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Het project Energiekoplopers had niet kunnen 
plaatsvinden zonder de deelname van 94 enthousiaste 
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Dankbetuiging
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Voorwoord

De wereld om ons heen verandert. De economie groeit hard en de verwachtingen van klanten worden in rap tempo 
hoger. Dat is vaker zo geweest. Maar wat fundamenteel anders is, is de energietransitie en de razendsnelle digitalisering 
van onze samenleving.

Ik ben trots op de resultaten in dit eindrapport. Met onze partners 
en alle deelnemers hebben we ons wederom Koplopers getoond 
in de energietransitie. Waarbij we doen, leren en weer beter doen. 
Vanzelfsprekend delen we daarom de lessen uit ‘Energiekoplopers2’ met u, 
want de energietransitie realiseren we samen. Wij hopen dat we u met deze 
resultaten helpen met uw volgende stappen in de energietransitie!

Hartelijke groet, 

Mascha van Vuuren-Sanders
Directeur Klant & Markt

In de praktijk leidt de energietransitie tot veel meer lokale opwek én lokaal 
gebruik van energie. Wij juichen de versnelling van de energietransitie 
toe. Maar het stelt ons als netwerkbedrijf ook voor stevige uitdagingen. 
Tegelijkertijd biedt digitalisering ons nieuwe mogelijkheden om onze 
energienetten optimaal te benutten en beheren. Voor onze klanten biedt het 
nieuwe mogelijkheden om zelf energie in te kopen, te verhandelen en uit te 
wisselen.

Voor u ligt het eindrapport van het project ‘Energiekoplopers2’. Met dit 
project brengen we nieuwe digitale mogelijkheden in praktijk. Vanuit onze 
visie dat onze klanten zelf aan het roer staan als het gaat over energiedata. 
En vanuit het principe dat wij als netbeheerder actief bijdragen aan het 
ontwikkelen van een open en toegankelijke markt voor nieuwe digitale 
mogelijkheden. Bij zo’n 100 deelnemers aan dit project hebben we o.a. 
batterijen, zonnepanelen en warmteboilers flexibel ingezet. Zodat we 
het lokale netwerk optimaal konden benutten. Daarbij maakten we 
gebruik van ‘open source’ software. Hiermee dragen we niet alleen bij aan 
praktijkresultaten in Heerhugowaard, maar dragen we ook direct bij aan 
marktontwikkeling van deze flexibiliteitsproducten. 
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Samenvatting

In EnergieKoplopers1 is onderzocht hoe flexibiliteit bij huishoudens ingezet 
kan worden in het energiesysteem. Hiervoor zijn bij huishoudens slimme 
apparaten geïnstalleerd die flexibel stroomverbruik mogelijk maken. Uit de 
resultaten van dit project bleek dat huishoudens inderdaad kunnen helpen 
om de uitdagingen in het energiesysteem op te lossen, waarbij er waarde 
wordt gecreëerd voor alle partijen die een rol spelen in een flexibiliteitsmarkt.

EnergieKoplopers2
Toen uit EnergieKoplopers1 bleek dat flexibiliteit bij huishoudens 
technisch gerealiseerd kon worden, wilde Liander de flexmarkt nog een stap 
dichter naar het systeem van de toekomst brengen, met actief betrokken 
huishoudens en aggregators. De technische waarde van flexibiliteit was 
inmiddels aangetoond maar deze meerwaarde was nog niet aangetoond in 
een echte marktsituatie. 

Kenmerkend voor EnergieKoplopers2 is de focus op de marktdynamiek. 
Deze dynamiek ontstaat doordat enerzijds aggregators makkelijk kunnen 
toetreden tot de flexmarkt. Anderzijds houdt de consument altijd de controle 
en maakt zelf de keuze of hij een contract met een aggregator sluit, onder 
welke voorwaarden hij dat doet en of hij de afspraken met de aggregator 
tussentijds wil aanpassen. 

Om ervoor te zorgen dat aggregators makkelijk kunnen toetreden tot de 
markt én om transparantie in de wijze van sturing te waarborgen is het van 
belang dat apparaten op een uniforme manier stuurbaar worden gemaakt.

Doelen EnergieKoplopers2
De volgende doelen stonden centraal in het project EnergieKoplopers2:
1. Het realiseren en toepassen van open standaarden op maatgevende 

interfaces;
2. Het creëren van een platform waar verschillende partijen eenvoudig 

op kunnen aansluiten en dat aspirant aggregators kan helpen bij het 
verkennen van het energiesysteem van de toekomst;

3. Het borgen van keuzevrijheid en eigenaarschap voor deelnemers; men 
moet eenvoudig kunnen switchen tussen aanbod en aanbieder en is 
eigenaar van de eigen energiedata;

4. Ervaring opdoen met het USEF proces van inkoop- en settlement

Geleerde lessen
Alle vier de gestelde doelen zijn in het project behaald. Naast het toepassen 
van de open standaarden en het realiseren van de systemen is er veel geleerd 
over de totstandkoming ervan en over het gebruik. Aan de hand van de 
gestelde doelen voor EnergieKoplopers2 zullen de geleerde lessen toegelicht 
worden in een viertal paragrafen:

Inhoudsopgave
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1. Het realiseren en toepassen van open standaarden op maatgevende 
interfaces;
✓ Open standaarden zijn toegepast en openbaar te downloaden op 

https://github.com/flexiblepower.
2. Het creëren van een platform waar verschillende partijen eenvoudig 

op kunnen aansluiten en dat aspirant aggregators kan helpen bij het 
verkennen van het energiesysteem van de toekomst;
✓ Het platform is ontwikkeld en opgeleverd. Daarbij is een aspirant 

aggregator aangesloten en deze heeft de apparaten kunnen aansturen 
om flexibiliteit te leveren.

3. Het borgen van keuzevrijheid en databeheer voor deelnemers; men 
moet eenvoudig kunnen switchen tussen aanbod en aanbieder en is 
eigenaar van de eigen energiedata;
✓ Deelnemers hebben de keuzevrijheid voor een waardepropositie 

gekregen en hadden de mogelijkheid om zelf de datastroom te 
onderbreken.

4. Ervaring opdoen met het USEF proces van inkoop en settlement;
✓ De interne organisatie van Liander heeft ervaring kunnen opdoen 

met het handelen van flexibiliteit en er is een grote stap gemaakt in 
het testen van settlement in de praktijk.

Conclusie
Liander concludeert dat een aantal uitgangspunten van EnergieKoplopers2 
hun waarde hebben bewezen. We zien dat een flexmarkt bij huishoudens 
werkt en kan bijdragen aan optimalisatie van het bestaande 
elektriciteitsnet. Zo kan een lokale markt voor flexibiliteit dus bijdragen aan 
de effectiviteit van ons netbeheer. 

EnergieKoplopers2 heeft de marktdynamiek van flexibiliteit mogelijk 
gemaakt. Hoewel de marktdynamiek beperkt is gebleven door het beperkt 
aantal flexbronnen en spelers is wel aangetoond dat de systemen werken en 
toepasbaar zijn in het energiesysteem van de toekomst.

En nu samen verder! 
Liander gelooft dat de inzet van flexibiliteit van grote waarde is voor ons 
netbeheer. Naast EnergieKoplopers2 wordt dan ook volop ingezet op de 
ontwikkeling van de flexmarkt. Concreet wordt sinds november 2018 
flexibiliteit ingezet binnen het netgebied Nijmegen-Noord. In 2019 zal 
het aantal locaties waar flexibiliteit in de bedrijfsvoering wordt toegepast 
toenemen. Voor alle locaties hanteren we de uitgangspunten van een 
open platform waarbij verschillende aggregators door gebruik van open 
standaarden kunnen toetreden. Hierbij voorzien we op de korte termijn 
vooral een inzet van grootschalige flexbronnen bij grootzakelijke klanten. 

Ondanks ons geloof in de potentiële waarde van flexibiliteit bij huishoudens 
zien we dat voor praktische toepassing schaalvergroting noodzakelijk is 
en dat voor het ontsluiten van flexibiliteit open standaarden nodig zijn. De 
ontwikkeling van IoT zal bijdragen aan de ontwikkeling van ‘Flex ready’ 
apparaten en is in onze visie noodzakelijk voor schaalvergroting en het 
slagen van de flexibiliteitsmarkt. 

Naast de specifieke kenmerken van de ontwikkeling van de flexmarkt heeft 
Liander wederom ervaren dat innovaties enkel gerealiseerd worden in 
samenwerking met partners. Wij blijven dan ook actief de samenwerking 
zoeken met klanten en partners om gezamenlijk de volgende stappen in de 
energietransitie te realiseren. 
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1.1 De aanleiding 
Nederland is op weg naar een duurzame energievoorziening. Er wordt steeds 
meer elektriciteit opgewekt uit zon en wind en dat gebeurt steeds vaker 
decentraal in plaats van centraal. Bovendien doen steeds meer duurzame 
en milieuvriendelijke elektrische apparaten, zoals warmtepompen en 
elektrische auto’s, hun intrede. 
Deze duurzame ontwikkelingen kunnen leiden tot uitdagingen in het 
energiesysteem. Zo kunnen er stroompieken ontstaan. De elektrificatie van 
onze warmtevoorziening kan bijvoorbeeld een flinke vraagpiek veroorzaken 
in de avond. Andersom kan de lokale opwek door zonnepanelen juist overdag 
een flinke terugleverpiek veroorzaken. Ons huidige lokale elektriciteitsnet is 
er niet op gebouwd om deze pieken op te vangen. De klassieke manier om dit 
op te lossen, is het verzwaren van het elektriciteitsnet. Maar dat brengt hoge 
kosten met zich mee. 

Naast een toename van pieken in vraag en aanbod van elektriciteit wordt 
het aanbod van elektriciteit minder goed voorspelbaar. Dit komt door het 
fluctuerende karakter van zonne- en windenergie. Hierdoor kan er soms een 
tekort en soms een overschot aan stroom zijn; het afstemmen van vraag en 
aanbod wordt complexer.

