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Titel opdracht  

Lentis Zuidlaren CO2-neutraal in 2050 

 

Opdrachtgever 

Afdeling Beheer Lentis Zuidlaren – Tom Pieters en Arnold Poker 

Lectoraat  

Systeemintegratie in de  energietransitie (EnTranCe) 

Inleiding 
De onderstaande opdracht is een meerjaren opdracht, die in verschillende fasen uitgevoerd zal gaan 
worden.  
Onderstaand wordt eerst de probleemstelling van deze meerjaren opdracht beschreven, daarna het 
overall doel van het onderzoek en tot slot de centrale onderzoeksvraag. 
Op pagina 2 e.v. volgt de beschrijving van de opdracht(en) voor de eerste fase van dit onderzoek, die zal 
worden uitgevoerd in de periode februari – juli 2023.  

Goed om te weten!!! 
Het is goed om te weten dat de student in dit overall project natuurlijk een ‘eigen’ individuele stuk 
onderzoek gaat doen. Aan de formulering van deze ‘individuele’ deelopdrachten wordt samen met de 
student en de opleiding verder vorm gegeven, zodanig dat zowel aan de eisen van de opdrachtgever als 
ook aan de eisen van de opleiding wordt voldaan.  

 
Overall probleemstelling  
Lentis is de overkoepelende naam van geestelijke-gezondheids- en ouderenzorg in de provincie Groningen. 
Lentis is ontstaan uit GGZ Groningen, dat op zijn beurt ontstaan is uit een fusie van de psychiatrische 
ziekenhuizen Dennenoord, Groot Bronswijk te Wagenborgen, RIAGG Groningen en RIBW Groningen. 
Lentis is gesitueerd op verschillende locaties en één daarvan is het voormalig terrein van Dennenoord in 
Zuidlaren, waarvan Lentis eigenaar is.  
Het betreft hier een locatie met een omvang van 80 hectare, waarop zo’n 100 gebouwen staan uit 
verschillende bouwperiodes en met verschillende bestemmingen (huizen, complexen, garages, kantoren, 
etc.). 12 gebouwen zijn aangesloten op een warmtenet, anderen hebben een eigen verwarmingssysteem. 
Voor veel gebouwen geldt dat de systemen verouderd zijn en op termijn moeten worden vervangen door 
meer duurzame energiesystemen. Hetzelfde geldt voor het leidingnet op het terrein dat 40 jaar oud is en 
in de komende 5 tot 10 jaar moet worden vervangen. Lentis Zuidlaren heeft zich ten doel gesteld om 
uiterlijk in 2050 – maar vanwege de huidige energieprijzen liever nog eerder -  CO2-neutraal te zijn.  
 
Doel van het overall onderzoek 
De opdracht van Lentis Zuidlaren heeft geleid tot de volgende (meerjaren) onderzoeksdoelstelling: 
 
Ga met Lentis Zuidlaren ‘op trektocht’ en ontwikkel scenario’s voor een toekomstbestendig terrein, zodanig dat de energievraag 
van Lentis Zuidlaren voor 2050 tot een minimum is teruggebracht, de benodigde energie zo veel mogelijk duurzaam wordt 
opgewekt en van het gebruik van fossiele brandstoffen alleen nog sprake is daar waar het echt niet anders kan. 
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De centrale onderzoeksvraag voor het overall onderzoek 
Op basis van de onderzoeksdoelstelling is in nauw overleg met de afdeling beheer van Lentis Zuidlaren de 
volgende hoofdvraag geformuleerd: 
 
Welke stappen moeten in welke volgorde worden gezet in de ontwikkeling van Lentis Zuidlaren naar CO2-neutraliteit, teneinde  
in 2050 een duurzame, betaalbare, toekomstbestendige energievoorziening te kunnen hebben gerealiseerd? 
 
Probleemstelling fase 1 
Lentis Zuidlaren staat voor de grote uitdaging om CO2-neutraliteit voor haar terrein te realiseren in 2050.  
De weg die daarbij gevolgd moet worden is die van de Trias Energetica: 

 
1. Beperking energieverbruik 
2. Inzetten op gebruik van duurzame energie 
3. Alleen nog fossiele brandstoffen inzetten als het echt niet anders 

kan. 
 
