
Smart Grids  
Nut en noodzaak 

Cor Warmer 



Smart Grid definitie 

Een Smart Grid is een in hoge mate geïntegreerd netwerk waarin  
elektriciteit, data en informatie wordt uitgewisseld om op transparante 
wijze alle belanghebbenden en gebruikers te dienen. 

 

Een Smart Grid is een elektriciteitsnetwerk dat op een kosten-effectieve 
manier alle gebruikers op het netwerk faciliteert: netbeheer, opwekking & 
levering, gebruik en combinaties hiervan. Doel van een smart grid is het 
leveren van economisch efficiënte elektriciteit met minimale verliezen, 
hoge kwaliteit en betrouwbare en veilige levering. 

 

Een Smart Grid is GEEN Smart Meter! 



Waarom smart grids? 

• Verandering in onze energievoorziening 

 

 

Vraag gestuurd 
Grote centrales reageren op 
de energievraag 
 

Aanbod gestuurd 
Energievraag volgt fluctuerend 
aanbod van duurzame 
bronnen: zon, wind 
 

Centrale opwekking Decentrale opwekking 

Traditioneel Toekomst 



Netbeheerder: 
Van verandering naar verbetering 

• Power quality 

• Flexibele netwerk configuratie 

• Zelfhelende netwerken 

 



Energieleverancier: marktpositie 
Consument: betaalbaar, duurzaam, betrouwbaar 

• Balans van vraag en aanbod 

• Voorkomen van piekbelasting 

• Groei van duurzaam energieaanbod 

• Groei van decentrale ontwikkelingen 

 



Balans van vraag en aanbod 

• Flexibilisering van de energievraag 
 

– Verschuiving van de vraag in tijd door 
 

Gebruikmaking van buffers: 

• Vrije buffers (accu’s) 

• Doelbuffers (verwarming) 

• Elektrische auto’s 

Overige: 

• Tijdschakelaars (wasmachine)  
 

– Bewuste actie (in- of uitschakeling van apparatuur) 



Randvoorwaarden 

• Schaalbaarheid 

• Betaalbaarheid 

• Openheid 

• Belangenafweging van meerdere actoren 

• Autonomie 

• Privacy 

 



Waar zit de winst, is er een business case? 

• Onbalans reductie 

• Piekvraag reductie 

• Bewaking aansluitwaarde 

• Congestie management (laden van auto’s, bedrijven 
van een cluster warmtepompen) 

• Slimmere energiehandel 

• … 
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Onbalans reductie 





Piekvraag reductie: sturing van μ-wkk’s in een wijk  

• “Fit and Forget” geeft 
beperkte reductie van 
de piek op het 
onderstation 

 

• PowerMatcher: 

- 50% piek reductie 
(winter) 

- 30% piek reductie 
(zomer) 



Slim bedrijf van een cluster warmtepompen 



Slim laden van elektrische auto’s in een wijk 



Slim laden van elektrische auto’s in een wijk 
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Hoeveelheid flexibiliteit in een cluster μ-CHP’s en 
warmtepompen 



• Powermatching City I & II 

• Couperus Smart grid 

• Energie Koplopers Heerhugowaard 

• Sustainable Lochem 

• Houthavens Next Buildings 

• City zen - Amsterdam Samrt City 

• … 