Een oplossing voor bovenstaande uitdagingen is om vraag en aanbod van 
energie beter op elkaar af te stemmen. Zo kunnen consumenten die ook 
energie produceren (prosument) hun vraag naar energie afstemmen op 
hun eigen productie. Bijvoorbeeld door een elektrische boiler aan te zetten 
wanneer de zon schijnt. Om deze flexibiliteit bij huishoudens te benutten 
wordt de beschikbare flexibiliteit van een groep huishoudens verzameld en 
op een speciale flexmarkt aangeboden. Zo dragen (groepen) huishoudens en 
bedrijven bij aan een betere netbalans door flexibiliteit in afname of levering 
op deze flexmarkt aan te bieden.

1.2 Proeftuin EnergieKoplopers1 (2015-2016)
In EnergieKoplopers1 is onderzocht hoe decentrale flexibiliteit bij 
huishoudens via een flexibiliteitsmarkt ingezet kan worden in het 
energiesysteem. Hiervoor zijn bij huishoudens slimme apparaten 
geïnstalleerd die flexibel stroomverbruik mogelijk maken. De slimme 
apparaten werden volledig automatisch aangestuurd door een slim IT 
systeem. Het slimme energiesysteem voorspelde vraag en aanbod en stemde 
deze af met de slimme apparaten. Uit de resultaten van het project bleek dat 
de flexibiliteitsmarkt werkt: het systeem kan helpen om de uitdagingen in 
het energiesysteem op te lossen, waarbij er waarde wordt gecreëerd voor alle 
partijen die een rol spelen in een flexibiliteitsmarkt. 

“De kracht van dit project ligt in het 
sociale verband; technische oplossingen 
alleen werken niet, het zal opgepakt 
moeten worden met de bewoners. Dit 
project heeft voor mij een tipje van 
de sluier van de energie toekomst 
opgelicht”.

R.J. Piet, deelnemer

1 EnergieKoplopers1 – De aanleiding en de historie
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Toen uit de proeftuin EnergieKoplopers1 bleek dat de 
USEF-flexibiliteitsmarkt technisch werkte, wilde Liander 
de flexmarkt nog een stap dichter naar het systeem van 
de toekomst brengen, met actief betrokken huishoudens 
en aggregators. De technische waarde van flexibiliteit 
was inmiddels aangetoond maar deze meerwaarde 
was nog niet aangetoond in een echte marktsituatie. 
Belangrijke vervolgvragen waren dan ook: Hoe ziet 
deze markt eruit wanneer we de dynamiek vergroten; 
door meerdere spelers toe te voegen, meerdere typen 
flexbronnen? 

Daarnaast is uit EnergieKoplopers1 gebleken dat vertrouwen in het slimme 
apparaat en de sturende organisatie belangrijk zijn voor prosumenten. Dit 
betekent dat de betrouwbaarheid en het gebruiksgemak van automatische 
sturing van slimme apparaten bepalend worden in het al dan niet ontsluiten 
van flexibiliteit bij huishoudens. Het vertrouwen wordt naar verwachting 
groter wanneer prosumenten zicht hebben op de inzet van ‘hun’ flexibiliteit 
en daar de controle over behouden. Transparantie in de wijze van sturing is 
daarom belangrijk.

Kenmerkend voor EnergieKoplopers2 is de focus op de marktdynamiek. 
Deze dynamiek ontstaat doordat enerzijds aggregators makkelijk kunnen 
toetreden tot de flexmarkt. Liander koopt als netbeheerder flexibiliteit in bij 
deze aggregators, de aggregators sluiten op hun beurt een overeenkomst 
met prosumenten. Op deze manier is EnergieKoplopers2 een ideale 
omgeving voor aggregators om ervaring op te doen met het energiesysteem 
van de toekomst. Anderzijds houdt de consument altijd de controle en 

maakt zelf de keuze of hij een contract met een aggregator sluit, onder 
welke voorwaarden hij dat doet en of hij de afspraken met de aggregator 
tussentijds wil aanpassen. 

Om ervoor te zorgen dat aggregators makkelijk kunnen toetreden tot de 
markt én om transparantie in de wijze van sturing te waarborgen is het van 
belang dat apparaten op een uniforme manier stuurbaar worden gemaakt.

2.1 Doelen EnergieKoplopers2
Op basis van de ervaringen uit de proeftuin is door Liander besloten in 
EnergieKoplopers2 verder onderzoek te doen, met de volgende doelen:
1. Het realiseren en toepassen van open standaarden op maatgevende 

interfaces;
2. Het creëren van een platform waar verschillende partijen eenvoudig 

op kunnen aansluiten en dat aspirant aggregators kan helpen bij het 
verkennen van het energiesysteem van de toekomst;

3. Het borgen van keuzevrijheid en eigenaarschap voor deelnemers; men 
moet eenvoudig kunnen switchen tussen aanbod en aanbieder en is 
eigenaar van de eigen energiedata;

4. Ervaring opdoen met het USEF proces van inkoop en settlement.

2.2 Belangrijke aanpassingen ten opzichte van 
EnergieKoplopers1
Met EnergieKoplopers2 kon Liander verder bouwen op een bestaande 
situatie: er waren huishoudens met stuurbare apparaten en er was een IT-
infrastructuur. Desondanks zijn er een aantal opvallende veranderingen ten 
opzichte van EnergieKoplopers1. 

2 EnergieKoplopers2 (2017-2018)
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Hieronder leest u de belangrijkste uitgangspunten en kenmerken van 
EnergieKoplopers2: 
• De architectuur van de IT infrastructuur is zodanig aangepast dat 

aggregators op een laagdrempelige manier kunnen instappen om 
ervaring op te doen met de werking van een lokale flexibiliteitsmarkt 
en de samenwerking binnen het USEF marktmodel. Hiervoor werd nog 
deels gebruik gemaakt van de bestaande IT-infrastructuur, maar is de 
kern van het systeem opgebouwd met open standaarden en protocollen 
met als doel om opschaling naar grootschalige toepassing van de 
flexmarkt mogelijk te maken. 

• Eén van de doelen van EnergieKoplopers2 was om deelnemende 
huishoudens vrijheid te bieden in de keuze van aggregator waarmee ze 
in zee wilden gaan. Net als de huidige energiemarkt waar een consument 
kan kiezen tussen meerdere aanbieders en kan switchen. 

• Elke deelnemer heeft de controle over zijn energiedata en kan zelf kiezen 
welke informatie met welke partij gedeeld wordt en wie mag schakelen.

• In EnergieKoplopers2 laat Liander de regie van de flexibiliteitsmarkt 
steeds meer over aan de aggregators. De aggregators kunnen een 
aanbieding doen, sluiten zelf een contract af met deelnemers en 
keren ook zelf de vergoedingen uit aan de deelnemende huishoudens 
volgens de geleverde flexibiliteit. Deze vergoeding bestaat uit een 
compensatievergoeding (voor mogelijk rendementsverlies) en een 
flexibiliteitsvergoeding als deling van de winst die wordt gemaakt door 
de inzet van flexibiliteit. De rol van Liander is om de vinger aan de pols te 
houden door de vergoedingen steekproefsgewijs te controleren en door er 
op te letten dat het comfort bij en de tevredenheid van deelnemers stabiel 
blijft.

• Tot slot werd er aan de bestaande flexibiliteitsbronnen uit de eerste fase 
(de warmtepomp, de elektrische boiler en de zonschakelaar) een nieuw 
apparaat toegevoegd: de grote thuisbatterijen. Deze kunnen worden 
geladen wanneer er veel aanbod is van lokaal opgewekte elektriciteit,  
de opgeslagen energie kan worden gebruikt op momenten dat er veel 
vraag is. 

• De locatie had 94 deelnemende huishoudens. 

Een aantal uitgangspunten van EnergieKoplopers2 is verder toegelicht in 
onderstaande sub-paragrafen.

2.2.1 Toepassen open standaarden
Alle partijen in de flexibiliteitsketen moeten vrij zijn om te kiezen met wie 
ze in zee willen gaan. Zo moet een consument vrij zijn om een aggregator 
te kiezen en zal een netbeheerder vaak met meerdere aggregators in zee 
gaan om tot een optimale oplossing te komen. Dit is alleen mogelijk als er 
open standaarden worden toegepast die door alle partijen geïmplementeerd 
worden. Binnen EnergieKoplopers2 zijn twee belangrijke open standaarden 
toegepast: EFI en USEF. Het belangrijkste voordeel van een open standaard 
is dat er geen drempel voor de toegankelijkheid van de standaard is 
opgeworpen. Hiermee is het voor grote en kleine partijen eenvoudig mogelijk 
om toe te treden tot de flexmarkt. 

EFI – Een gemeenschappelijke taal voor flexibiliteit

De flexibiliteit binnen EnergieKoplopers2 wordt geleverd door de apparaten 
in de huishoudens. Dit zijn uiteenlopende apparaten met verschillende 
aansturingsprotocollen. Aan de andere kant zullen aggregators 
verschillende algoritmes gebruiken om die flexibiliteit te exploiteren. 
Dit levert een hoop mogelijke combinaties van apparaten en aggregator 
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algoritmes op. Wanneer deze rechtstreeks aan elkaar worden gekoppeld zal 
elk aggregator algoritme ondersteuning moeten leveren voor alle apparaten 
en omgekeerd zullen alle apparaten met elk algoritme overweg moeten 
kunnen. Dit leidt tot verzuilde oplossingen die slecht opgeschaald kunnen 
worden.

De Energy Flexibility Interface (EFI) doorbreekt deze verzuiling door een 
gemeenschappelijke taal voor flexibiliteit te introduceren. EFI focust zich 
alleen op het beschrijven van generieke vormen van energie flexibiliteit, 
zoals het schuiven met energie profielen of het curtailen (limiteren) van de 
productie of consumptie van apparaten. Apparaat drivers vertalen de data 
van de apparaten naar en van EFI en schermen zo gedetailleerde apparaat 
informatie af die voor aggregator algoritmes niet relevant zijn.

