepten. 

Remeha is warmtepomp fabrikant en potentieel afnemer van het Blue Heart product. In het project 

wordt een lucht/water warmtepomp concept uitgewerkt op basis van de BHE techniek en 

gevalideerd bij TNO Delft. 

 

Beschrijving van de uitgevoerde activiteiten, de behaalde resultaten per 

mijlpaal, de knelpunten en het perspectief voor toepassing 

Het project heeft het eerste jaar doorlopen. De eerste mijlpaal is het voltooien (ontworpen en 

gebouwd) van het prototype marktproduct eind 2022. De uitgevoerde activiteiten hebben hier direct 

en indirect aan bijgedragen. De overige mijlpalen (getest marktproduct, validatie specificaties en 

kennisverspreiding) staan later in de looptijd gepland. 

De uitgevoerde activiteiten in het afgelopen jaar zijn: 

1. het ophalen van de behoeften en klanteisen het dieper doorgronden van de knelpunten in 
de (renovatie-) markt. Dit om hiermee een unit te kunnen ontwikkelen die voldoet aan de 
vraag; 

2. het optimaliseren en verder door ontwikkelen van onderdelen van het systeem. Dit is 
voortbouwend op reeds bestaande prototypes; 

3. het ontwerpen van een eerste prototype marktproduct dat in serie (massaproduct) en tegen 
lage kostprijs geproduceerd kan worden. 

 

De klanteisen (requirements) voor het marktproduct zijn opgehaald door interne gesprekken met de 

project partners, maar ook door diverse sessies met betrokken partijen in de keten. De focus is in 

eerste instantie gericht geweest op de eisen aan de warmtepomp zelf (vermogen, 

temperatuurbereik, rendement, etc.). In vervolgsessies zal ook dieper op het gehele 

verwarmingssysteem worden ingegaan. Met de partners Remeha en Exasun is een opzet gemaakt 

voor verwarmingssystemen op basis van een thermische zonnepaneel (PVT) en de buitenlucht als 

bron voor de warmtepomp. 

De BH warmtepomp engine wordt uiteindelijk business to business aangeboden aan warmtepomp 

bouwers als alternatief onderdeel van het koudemiddelen circuit. Hierdoor is de goede afstemming 

met de markt essentieel. 

Ondertussen zijn een aantal onderdelen van de Blue Heart warmtepomp verder geoptimaliseerd. Dit 

is resultaat van de samenwerking tussen TNO Petten en BHE. De meeste aandacht is uitgegaan naar 

de interne warmtewisselaars,de aandrijvende zuigers en zuigerafdichting van het systeem. De grote 

uitdaging hierin is het vinden van de juiste fabricage- en productietechnieken die geschikt zijn voor 

massaproductie zonder (te veel) in te leveren op de mechanische/fysische eisen die vanuit het 

product nodig zijn. Denk hierbij aan een zeer fijnmazige warmtewisselaar voor de beste 

warmteoverdracht. Tegelijkertijd moet deze bestand zijn tegen een hoge druk. De fijnmazigheid sluit 
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maar ten dele aan op de huidige productiemethoden en vereist dus aan twee kanten (fabrikant en 

wetenschap) creativiteit en innovatie. 

Alle onderdelen van het systeem hebben nu een eerste ontwerp. BHE heeft een volledig concept 

ontwerp bevroren voor een eerste voorloper van het uiteindelijk product. (intern genaamd de 

BH0.1). Tegelijkertijd worden voor meer en meer onderdelen leveranciers gevonden die op basis van 

de BHE eisen en ontwerpen de onderdelen kunnen leveren. 

Al met al ligt de ontwikkeling op schema om over ruim een jaar een prototype marktproduct op te 

leveren. 

Beschrijving van de bijdrage van het project aan de doelstellingen van de 

regeling  

Het eindproduct van het project is een alternatief voor het huidige koudemiddelcircuit in compressie 

warmtepompen op basis van thermo akoestiek. De eigenschappen van thermo akoestiek geven een 

warmtepomp welke zeer flexibel is in het temperatuur werkingsgebied, dat stil is en dat geen 

koudemiddelen bevat met een Greenhouse Warming Potential. Door de (schaal) van de aanpak is het 

product tevens kostprijs technisch concurrerend.  

Door deze techniek beschikbaar te krijgen voor renovatieconcepten, met zijn duidelijke voordelen 

t.o.v. bestaande oplossingen, zijn nieuwe of aangepaste renovatieconcepten mogelijk die de 

(energie-)renovatie van Nederlandse woningen kan versnellen en verbeteren.  

Spin off binnen en buiten de sector  

Er zijn geen spin off op dit moment. De techniek zelf is een spin off van voormalig ECN (nu TNO).  

Overzicht van openbare publicaties over het project  

Er is nog niet actief gewerkt aan publicaties in het project. De techniek en BHE wordt nu en dan wel 

opgepikt door vakbladen of media, hieronder een aantal links. 

• Worldpump.com  
https://www.worldpumps.com/hvac/news/new-heat-pump-offers-increased-sustainability/ 

• Worldpump.com 
https://www.worldpumps.com/hvac/features/thermoacoustic-heat-pump-from-blue-heart-
energy/  

• Innovation Origins:  
https://innovationorigins.com/en/new-heat-pump-makes-sustainable-heating-simpler-and-
cheaper/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=linkedin  

• TVVL Magazine:  
https://www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/techtransfer/spin-offs/blue-heart-energy-nieuw-
type-warmtepomp/ 

 

Voor meer informatie 

Meer informatie kan verkregen worden via de website www.blueheartenergy.com of door contact 

op te nemen met contactbhe@blueheartenergy.com  
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