Daarnaast speelt de ouderdom van het leidingennetwerk ook nog een 
grote rol.  
 
Doel van het onderzoek in fase 1 
De onderzoeksdoelstelling voor fase 1 is tweeledig.  
 

1. Het eerste deel luidt als volgt: 
Ontwikkel scenario’s voor een aantal toekomstbestendige (nader te bepalen) panden op het terrein van Lentis Zuidlaren, 
zodanig dat het energieverbruik van deze panden tot een minimum wordt beperkt en de benodigde energie zo veel mogelijk 
duurzaam wordt opgewekt.  
 

2. Het tweede deel luidt als volgt: 
Ontwikkel scenario’s voor een toekomstbestendige, duurzame energie infrastructuur1 voor het terrein van Lentis Zuidlaren, 
zodanig dat deze geschikt is voor het transport van – op verschillende manieren opgewekte – duurzame energie.  
 
De centrale onderzoeksvraag voor het onderzoek in fase 1 
 
Welke stappen moeten in welke volgorde worden gezet m.b.t. de ontwikkeling van de nog nader te bepalen panden naar CO2-
neutraliteit, rekening houdend met technische (on)mogelijkheden, kosten, wetgeving (w.o. die voor monumentale panden), 
ruimtelijke inpassing, wensen van gebruikers, communicatie met gebruikers en anderen en ….. 
 
Geschikt voor studenten van de opleiding(en) 

− Bachelor Werktuigbouwkunde 

− Bachelor Elektrotechniek 

− Bachelor Build Environment 

− Bachelor HBO Rechten 

− Bachelor Toegepaste Psychologie 

− Bachelor Communicatie 

 

 
1 Het begrip infrastructuur dient hier breed opgevat te worden: elektrisch, (duurzame) gassen incl. Waterstof en 
warmte/koude. 
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Soort opdracht 
Het betreft bij deze opdracht een innovatieopdracht, die wordt uitgevoerd in multidisciplinaire teams. 
Minimaal één dag per week wordt het team geacht op de locatie Lentis Zuidlaren aanwezig te zijn. De 
teamoverleggen zullen ook hier plaatsvinden.  
 
Periode 

1e fase: februari 2022 – juni 2023 
 
 
Wat zijn we en waar vind je ons? 

De Innovatiewerkplaats EnTranCe is de plek waar door studenten, docenten, lectoren, onderzoekers en 
werkveldvertegenwoordigers onderzoek gedaan wordt naar vraagstukken in de energietransitie. Als 
student doe je soms monodisciplinaire onderzoek voor een lector of senior onderzoeker, maar meestal je 
in een innovatieteam, samen met docenten, onderzoekers, vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, 
overheden en/of maatschappelijke organisaties  aan gecompliceerde of complexe multidisciplinaire 
vraagstukken. Het doel van deze innovatieteams is dat alle betrokkenen leren, dat concrete vraagstukken 
uit de energietransitie worden opgelost en dat deze oplossingen ook met andere belangstellenden wordt 
gedeeld. 
 

EnTranCe, CoEE is te vinden op de: 

− Locatie Proeftuin, Zernikelaan 17 
− Locatie Energy Academy Europe, Nijenborgh 6. 

 

Wat bieden we? 

− Interessante, actuele en multidisciplinaire onderzoeksopdrachten op het gebied van 
energietransitie. 

− Ruimte voor samenwerking met lectoren, onderzoekers, docenten en het werkveld. 
− Begeleiding binnen door projectleiders, procescoaches, onderzoekers  en experts. 

 
 
Ben je geïnteresseerd? 

Neem dan contact op met: 

Jacqueline Joosse, Coördinator Innovatiewerkplaats EnTranCe. T: (050) 
595 4708 
E: iwpentrance@org.hanze.nl 

mailto:iwpentrance@org.hanze.nl
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