Door deze tussenlaag kunnen alle apparaten werken met alle aggregator 
algoritmes wanneer beide kanten EFI ondersteunen. Op deze manier wordt 
vendor lock-in voorkomen en kunnen consumenten net zo eenvoudig van 
aggregator wisselen als nu van energieleverancier. Omgekeerd kunnen 
aggregators veel eenvoudiger de flexibiliteit van uiteenlopende apparaten 
inzetten en hoeven ze geen specifieke software meer te schrijven om een 
nieuw apparaat te ontsluiten.1

USEF – Afspraken over hoe met elkaar om te gaan

Een andere open standaard die binnen EnergieKoplopers2 is toegepast 
is het Universal Smart Energy Framework (USEF2). Deze standaard 

1 Om de adoptie van EFI te bevorderen wordt EFI op Europees niveau gestandaardiseerd bij    
CEN-CENELEC. Deze standaard zal beschikbaar komen als EN50491-12-2.
2  Meer informatie over USEF is te vinden op de USEF website: www.usef.energy

richt zich op de interactie tussen de aggregator aan de ene kant en de 
regionale netbeheerder (RNB) en de programmaverantwoordelijke partij 
(PV-partij) aan de andere kant. Omdat elke consument vrij is om een 
aggregator te kiezen, zal het eerder regel dan uitzondering zijn dat er 
meerdere aggregators achter één netbeheerder congestiepunt actief zijn. 
De USEF standaard voorkomt dat de netbeheerder met elke aggregator 
bilaterale (technische) afspraken moet maken over het wegregelen van 
piekbelastingen. Aan de andere kant is het voor een nieuwe aggregator 
makkelijker om tot de flexibiliteitsmarkt toe te treden, omdat de spelregels 
voor deelname in de USEF standaard vooraf helder zijn vastgelegd.

“EnergieKoplopers2 was voor TNO om een aantal redenen 
een uniek project. Het is de eerste pilot waarin de integratie 
van de volledige flexibiliteitsketen met alle ketenpartners 
centraal stond. De betrokkenheid van een commerciële 
aggregator en de keuzevrijheid voor consumenten is een 
ander belangrijk aspect. Tot slot bood ook de schaalgrootte 
en de duur van de pilot ons de ideale omgeving om onze 
technologieën dEF-Pi en PowerMatcher en de open 
standaard EFI te beproeven. Al met al een bijzonder project 
waar we als TNO met veel plezier aan hebben gewerkt en 
veel van hebben geleerd”.

Mente Konsman, Wilco Wijbrandi, Coen van Leeuwen, TNO
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USEF definieert een marktmodel waarbij flexibiliteit tussen de verschillende 
partijen verhandeld kan worden (Figuur 1). Naast de flexibiliteit zelf, worden 
ook de handelsprocessen uitgebreid beschreven. Voor de netbeheerder 
zijn er meerdere flexibiliteitsproducten gedefinieerd waarbij vooral 
congestiemanagement relevant is voor EnergieKoplopers2. De netbeheerder 
kan congestiepunten definiëren voor die punten in het netwerk waar 
overbelasting wordt verwacht. Voor elk congestiepunt kan vervolgens 
met een aggregator onderhandeld worden over de maximale toegestane 
belasting. Wanneer hier een overeenkomst over wordt bereikt zal de 
aggregator vervolgens de flexibiliteit binnen zijn cluster aanwenden om te 
voorkomen dat de maximale belasting overschreden wordt.

Figuur 1: De USEF flexibiliteitsmarkt ontsluit decentrale flexibiliteit.

2.2.2 Software architectuur
Voor EnergieKoplopers2 is de keuze gemaakt om open standaarden toe te 
passen. Dat was de reden om de software architectuur grotendeels om te 
bouwen. Vanuit EnergieKoplopers1 zijn de drivers en aansturing van de 
bestaande apparaten en het SESP-management platform, ontwikkeld door 

ICT Automatisering, meegenomen naar de nieuwe architectuur en gekoppeld 
aan het open source platform. Dit bestaande platform is aangepast naar de 
vereiste functionaliteiten die gevraagd werden door EnergieKoplopers2, waar 
de totale flexibiliteitsketen als uitgangspunt is genomen. De totale software 
architectuur is in detail beschreven in bijlage 1.
De belangrijkste spelers in deze keten zijn: de netbeheerder, de aggregator 
en de consumenten3. De netbeheerder wil congestie op het elektriciteitsnet 
voorkomen door gebruik te maken van flexibiliteit die door de apparaten 
van consumenten geboden kan worden. De netbeheerder mag echter zelf 
niet rechtstreeks flexibiliteit bij consumenten ontsluiten, dit gebeurt via een 
aggregator. De aggregator bundelt de flexibiliteit van de consumenten, zodat 
de netbeheerder de flexibiliteit per congestie punt van de aggregator kan 
afnemen.

Deze verschillende partijen zullen niet altijd in dezelfde samenstelling 
samenwerken. Zo kan een consument voor een andere aggregator kiezen 
en zal een netbeheerder over het algemeen met meerdere aggregators 
in één congestiegebied te maken hebben. De software architectuur van 
EnergieKoplopers2 moest het mogelijk maken om op een dergelijke 
dynamische manier met elkaar samen te werken. Voor een deel wordt 
dit ondervangen door het opsplitsen van de totale keten in software 
componenten, maar dit is niet voldoende. Om de gewenste dynamiek 
te ondersteunen is het gebruik van standaarden en de openlijke 
beschikbaarheid van deze standaarden essentieel.

3  De PV-partij is ook een belangrijke speler, maar was geen onderdeel van EnergieKoplopers2.
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2.2.3 Platform voor een aspirant aggregator
Binnen EnergieKoplopers1 heeft het consortium nog zelf de rol van 
aggregator opgepakt en daarbij onder andere de keuzes gemaakt voor 
de inkoopstrategieën. Binnen EnergieKoplopers2 is het doel om de 
flexibiliteitsmarkt een stap verder te brengen en daarmee dus ook het 
roer uit handen te geven. Daarom is ervoor gekozen om een platform 
te ontwikkelen waar aggregators op aan kunnen sluiten en flexibiliteit 
kunnen verhandelen met de netbeheerder. De aggregator speelde in 
EnergieKoplopers2 een grotere rol binnen het handelsproces, maar ook in de 
rol als aanspreekpunt voor de deelnemers. Daarnaast vond uitbetaling van 
de baten aan de deelnemers plaats via de aggregator.

2.2.4 Keuzevrijheid en beheer energiedata
Het principe om open standaarden te gebruiken, klinkt door in de 
doelstellingen voor de deelnemers. Binnen EnergieKoplopers2 is ervoor 
gekozen om deelnemers het heft in eigen handen te laten houden. Dit 
resulteert in twee doelen:
1. Keuzevrijheid voor propositie van een aggregator: De deelnemers 

zijn vrij in hun keuze voor een propositie van een aggregator. Dat zorgt 
voor marktwerking. Om deze marktwerking te voeden moet het mogelijk 
zijn om, met inachtneming van een korte opzegtermijn, over te stappen 
naar een andere aggregator. Bij dit proces kijkt het projectteam mee over 
de schouder van de deelnemer en zal er samen met de aggregators voor 
zorgen dat er een gedegen aanbod ligt. 

2. Eigendom en beheer van energiedata: De deelnemers moeten te allen 
tijde eigenaar blijven van zijn energiedata. Wanneer een deelnemer, om 
welke reden dan ook, de aggregator of andere betrokken partij niet meer 
vertrouwt moet er de mogelijkheid zijn om de datastroom direct stop 
te zetten. Uiteraard is er altijd de mogelijkheid om de gateway uit het 

stopcontact te trekken, maar door dit softwarematig aan te bieden zal 
niet nodig zijn en kunnen herstelwerkzaamheden voorkomen worden. 

Beide doelen hebben veel invloed op de architectuur van het te bouwen 
platform en de implementatie van de gekozen standaarden.

2.2.5 Werken met USEF
De locatie van EnergieKoplopers is uitermate geschikt voor het testen van 
inkoopstrategieën. Doordat er geen daadwerkelijke congestie in het gebied 
is, kan een verkeerde keuze niet leiden tot risico’s voor de netstabiliteit. 
Daarnaast is het een van de weinige locaties waar de flexmarkt alle fasen 
van het handelen kan doorlopen. Deze eigenschappen zorgen ervoor dat de 
locatie gebruikt kan worden om verschillende USEF processen te testen. Het 
handelsproces ziet er als volgt uit:

Contract Plan Validate Operate Settle   

Figuur 2: Het handelsproces volgens USEF.4

Het dagelijkse handelsproces bestaat uit verschillende onderdelen. De 
stappen die doorlopen worden, zien er als volgt uit:
1. D-Prognose: de aggregator levert een dag van te voren een dagprognose 

aan van het elektriciteitsverbruik van het cluster huishoudens. Deze 
prognose is in kW per PTU (15 minuten).

2. FlexRequest: op basis van de grenzen van het elektriciteitsnet en de 
inkoopstrategie doet de netbeheerder een aanvraag voor flex-up en -down 
voor verschillende PTU’s naar de aggregator.

4  https://www.usef.energy/app/uploads/2017/09/Recommended-practices-for-DR-market-
design-2.pdf
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3. FlexOffer: de aggregator levert op basis van hun beschikbare 
flexportfolio een aanbod aan de netbeheerder.

4. FlexOrder: de netbeheerder koopt (een deel van) het aanbod in.
5. Geüpdate D-Prognose: de aggregator levert een update van de prognose 

van het elektriciteitsverbruik inclusief de te verwachten aanpassingen 
door flexsturing.

6. Operate5: de aggregator stuurt op de afgesproken tijdstippen zijn 
flexportfolio aan.

7. Settlement: tijdens settlement wordt teruggekeken of alle flex geleverd 
is zoals beloofd. Afhankelijk van de afspraken tussen de aggregator en de 
netbeheerder kunnen te grote afwijkingen van de prognose worden beboet. 

Specifiek zijn binnen EnergieKoplopers2 de volgende processen en 
vaardigheden getoetst:

Het settlementproces

Het volledig toepassen van het settlement proces is voor Liander een 
belangrijke stap in de doorontwikkeling van de flexmarkt. De ervaringen 
zullen ook gebruikt worden voor de andere locaties waar USEF wordt ingezet. 
EnergieKoplopers2 kent de unieke situatie dat naast P4-data uit de slimme 
meter ook P1-data (zie kader P1 versus P4) beschikbaar is, waardoor er een 
extra check gedaan kan worden op de betrouwbaarheid van de meetgegevens.

5  Tijdens EnergieKoplopers2 is er enkel Day-ahead (een dag van te voren) gehandeld en heeft geen 
intraday (gedurende de dag) handel plaatsgevonden.

P1 versus p4
P1: Gebruikersinterface. Door het aansluiten van daarvoor geschikte apparatuur, 

kan de gebruiker gedetailleerde informatie uit de meter verkrijgen.
P3: Interface waarover de netbeheerder met de meter comminiceert, bijvoorbeeld 

GPRS of CDMA.
P4: Interface waarbij de door de netbeheerder verzamelde data doorgegeven 

kan worden aan derden. Deze interface zit niet op de meter zelf maar werkt 
via de P3 interface. Het doorgeven van de data aan derden is aan strikte 
voorwaarden gebonden.

https://www.liander.nl/sites/default/files/Liander-Kaifa_MA105_20150331.pdf

Dagdagelijks inkopen van flexibiliteit bij een aggregator.

In EnergieKoplopers1 is alle handel gedaan door het consortium zelf. Bij 
de wens om de flexmarkt met EnergieKoplopers2 verder te ontwikkelen, 
hoort ook dat de Liander lijnorganisatie zelf de vaardigheden ontwikkelt 
die komen kijken bij het dagelijks inkopen van flexibiliteit. Dit betekent 
bijvoorbeeld dat er controle komt op de prognoses die aangeleverd worden en 
dat de flexrequest en –orders uitgevoerd worden.

Verkennen grenzen flexmarkt

Bij congestiegebieden worden grenzenwaarden ingesteld om de kans op 
storingen te voorkomen. In een semi-virtueel congestiegebied kan met de 
grenzen gevarieerd worden om verschillende inkoopstrategieën te testen. 

Testomgeving voor nieuwe USEF ontwikkelingen

Het elektriciteitsnet heeft een vitale rol in het dagelijks leven. Voordat 
nieuwe ontwikkelingen vanuit USEF geïmplementeerd worden, moeten 
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deze getest worden. Waar kan dit beter dan bij een testomgeving die bij falen 
geen invloed heeft op de bedrijfsvoering van het elektriciteitsnet en waar de 
deelnemers geen hinder van ondervinden.

“Voor ICT Group was het EnergieKoplopers project een 
succes. We hebben in de praktijk kunnen zien hoe USEF 
werkt. We hebben ook geleerd wat het betekent om huizen 
te verwarmen met warmtepompen en brandstofcellen en 
we hebben de effecten op het elektriciteitsgebruik kunnen 
onderzoeken. Dat helpt ons bij productontwikkeling”.  

Heine van Wieren, ICT Group

Nieuwe aggregators aansluiten

Naast het leren van het handelen op de flexmarkt is Energiekoplopers2 
gebruikt om praktijkervaring op te doen en om het IT-landschap door te 
ontwikkelen. Zo is ervaring opgedaan met het aansluiten van externe 
partijen op de IT-systemen van Liander die speciaal ontwikkeld zijn voor de 
flexmarkt. 

2.2.6 Apparaten portfolio
De groep deelnemers aan EnergieKoplopers2 beschikte over een slim 
schakelbaar apparaat, de flexbron. Ieder apparaat heeft een typisch gedrag 
en beschikt over het potentieel om meer verbruik te creëren (flex-up), opwek 
uit te schakelen (flex-up) of verbruik te verminderen (flex-down). Al deze 
flexbronnen samen vormen het potentieel aan flex-up en flex-down. Voor de 
94 overgebleven deelnemers was het potentieel als volgt verdeeld:
• 55 zonschakelaars met 120,3 kWp aan potentieel flex-up vermogen;
• 17 elektrische boilers met 37 kW aan potentieel flex-up vermogen;
• 22 warmtepompen met 11 kW aan potentieel flex-down vermogen;

Dit scala aan apparaten had een beperkt flex-down vermogen6. Daarom 
is er voor gekozen om thuisbatterijen toe te voegen aan het portfolio. 
Deze apparaten leveren zowel flex-up als flex-down en bieden een 
serieuze oplossing voor het opvangen van het fluctuerende karakter van 
hernieuwbare opwek.

• Nieuw: 11 batterijen met 55 kW (110 kWh) flex-up/-down vermogen.
De thuisbatterijen zijn geplaatst bij 11 bestaande deelnemers. Deze 
deelnemers hadden dus twee flexbronnen in huis.

6  De twee brandstofcellen uit EnergieKoplopers1 zijn niet meer ingezet in deel 2. De aanpassingen 
die nodig waren om dit IT-technisch te blijven ondersteunen wogen niet op tegen het flex potentieel.

Figuur 3: Het batterijsysteem
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Alle vier de gestelde doelen zijn in het project behaald! 
Naast het toepassen van de open standaarden en het 
realiseren van de systemen is er ook veel geleerd uit 
het gebruik en de totstandkoming ervan. Aan de hand 
van de gestelde doelen voor EnergieKoplopers2 zullen 
de geleerde lessen toegelicht worden in een viertal 
paragrafen.

1. Het realiseren en toepassen van open standaarden op maatgevende 
interfaces;
✓ Open standaarden zijn toegepast en openbaar te downloaden op 

GitHub.

2. Het creëren van een platform waar verschillende partijen eenvoudig 
op kunnen aansluiten en dat aspirant aggregators kan helpen bij het 
verkennen van het energiesysteem van de toekomst;
✓ Het platform is ontwikkeld en opgeleverd. Daarbij is een aspirant 

aggregator aangesloten en deze heeft de apparaten kunnen aansturen 
om flexibiliteit te leveren.

3. Het borgen van keuzevrijheid en eigenaarschap voor deelnemers; men 
moet eenvoudig kunnen switchen tussen aanbod en aanbieder en is 
eigenaar van de eigen energiedata;
✓ Deelnemers hebben de keuzevrijheid voor een waardepropositie 

gekregen en hadden de mogelijkheid om zelf de datastroom te 
onderbreken.

4. Ervaring opdoen met het USEF proces van inkoop en settlement;
✓ De interne organisatie van Liander heeft ervaring kunnen opdoen 

met het handelen van flexibiliteit en er is een grote stap gemaakt in 
het testen van settlement in de praktijk.

Los van de gestelde doelen is er nog veel meer geleerd. De belangrijkste 
lessen zijn in paragraaf 3.5 opgenomen.

3.1 Toepassen open standaarden
Het is gelukt om de hele keten naar een open platform om te bouwen. 
Het was een uitdaging om IT en OT (operationele techniek) aan elkaar te 
koppelen zodat de apparaten (achter de meter) aangestuurd konden worden. 
Er zijn nog geen plug-and-play oplossingen voorhanden waardoor er, zelfs 
bij het overnemen van een deel van de bestaande aansturing, maatwerk 
nodig was. De aansturing van de bestaande apparaten maakt nog deels 
gebruik van het SESP-platform, maar de keten van de batterij loopt de hele 
open source route.

PowerMatcher als interface voor Aggregator

In het project is gekozen voor PowerMatcher als demand response algoritme 
voor het sturen van de apparaten in de huishoudens. Het PowerMatcher-
algoritme is een breed toepasbaar markt gebaseerd prijsmechanisme voor 
grootschalige aansturing van flexibele apparaten en installaties. Het is 
speciaal ontworpen voor opschaling doordat de meest rekenintensieve taken 
worden verdeeld tussen verschillende clusters. Ook kan men hiermee zorgen 
dat privacygevoelige data niet gedeeld hoeft te worden met externe partijen.

3 Geleerde lessen
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Het algoritme is ontwikkeld en wordt beheerd door het Flexiblepower 
Alliance Network (FAN). PowerMatcher werkt door op meerdere niveaus 
(apparaat, huishouden, cluster) de flexibiliteit samen te vatten in biedcurves. 
Op het laagste niveau geeft zo’n biedcurve aan wat de mogelijkheden zijn 
van één apparaat, door te beschrijven hoeveel energie het apparaat kan 
opwekken/verbruiken. Op het hoogste niveau geeft dit een geaggregeerd 
beeld aan van het totale cluster wat de mogelijkheden zijn in termen 
van productie/consumptie. Voor een complete beschrijving van het 
PowerMatcher algoritme verwijzen wij naar het paper van Kok, Warmer en 
Kamphuis (2005).7 

Een voordeel van de keuze voor het PowerMatcher algoritme is dat de 
aggregator het cluster kan inzetten als een zogenaamde “Virtual Power 
Plant”. Dit wil zeggen dat het real-time gedrag van het cluster eenvoudig 
kan worden aangestuurd door een vermogen te kiezen waarop gebalanceerd 
kan worden. Zolang het gekozen vermogen binnen het bereik ligt van het 
cluster (d.w.z. de verzameling apparaten kunnen gezamenlijk dat vermogen 
realiseren), kan de aggregator simpelweg instellen wat het verbruik of 
opwek van het cluster zal zijn, of dat het cluster in zogenaamde “eiland-
mode” moet draaien waarbij het totale verbruik op nul komt. De uitvoering 
van het regelen van de apparaten door middel van een stuursignaal en de 
bijbehorende disaggregatie zal door het algoritme automatisch gebeuren. 

Tijdens het project is gebleken dat de aggregator in sommige gevallen 
fijnmazigere controle zou willen hebben dan PowerMatcher kan 
bieden. Doordat alle flexibiliteit in één dimensie is samengevat, kan de 
aggregator bijvoorbeeld niet de batterijen los aansturen ten opzichte 

7  J. K. Kok, C. J. Warmer, I. G. Kamphuis (2005) PowerMatcher: Multiagent Control in the 
Electricity Infrastructure. Proc. AAMAS, pp. 85-82.

van de zonnepanelen. Als dit wel gewenst is, zal de controle op een lager 
niveau moeten plaatsvinden, bijvoorbeeld direct op EFI niveau waar alle 
afzonderlijke apparaten mee worden ontsloten. Dit betekent dan dat er met 
een eigen controlealgoritme moeten worden geregeld.

3.2 Platform voor aggregators creëren
Het is binnen EnergieKoplopers2 gelukt om een open toegankelijk platform 
te bouwen waar aggregators op kunnen aansluiten en waar flexibiliteit 
verhandeld kan worden. Aggregators worden zo meer betrokken en 
kunnen het roer in eigen handen nemen. In de volgende paragrafen wordt 
er toegelicht wat er komt kijken bij het bouwen van het platform, het 
aansluiten van een aggregator, de ontwikkelingen van het USEF-model 
zelf en wordt er in paragraaf 3.2.4 kritisch gekeken naar de status van de 
huidige markt voor flexibiliteit bij huishoudens.

3.2.1 Het platform
Door de USEF referentie implementatie te gebruiken was het mogelijk om 
snel een ‘flexhandel-systeem’ op te zetten. Dit was de basis voor het huidige 
flex-platform van Liander, dat ook voor vervolgprojecten wordt toegepast. 
Op basis van USEF zijn de nieuwe bedrijfsprocessen geïmplementeerd. 
Hierbij zijn voor de IT implementatie een aantal aannames gemaakt, zonder 
deze voldoende te toetsen bij de (7) andere partijen. Dit leidde tot verschil 
in interpretatie waar pas later in het project tegenaan gelopen werd. Deze 
ervaring maakt duidelijk dat het cruciaal is dat de projectmedewerkers, 
die het project daadwerkelijk uitvoeren, elkaar kennen en intensief 
samenwerken. Bij nieuwe implementaties wordt er nu met kort-cyclische 
opleveringen gewerkt, waarbij per werkpakket/USEF-fase de activiteiten 
met elkaar afgestemd worden. Daarnaast worden er periodiek demo’s 
gegeven om te toetsen of alle functionaliteiten werken.
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3.2.2 Het aansluiten van een aggregator
USEF schrijft een aantal stappen voor om een aggregator aan te sluiten, 
maar dit bleek geen allesomvattende methode. Bij de implementatie van 
USEF is er ondervonden dat er nog veel implementatiekeuzes gemaakt 
moesten worden. Daarom ondersteunt Liander bij nieuwe locaties en 
aggregators het aansluiten op basis van USEF, zowel op functioneel als 
technisch vlak. Hiervoor is bijvoorbeeld een stappenplan opgesteld voor 
het aansluiten van een aggregator op het Liander IT-platform. Samen met 
de USEF-stichting wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn om het 
aansluiten voor aggregators verder te vereenvoudigen.

3.2.3 Terugkoppeling naar en van de USEF-stichting
Er is veel geleerd over zowel de flexhandel als over werken volgens het USEF-
model. Door het toepassen van het model zijn er verschillende verbeteringen 
geïdentificeerd en aan de USEF-stichting teruggekoppeld. De stichting 
heeft al meerdere verbetersuggesties opgenomen in nieuwe versies van het 
USEF-model.

“Wij geloven dat er potentie is voor een 
congestiemarkt voor netbeheerders en dat een 
universeel communicatieprotocol nodig is om 
het internationaal en schaalbaar te maken. Onze 
ervaring met USEF (Universal Smart Energy 
Protocol) tijdens Energiekoplopers is goed en wij 
zouden het weer gebruiken”.

Olivia Sicurani, Sympower

3.2.4 Is er een markt?
Er is een platform gerealiseerd waar aggregators op kunnen aansluiten en 
kennis maken met de flexmarkt. Ook is er actief geïnvesteerd in de werving 
van nieuwe aggregators bij het project. Desondanks bleek er weinig animo 
te zijn vanuit aggregators om deel te nemen aan dit project. Daardoor is het 
platform voor de realisatie van een flexmarkt in de praktijk nog beperkt getest.

Mogelijk heeft het gebrek aan animo van aggregators te maken met de 
beperkte omvang van het project. Dit maakte het lastig om een positieve 
business case te halen uit het beperkt aanwezige flexvolume. Dit blijkt uit 
de evaluatie van de aggregator die deelnam aan EnergieKoplopers2 (zie 
paragraaf 3.5.5) en was ook de reden dat een andere aggregator afzag van 
deelname.
Ondanks beperkte marktomvang binnen EnergieKoplopers2 concludeert 
Liander dat de aggregator markt groeit. Drijvers voor het business 
model zijn het aantal te ontsluiten flexbronnen en de mate waarin deze 
flexbronnen eenvoudig en tegen lage kosten ontsloten kunnen worden. 
Uiteraard is ook de flexvergoeding zelf van invloed op dit business model. 
Liander concludeert dat de inzet op open standaarden bijdraagt aan de 
toegankelijkheid van de flexmarkt. 

3.3 Borgen van keuzevrijheid en eigenaarschap 
energiedata voor deelnemers
Het doel om de deelnemers het heft in eigen handen te laten houden is 
volledig uitgevoerd binnen het EF-Pi platform. Op de persoonlijke pagina 
(zie Figuur 4), waar de deelnemers inzicht kregen in hun slimme apparaat, 
kregen ze ook de mogelijkheid om zelf te kiezen voor een aanbod van een 
aggregator of het volledig stopzetten van de datastroom. In deze paragraaf 
wordt toegelicht in hoeverre deze mogelijkheid ook daadwerkelijk benut is.
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3.3.1 Keuzevrijheid 
De keuzevrijheid voor deelnemers is enigszins beperkt gebleven. Doordat 
er uiteindelijk maar één aggregator aangesloten is op het platform was er 
geen keuze tussen verschillende aanbieders. Samen met de aggregator is 
er daarom gekozen om twee verschillende proposities aan te bieden. Een 
propositie met een vaste vergoeding van €5 per maand en een propositie met 
een variabele vergoeding afhankelijk van hoe goed het systeem zou werken. 
41 deelnemers kozen voor de vaste vergoeding en 53 deelnemers namen iets 
meer risico en kozen voor de variabele vergoeding. Het risico was beperkt, 
want naast de vergoeding voor het inzetten van hun flexibiliteit kregen de 
deelnemers ook een basisvergoeding die ervoor zorgde dat ze geen geld kwijt 
zouden zijn aan het project. 

“Wij ondersteunen van harte dat huishoudens altijd de 
keuzevrijheid moeten hebben om wel of niet mee te doen 
met het handelen van flexibiliteit”.

Olivia Sicurani, Sympower

Gedurende het jaar zijn er geen deelnemers gewisseld van propositie en zijn 
er geen deals gestopt. In de eerste maanden waren er nog wel een handjevol 
deelnemers die aan het wachten waren op een extra aggregator, maar toen 

die niet gevonden werd, hebben zij een keuze gemaakt voor één van de 
bestaande proposities. De reden van het uitblijven van wisselingen is niet 
onderzocht, maar kan liggen aan het beperkte aanbod of doordat er vanuit 
het project beperkt gestimuleerd is om van propositie te wisselen.

3.3.2 Eingendom en beheer energiedata
Binnen het ontwerp van de nieuwe architectuur is van begin af aan 
rekening gehouden met de mogelijkheid voor deelnemers om de datastroom 
zelfstandig te kunnen stopzetten. In het EF-Pi platform is hiervoor een 
apart tabblad ontwikkeld (zie Figuur 5) waar inzage was in de proposities 
en waar deelnemers de mogelijkheid hadden om met een druk op de knop 
de datastroom te onderbreken. Ondanks de laagdrempeligheid heeft geen 
enkele deelnemer de knop omgezet om de datastroom te onderbreken. 
Zelfs na de deelnemersavond, waarbij het projectteam op speelse wijze 
deelnemers probeerde over te halen de knop eens te testen, heeft geen van de 
deelnemers dit gedaan. Kennelijk was het vertrouwen in de aggregator groot 
genoeg om de datastroom niet stop te zetten.
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Figuur 4: Het dashboard van de deelnemers om hun slimme apparaat in de gaten te houden.

Figuur 5: Het dashboard van de deelnemers waar ze controle kunnen houden over hun data.

3.4 Ervaring met het USEF proces voor inkoop- en 
settlement
Liander heeft ervoor gekozen om USEF te gebruiken voor haar 
flexibiliteitsmarkt. In deze paragraaf worden de geleerde lessen van het 
dagdagelijks handelen en het doorlopen van het USEF proces verder 
toegelicht. 

3.4.1 Handelen op de flexmarkt
In EnergieKoplopers2 heeft Liander voor het eerst het USEF-handelsproces, 
zonder al te veel interventies, voor een langere aaneengesloten periode 
kunnen testen in de praktijk. In EnergieKoplopers1 werd er om de paar 
dagen gewisseld van inkoopstrategie, prijzen en samenstelling van clusters 
aan apparaten om zo veel mogelijk uitersten te testen. Langere tijd de 
handel door laten lopen, leverde nieuwe leerervaringen op dan bij de korte 
proeven zoals in EnergieKopelopers1. De belangrijkste lessen zijn:
• Dagelijks inkopen: Plan en Validate werden al vroeg in het jaar 

operationeel waardoor het mogelijk was om dagelijks flexibiliteit te 
verhandelen (zie figuur 6). Door ervaring op te doen met het handelen 
is het platform verder doorontwikkeld en is het concept van een 
flexibiliteitsmarkt tastbaarder geworden voor de interne organisatie 
bij Liander. Ook de aggregator kreeg de mogelijkheid om de prognose 
te verbeteren en te testen met het portfolio aan flexbronnen. Na de 
zomer werd ook de mogelijkheid om settelmentdata te downloaden 
geïmplementeerd en is tijdens een aantal sessies met TNO en de 
aggregator geprobeerd om meer inzicht te krijgen in de gevolgen van 
verschillende handelsstrategieën. De settlementresultaten worden in de 
volgende paragraaf toegelicht.
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• Verkennen grenzen flexmarkt: De locatie EnergieKoplopers beschikt 
niet over werkelijke knelpunten in het elektriciteitsnet. Daarom is er 
gekozen om fictieve grenzen op te stellen zodat alsnog de noodzaak 
ontstond om flexibiliteit in te kopen. De grenzen zijn gedurende het jaar 
enigszins bijgesteld om de flexhandel te bevorderen. Bij locaties waar 
werkelijke knelpunten in het net aanwezig zijn, wordt onder andere door 
Liander Netmanagement de controle op de grenzen uitgevoerd.

• Testomgeving voor nieuwe USEF ontwikkelingen: EnergieKoplopers 
was bij de start bedoeld om nieuwe USEF ontwikkelingen te testen. 
Er deed zich echter een kans voor om bij een andere locatie, Nijmegen-
Noord, direct over te gaan op een nieuwe implementatie van USEF. 
Daarom is er voor gekozen om EnergieKoplopers niet verder in te zetten 
voor dit doeleinde.

Figuur 6: Het flexhandeldashboard zoals door Liander gebruikt wordt.

Liander heeft veel ervaring kunnen opdoen met het dagelijkse handelen 
en het platform is mede door de inzet van EnergieKoplopers2 verder 
doorontwikkeld. Het platform is nog in ontwikkeling en zal verder 

aangescherpt moeten worden. Bij nieuwe locaties zullen de ontwikkeling 
nog sneller gaan doordat daar ook echt knelpunten zijn of kunnen ontstaan 
én er financiële gevolgen aan hangen. 

3.4.2 Settlement resultaten
Het is niet vanzelfsprekend dat de prognose die een aggregator doet ook 
daadwerkelijk gehaald wordt. Verschillende oorzaken kunnen ertoe leiden 
dat dit niet zomaar het geval is, bijvoorbeeld IT-storingen of afwijkingen 
van de voorspelling. In de settlement-fase wordt aan de hand van gemeten 
waarden (P4-data) bepaald wat de afwijking van de prognose is. Op basis 
van vooraf gemaakte afspraken tussen de aggregator en de netbeheerder 
moeten de gemeten waarden binnen een bandbreedte liggen. Is dit niet 
het geval, dan volgt normaliter een boete. In EnergieKoplopers2 is ervoor 
gekozen om geen boetesysteem in te richten en vooral te leren van de 
interactie tussen het nieuwe systeem en de aggregator. 

Is P4-data geschikt voor settlement?

Settlement maakt gebruik van gemeten P4-waarden om het werkelijk 
verbruik (en opwek) van het cluster te bepalen. EnergieKoplopers2 heeft de 
unieke situatie dat er naast P4-data ook P1-data beschikbaar is. Hierdoor 
kan er een dubbelcheck gedaan worden om te kijken of er afwijkingen zijn 
tussen de P4- en P1-data. 
Uit de data-analyse blijkt dat de P1- en P4 data redelijk goed overeenkomen 
met elkaar. Opvallende zaken die naar voren kwamen tijdens de analyse zijn:
• Timestamp dataset: Er wordt gewerkt met verschillende datasets 

met verschillende bronnen. Het is niet vanzelfsprekend dat iedere bron 
dezelfde timestamp aanhoudt. Het is regelmatig voorgekomen dat 
datasets 1 of 2 uur verschoven moesten worden om ze met elkaar te 
kunnen vergelijken. 
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• Aantal huishoudens in dataset: De datasets beschikten niet allemaal 
over hetzelfde aantal huishoudens. Bij de P4-dataset waren een aantal 
huishoudens niet meegenomen doordat het aanmeldingsproces niet 
volledig voltooid bleek. Daarnaast miste er bij de P1-dataset vaker 
meetwaarden door IT-problemen ergens in de keten tussen deelnemer en 
platform. 

• Pieken afgevlakt: De slimme meter wordt lokaal iedere 5 minuten 
uitgelezen om de P1-waardes op te halen. De P4 waardes worden 
daarentegen iedere 15 minuten opgehaald. Bij elke stap waarbij de 
meetwaarden grover zijn, worden pieken verder afgevlakt. Aangezien de 
handel plaatsvindt op ptu-schaal (15 min) is het logisch om deze waarde 
ook voor P4 en P1 aan te houden. Het elektriciteitsnet krijgt wel de pieken 
te verduren, maar heeft enig vermogen om deze op te kunnen vangen.

Kan aangetoond worden dat het offer daadwerkelijk uitgevoerd is?

Het settlementproces is nog niet eerder in praktijk getest en daardoor is er 
binnen EnergieKoplopers2 veel nieuwe ervaring opgedaan met deze stap 
in het handelsproces. De controle van de beloofde en geleverde flexibiliteit is 
nog geen geautomatiseerd proces. Het vergelijken van alle handelsstappen 
is handmatig uitgevoerd, waarbij verschillende detailanalyses zijn gedaan. 
Opvallende zaken die naar voren kwamen tijdens de analyse zijn:
• Data verzamelen: Om de gehele controle te kunnen doen waren 

er gegevens nodig van 4 verschillende bronnen. De D-prognose, 
FlexRequest, FlexOffer en FlexOrder konden wel vanuit het nieuwe 
platform aangeleverd worden, maar voor de verificatie waren meer 
gegevens nodig. Zo moesten de P4-meetwaarden bij een onafhankelijke 
dienstenaanbieder (ODA) opgehaald worden en moesten de P1-
meetwaarden en Powermatchter-prijzen via het projectteam bij TNO 

opgehaald worden. Deze laatste twee zouden in een toekomstige situatie 
niet nodig moeten zijn, maar om het systeem te testen en in detail uit te 
zoeken was er extra informatie benodigd.

• Prognoses opwek wijken sterk af: De opwekprognoses van de 
zonnepanelen wijken sterk af van de gemeten P4-waarden. De 
prognoses voor het verbruik komen daarentegen erg goed overeen 
met de gemeten waarden. Aangezien de prognose van de aggregator 
in EnergieKoplopers2 als waarheid werd aangenomen, kwam dit pas 
in een laat stadium naar boven. Op andere locaties maakt Liander 
zelf ook een prognose ter verificatie en om het verbruik van overige 
klanten in te schatten die niet meedoen in de flexibiliteitsmarkt. Bij 
EnergieKoplopers2 was er maar 1 cluster van klanten. Alle klanten 
deden mee met de markt en leek het Liander daarom niet nodig om een 
aanvullende prognose te maken. Hoe de grote afwijking is ontstaan, is 
op het moment van schrijven nog niet bekend.

• Geüpdate D-Prognoses worden beperkt gehaald: De afgegeven 
prognoses na het verhandelen van flexibiliteit zijn in de meeste gevallen 
niet gehaald. Dit had meerdere oorzaken. IT storingen bij één van de 
systemen of het verkeerd inschatten van het flexaanbod zijn twee 
oorzaken. Het verkeerd inschatten lijkt twee hoofdoorzaken te hebben, 
namelijk het beperkte inzicht in de apparaatstatus bij de aggregator en 
de gekozen strategie van de aggregator. Doordat bijvoorbeeld batterijen 
niet geladen werden met zonnestroom overdag waren deze ’s avonds niet 
beschikbaar om flexibiliteit te leveren. Het is cruciaal voor een aggregator 
om haar protfolio te leren kennen om zo haar business logica op af te 
stemmen. Daarnaast moet de aggregator kunnen vertrouwen op de 
correcte werking van de systemen als zij daar geen invloed op uit kan 
oefenen.



24Inhoudsopgave

Settlement is in detail geanalyseerd, maar is nog niet zo ver beproefd dat nu 
ook daadwerkelijk gezegd kan worden dat het proces toepasbaar is. Binnen 
Liander wordt op basis van de geleerde lessen van EnergieKoplopers2 het 
settlementproces verder getest. Daarbij is het noodzakelijk dat samen met 
de aggregators in detail gekeken wordt naar de prognoses en de uiteindelijke 
meetwaarden om zo tot een eerlijke afhandeling van flexibiliteit te komen.

3.5 Overige geleerde lessen
Buiten de gestelde doelen van EnergieKoplopers2 is er veel ervaring opgedaan 
met allerlei randzaken. Het is zonde om deze geleerde lessen niet te delen. 
Daarom zijn in onderstaande paragraaf de belangrijkste lessen toegelicht.

3.5.1 Flexibiliteit niet standaard beschikbaar, “Flex ready” 
implementatie nodig
Het potentieel aan flexibiliteit van alle huishoudelijke apparaten is enorm. 
De uitdaging zit hem voornamelijk in het ontsluiten van deze flexibiliteit. In 
EnergieKoplopers is er op vier verschillende manieren flexibiliteit van een 
bestaand apparaat ontsloten:
1. Onderbreken stroomtoevoer: De zonschakelaar is een op afstand 

bestuurbaar relais wat de stroomtoevoer van een bestaand apparaat (de 
omvormer) onderbreekt.

2. Interne aanpassing apparaat: Het moederbord van de elektrische boiler 
is aangepast door Itho-Daalderop waardoor deze op afstand uitleesbaar 
en stuurbaar is geworden.

3. Externe aanpassing apparaat: De warmtepomp van Inventum wordt 
door een apart ontwikkeld kastje aangestuurd. De warmtepomp is zelf 
niet aangepast.

4. Softwarematige aansturing: De brandstofcel van Solid Power wordt 
aangestuurd via de reeds aanwezige internetverbinding via de fabrikant. 
Hiervoor is aparte software ontwikkeld.
a. De batterij is een samengesteld product die ook softwarematig 

aangestuurd wordt, het verschil met de brandstofcel is dat de 
communicatie binnen het huis direct naar de gateway gaat en niet via 
een derde partij loopt.

Wanneer alle huishoudelijke apparaten een maatwerkoplossing nodig 
hebben om stuurbaar te worden, zal er weinig financiële ruimte over blijven 
om ook daadwerkelijk een gezonde markt te bedrijven. Wanneer apparaten 
al door de fabrikant uitgerust worden met een mogelijkheid tot aansturing 
zullen de kosten voor het ontsluiten van flexibiliteit kunnen dalen. Om een 
lock-in met een bepaald apparaat of bepaalde fabrikant te voorkomen, lijkt 
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het voor de hand liggend dat er een algemene open standaard wordt gekozen 
waarmee apparaten “Flex ready” worden. EFI van TNO kan zo’n open 
standaard zijn. Het is aan te bevelen om zo snel mogelijk apparaten “Flex 
ready” te maken, want sommige apparaten worden nu eenmaal niet vaak 
vervangen. De ontwikkeling van “the internet-of-things” zorgt er al voor 
dat apparaten op afstand benaderbaar worden. Een open standaard voor 
flexibiliteit kan op deze trend meeliften. 

3.5.2 Batterijen
In EnergieKoplopers2 zijn 11 huishoudens uitgerust met batterijen. Deze 
batterijen dienden als buffer voor het energieverbruik en het opvangen van 
opwekpieken. Op momenten met een energieoverschot worden de batterijen 
opgeladen en op momenten van een tekort kan de batterij worden ingezet 
om stroom te leveren. Effectief kan men hiermee pieken en dalen in het 
verbruik van het cluster middelen. 

Voor de batterijen is gekozen voor een systeem bestaande uit een batterij 
met een capaciteit van 10 kWh en een aansturing en omvormer die met 
maximaal 5 kW kan opladen of ontladen. De systemen zijn op maat 
gemaakt en hebben een aantal ingebouwde standen waarmee ze prima 
autonoom kunnen functioneren. Binnen EnergieKoplopers2 is een beroep 
gedaan op de functie om van buitenaf aangestuurd te worden. Deze functie 
is nog niet zo stabiel als van tevoren verwacht. Binnen het project is een 
aantal keren contact geweest met de fabrikant van de aansturing om 
verbeteringen door te voeren, waarna door software updates de systemen 
stabieler zijn geworden. 

Er zijn een aantal belangrijke stappen gezet om dit te realiseren: 
1. Verschillen in installatie

 Tussen de installatie in de testopstelling en de installaties bij de 
huishoudens, maar ook tussen de installaties bij de huishoudens 
onderling, zaten verschillen in de installatie en de specifieke hardware. 
Op papier waren deze verschillen niet significant, maar er bleken wel 
aanpassingen nodig aan de software. Hierdoor werd de inzet van de 
batterijen enige tijd vertraagd.

2. Foutieve installatie in combinatie met verouderde firmware

 Een foutieve aansluiting van de omvormer zorgde in eerste instantie 
niet voor problemen, omdat een bug in de firmware toevallig tot exact het 
juiste gedrag leidde. Een update naar nieuwere firmware bracht echter 
de foutieve aansluiting aan het licht waardoor uiteindelijk een monteur 
nodig was om deze aansluiting te herstellen.

 Ook bleek bij de installatie een sensor te zijn aangesloten op de 
aansluiting van het hele huishouden in plaats van op de aansluiting 
van de batterij. Hierdoor was het niet mogelijk om het verbruik van de 
batterij te meten, onafhankelijk van de andere apparaten in het huis. Dit 
probleem is opgelost door deze waarde af te leiden uit andere metingen.

3. Reset meterstanden

 Door een ontwerpkeuze in de software van de fabrikant van de 
omvormers werden waardes uit de meter hoger dan 653 kWh onjuist 
uitgelezen, waardoor een reset van de meetwaarde plaats vond. Een 
deel van dit probleem is opgelost in een nieuwe versie van de firmware, 
maar bij sommige installaties bleef de meterstand zich af en toe resetten 
zonder dat daar tijdens het project een goede verklaring voor is gevonden.
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4. Onduidelijkheid state-of-charge 

 De batterijen werden in het project aangestuurd op basis van de state-
of-charge, ofwel het percentage dat de batterij vol zit. Deze state-of-
charge kon niet fysiek worden gemeten, maar moest worden geschat op 
basis van het voltage. Deze schatting is echter niet 1-op-1, maar wordt 
beïnvloed door meerdere factoren waaronder recente op- of ontlaadacties. 
In het project is gebruik gemaakt van de vermelde percentage van 
de fabrikant van de batterij, maar dit bracht in sommige gevallen 
onduidelijkheid. Meermaals bleef het percentage lange tijd op hetzelfde 
niveau, terwijl na verloop van tijd de batterij uit zichzelf leeg zou moeten 
lopen. Hoewel dit niet significant lijkt, waren er in het ontwerp van het 
controlealgoritme wel aannames gedaan dat dit percentage spontaan zou 
teruglopen (zie figuur 7).

5. Weinig oplaadacties leidt tot lege batterijen 

 Door onduidelijkheid in het gebruik van PowerMatcher (zie paragraaf 
3.1), is er aan het eind van het project weinig gebruik gemaakt van de 
mogelijkheid om de batterijen op te laden. Hierdoor was er weinig tot 
geen energie beschikbaar om terug te leveren. De beschikbare energie 
werd wél snel ingezet waardoor batterijen aan het eind van het project 
lange tijd op het minimum oplaadniveau zaten. Mede hierdoor kwamen 
sommige batterijen in een toestand waarin het systeem van de batterij 
uit voorzorg voor verdere schade weigerde om te ontladen. Deze toestand 
was echter niet voorzien in het ontwerp van het controlealgoritme 
waardoor er soms onterecht vanuit werd gegaan dat er flexibiliteit kon 
worden ingezet.

6. Hoge stilstandverliezen 

 De batterijsystemen hadden een opvallend hoog eigenverbruik 
gedurende het project. Uit analyse bleek dat dit niet alleen ging om de 
efficiëntie van de omvormer. Ook de meetsystemen en de standbyfunctie 
waren niet bepaald zuinig in energieverbruik. Per systeem bleek jaarlijks 
circa 200-300 kWh verloren te gaan aan stilstandsverliezen. Dit kan 
deels voorkomen worden door systemen uit te schakelen wanneer er geen 
flexibiliteit gevraagd wordt, maar het blijft een aandachtspunt voordat 
dit soort systemen commercieel ingezet kunnen worden.

Figuur 7: Het dashboard voor inzicht in het gedrag van de batterijen, met linksonder een 
meterstand-reset (BAT02, gele lijn).
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7. Gateways onbereikbaar 

 Wegens problemen met de gateway waren sommige batterijen niet altijd 
bereikbaar. Een veelvoorkomend probleem is dat de controller van de 
batterij een ander IP adres gekregen heeft van de router van de bewoners. 
Dit probleem was eenvoudig te verhelpen door wanneer dit optreedt de 
gateway opnieuw te configureren met het nieuwe IP adres. Het probleem 
had kunnen worden voorkomen door gebruik te maken van statische IP 
adressen, maar gezien de implicaties daarvan op de router van de bewoner 
en zijn persoonlijke apparaten (PC’s, laptops, telefoons, tablets) is hier niet 
voor gekozen.

 Een ander probleem trad op toen de internet service provider (ISP) van 
sommige bewoners een ander IP adres toekende aan de huishoudens. 
Dit is gedurende het project één keer gebeurd, waardoor de betreffende 
gateways niet meer door de firewall van de server heen kwamen. Ook dit 
probleem was relatief eenvoudig op te lossen door de nieuwe IP adressen 
toe te voegen aan de lijst met uitzonderingen in de firewall, door middel 
van een zogenaamde whitelist.

 In een aantal gevallen zijn gateways tijdelijk onbereikbaar geweest toen 
de bewoners voor langere tijd niet thuis waren (vakantie / weekendje 
weg) en bij het verlaten van het huis de router hadden uitgezet. Deze 
menselijke vergissing is lastig te voorkomen, behalve de bewoners goed 
voor te lichten. Een oplossing was om geen gebruik te maken van de 
internetverbinding van de bewoners, maar een aparte lijn. Dit zou ook 
het vorige probleem kunnen voorkomen. 

 Tot slot zijn in oktober 3 gateways vervangen die ondanks meerdere 
pogingen niet meer bereikbaar waren. In dit geval leek het te gaan om 
gateways waarbij de SD kaart beschadigd was geraakt en niet meer goed 
functioneerde.

3.5.3 Kansen voor de installatiebranche
De monitoring (zie figuur 8) en het online houden van het apparatenportfolio 
is tijdens EnergieKoplopers1 en 2 door het projectteam zelf gedaan. 
Tijdens en in de eerste maanden na de installatie in 2015 zijn de meeste 
communicatieproblemen verholpen, maar er bleven altijd maandelijkse 
controles en herstelwerkzaamheden nodig om de apparaten online te 
houden. Vaak waren dit uit/aan-acties en nieuwe koppelacties, maar na 3 
jaar begonnen ook de Raspberry Pi’s in de gateways uit te vallen en moest er 
hardware vervangen worden. Deze acties, met een hoog service level gehalte, 
zijn logischerwijs zaken die bij een aggregator of servicepartij liggen. Deze 
rol wordt door enkele installateurs al gezien en degene die zich naast elektro- 
en installatietechnische vaardigheden ook kan ontwikkelen op IT-technisch 
gebied kan zich onderscheiden in deze nieuwe markt. Daarnaast is het voor 
een aggregator zeer waardevol om inzicht te hebben in de gedetailleerde 
status van een apparaat om te kunnen leren van het gedrag en zo de 
prognoses te optimaliseren. 
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3.5.4 Publiciteit voor de flexmarkt
Naast alle lessen en ervaringen heeft EnergieKoplopers ook gezorgd 
voor meer aandacht bij de deelnemers voor de uitdagingen van de 
energietransitie. Lokaal is op meerdere deelnemersavonden naast 
flexibiliteit ook aandacht besteed aan andere energievraagstukken. Op 
nationaal niveau is EnergieKoplopers een item geweest in Radar-Extra. 
Ook Vereniging Eigen Huis heeft aandacht besteed aan het project in 
haar ledenmagazine. Zelfs op internationaal niveau was er aandacht voor 
EnergieKoplopers waar internationale delegaties op bezoek kwamen in 
Heerhugowaard voor een kijkje bij het energienet van de toekomst. Deze 
aandacht heeft EnergieKoplopers een positief uithangbord gemaakt van de 
mogelijkheden voor een flexibiliteitsmarkt voor huishoudens.

“Als deelnemer heb ik geleerd van 
EnergieKoplopers dat er wat moet gebeuren 
en dat er mogelijkheden zijn. Het is volgens 
mij zaak dit voor de burger interessant te 
maken; vertel het verhaal en het belang”!

Een deelnemer tijdens de laatste 
infomatieavond

Figuur 8: Het dashboard ten behoeve van het monitoren van het slimme apparaat bij een huishouden.



“Misschien is het nog niet rendabel, maar in de energietransitie 
zijn nu eenmaal voortrekkers nodig die een beweging in gang 
zetten”.

“We kunnen niet blijven wachten tot het te laat is en moeten nu 
al beginnen met slimme en stuurbare apparaten te installeren 
en op wijkniveau in een energiecoöperatie samen te werken. Dan 
kun je straks een zonnepiek veel makkelijker kwijt raken aan 
slimme apparaten die weten dat er een piek is”.

“De flexibiliteitsmarkt kan technisch wel haalbaar zijn en in de 
praktijk ook werken, maar helemaal in een beginnende markt 
zijn prosumenten nodig die het gewoon leuk vinden om hieraan 
mee te werken”.

“Flexibiliteit bij huishoudens is mogelijk en zinvol. Het kan ook 
bijdragen aan de efficiëntie op wijkniveau, waarbij elke wijk een 
eigen energieprofiel heeft. De gemeente en netbeheerder hebben 
een regulerende taak in het vormgeven van dit profiel. Hierbij 
zal een optimum gezocht dienen te worden tussen opwekking, 
opslag en transport”.

“Met behulp van een accupakket kan in de maanden maart tot 
en met oktober ‘nul op de meter’ worden gerealiseerd. Daarnaast 
snap ik dat een zonschakelaar misschien nodig is, maar ik zou 
het liever anders oplossen”.
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Zonder deelnemers kunnen we niet demonstreren hoe 
een flexmarkt bij huishoudens in de praktijk werkt. 
Daarom waren het comfort bij en de tevredenheid van 
deelnemers in dit project voor ons essentieel.

Daarnaast was voor EnergieKoplopers2 ook een doelstelling om de regie 
waar mogelijk in handen te geven van de deelnemers zodat in de flexmarkt 
elke partij zijn eigen rol kan vervullen. 
Om beide doelen te kunnen realiseren kreeg de aggregator een grotere rol in 
de communicatie en uitbetaling aan deelnemers. Wel bleef de projectgroep 
op de achtergrond goed telefonisch en per mail beschikbaar voor vragen en 
uitdagingen. Daarnaast werd er twee keer per jaar een deelnemersavond 
georganiseerd om deelnemers over de voortgang te informeren.

Hoe kijkt de deelnemersgroep na deelname aan het project naar de 
flexmarkt? Is flexibele energie bij huishoudens op dit moment zinvol? Na 
een discussie tijdens de afsluitende deelnemersavond hierover leek er een 
meerderheid te zijn die het eens was met de stelling dat het ontsluiten van 
flexibiliteit bij huishoudens zeker zinvol is, ook al zijn de baten klein of 
moeilijk inzichtelijk te krijgen. Wel wordt opgemerkt dat dit alleen kan met 
ondersteuning van een partij die kennis en ervaring heeft. Hierbij werden de 
gemeente of Liander als voorbeelden genoemd. 

De teksten hiernaast zijn quotes van deelnemers.

4 Visie en reactie van de deelnemers



Het samenwerken aan duurzame oplossingen voor het energievraagstuk 
leeft dus onder deze groep. Dit komt deels omdat de deelnemersgroep, zo 
blijkt uit onderzoek tijdens Energiekoplers1, bovengemiddeld gemotiveerd 
is en een hoog kennisniveau heeft. Daarnaast werd door deelnemers 
opgemerkt dat juist deelname aan EnergieKoplopers bewustwording heeft 

gebracht. Er is onder de deelnemende huishoudens dan ook belangstelling 
om samen na te denken over de mogelijkheid van het oprichten van een 
energiecoöperatie. Er is inmiddels een WhatsApp-groep opgericht waar 15 
deelnemers in zitten. 
 

30Inhoudsopgave



5 Conclusie en vooruitblik
Liander concludeert dat een aantal uitgangspunten 
van EnergieKoplopers2 hun waarde hebben bewezen. 
We zien dat een flexmarkt bij huishoudens werkt en 
kan bijdragen aan optimalisatie van het bestaande 
elektriciteitsnet. Zo kan een lokale markt voor flexibiliteit 
dus bijdragen aan de effectiviteit van ons netbeheer. 

EnergieKoplopers2 heeft de marktdynamiek van flexibiliteit mogelijk 
gemaakt. Hoewel de marktdynamiek beperkt is gebleven door het beperkt 
aantal flexbronnen en spelers is wel aangetoond dat de systemen werken en 
toepasbaar zijn in het energiesysteem van de toekomst.

En nu samen verder! 

Liander gelooft dat de inzet van flexibiliteit van grote waarde is voor ons 
netbeheer. Naast EnergieKoplopers2 wordt dan ook volop ingezet op de 
ontwikkeling van de flexmarkt. Concreet wordt sinds november 2018 
flexibiliteit ingezet binnen het netgebied Nijmegen-Noord. In 2019 zal 
het aantal locaties waar flexibiliteit in de bedrijfsvoering wordt toegepast 
toenemen. Voor alle locaties hanteren we de uitgangspunten van een 
open platform waarbij verschillende aggregators door gebruik van open 
standaarden kunnen toetreden. Hierbij voorzien we op de korte termijn 
vooral een inzet van grootschalige flexbronnen bij grootzakelijke klanten. 

Ondanks ons geloof in de potentiële waarde van flexibiliteit bij huishoudens 
zien we dat voor praktische toepassing schaalvergroting noodzakelijk is 
en voor het ontsluiten van flexibiliteit open standaarden nodig zijn. De 
ontwikkeling van IoT zal bijdragen aan de ontwikkeling van ‘Flex ready’ 
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apparaten en is in onze visie noodzakelijk voor schaalvergroting en het 
slagen van de flexibiliteitsmarkt. 

Naast de specifieke kenmerken van de ontwikkeling van de flexmarkt heeft 
Liander wederom ervaren dat innovaties enkel gerealiseerd worden in 
samenwerking met partners. Wij blijven dan ook actief de samenwerking 
opzoeken met klanten en partners om gezamenlijk de volgende stappen in 
de energietransitie te realiseren. 
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Energietransitie moet lokaal in de wijk 
plaatsvinden.

Peter Dekker, deelnemer EnergieKoplopers2

Er worden nu plannen gemaakt op nationaal niveau, 
maar uiteindelijk moet het in de regio’s gebeuren. Dus op 
wijkniveau kijken welke keuze je met elkaar kunt maken.

Pallas Agterberg, Directeur Corporate Strategie Alliander 
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De software architectuur is weergegeven in Figuur 9. De architectuur kent 
de volgende componenten:
• Device: Dit zijn de apparaten die binnen EnergieKoplopers2 voor de 

flexibiliteit zorgen zoals bijvoorbeeld de batterij of de PV panelen. Elk 
apparaat heeft zijn eigen vorm van flexibiliteit; zo kunnen de batterijen 
met verschillende vermogens op- of ontladen worden, terwijl de PV 
panelen alleen uitgeschakeld kunnen worden.

• Device Driver: Elk apparaat gebruikt zijn eigen specifieke protocol om 
aangestuurd te worden. Dit eigen protocol wordt door de device driver 
omgezet in een generiek protocol waarin de flexibiliteit van het apparaat 
uitgedrukt kan worden. Op deze manier kunnen er makkelijk nieuwe 
apparaten worden toegevoegd zonder dat de rest van de architectuur hier 
rekening mee hoeft te houden; de driver schermt de eigenaardigheden 
van het apparaat af. 

• EFI: De Energy Flexibility Interface is een generiek protocol om 
flexibiliteit in uit te drukken. Het apparaat kan hier mee aangeven welke 
mogelijkheden het heeft. Zo kan voor de batterij bijvoorbeeld worden 
beschreven met welke vermogens er ontladen en opgeladen kan worden 
en welk effect dat op het laadniveau heeft.

• PowerMatcher App: De PowerMatcher is een algoritme voor het op 
elkaar afstemmen van vraag en aanbod. Het algoritme is geïnspireerd 
op de energiemarkt, waarbij er voor elk apparaat een bieding wordt 
opgesteld die aangeeft voor welke prijs het apparaat consumeert of 
produceert. De PowerMatcher ontvangt de flexibiliteitsinformatie van het 
apparaat via het EFI protocol en zet dit om in een PowerMatcher bieding.

• dEF-Pi: De device drivers en de PowerMatcher app zijn software 
componenten die door de consument worden gebruikt om de flexibiliteit 
van de apparaten om te zetten in de communicatie met de aggregator. 
Deze componenten draaien op het dEF-Pi software platform (Distributed 
Energy Flexibility Platform and Interface). Dit platform kan worden 
gezien als een soort “Android” voor energie. Gebruikers kunnen hier 
eigen apps op installeren en in het geval van EnergieKoplopers2 werd het 
platform ook gebruikt om een keuze voor de aggregator aan te geven. Via 
een web interface kregen de gebruikers ook inzicht in de wijze waarop de 
apparaten in huis werden ingezet.

• PowerMatcher protocol: Via dit protocol worden de PowerMatcher 
biedingen die voor elk apparaat zijn opgesteld naar een centrale 
veilingmeester gestuurd: de auctioneer. Deze auctioneer combineert 

Bijlage 1 – Software architectuur EnergieKoplopers2
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Figuur 9: EnergieKoplopers2 architectuur
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alle biedingen en rekent de evenwichtsprijs uit, waarbij de consumptie 
en productie met elkaar in evenwicht zijn. Deze prijs wordt via het 
PowerMatcher protocol weer naar de huishoudens gestuurd.

• PowerMatcher central logic (PMC): Deze component wordt door de 
aggregator gebruikt om de flexibiliteit van de gezamenlijke consumenten 
te bundelen en aan te sturen. De hierboven beschreven auctioneer is hier 
een belangrijk onderdeel van. Daarnaast maakt de PMC het ook mogelijk 
om een gewenst profiel voor het cluster op te geven. Hiermee kan per 
congestiepunt de gewenste maximale belasting worden ingesteld. Het 
PowerMatcher algoritme zorgt er vervolgens voor dat deze profielen zo 
goed mogelijk gevolgd worden door de aanwezige flexibiliteit zo slim 
mogelijk te benutten.

• Forecasting & Market coupling: Met behulp van dit component maakt 
de aggregator een voorspelling van het energieverbruik. Wanneer 
deze voorspelling aangeeft dat de maximale belasting zal worden 
overschreden, worden er profielen opgesteld die er voor moeten zorgen 
dat het teveel aan belasting wordt weggeregeld door de PMC.

• USEF Market: Via deze markt kan de netbeheerder flexibiliteit inkopen 
bij de aggregator om te voorkomen dat bepaalde congestiepunten in het 
netwerk overbelast raken. De netbeheerder kan zelf de congestiepunten 
definiëren en voor elk van deze punten opgeven wat op welk moment de 
maximale belasting mag zijn.

• DSO System: De netbeheerder (DSO is de Engelse afkorting) zal via 
zijn eigen systemen het elektriciteitsnet monitoren. Wanneer er (een 
dreigende) overbelasting wordt geconstateerd, kan de netbeheerder via de 
USEF markt aggregators inschakelen om congestie problemen te helpen 
oplossen.



Arnhem, februari 2019

Contactgegevens
Alliander NV
Postbus 50
6920 AB Duiven
Nederland

www.energiekoplopers.nl

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
info@energiekoplopers.nl

Copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave 
mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een 
geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar 
gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij 
elektronisch, mechanisch, door fotokopieën.
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