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Beste relatie,  
 
Via deze laatste nieuwsbrief van het jaar willen wij jullie graag informeren over de laatste activiteiten 
op het gebied van ons project Dynamo flexmarktontwikkeling.  
 
 

Start flexibiliteitsmarkt Nijmegen-Noord 
 
Met de hulp van Van der Valk Hotel Nijmegen-Lent en energieleverancier Scholt Energy 
Control zijn we begin december een flexibiliteitsmarkt in Nijmegen-Noord gestart. Nijmegen-
Noord heeft daarmee een primeur; de start van de eerste lokale flexibiliteitsmarkt in 
Nederland. 
 
Doordat het hotel zijn warmte-koudeopslag installatie (WKO) en een verwarmingsinstallatie op gas 
via een slim systeem kan laten aansturen, ontstaat er flexibiliteit. Als er een hoog energieverbruik is 
in Nijmegen-Noord gebruikt het hotel eerst de opgeslagen energie uit hun warmtepompen. Op 
momenten dat de elektriciteitsvraag piekt, schakelt Van der Valk over op een buffer van de WKO en 
in het uiterste geval op gas, zodat het stroomnetwerk ontlast wordt. Met behulp van slimme 
algoritmes en software, ontwikkeld door Scholt Energy Services in samenwerking met Enervalis, 
zijn deze schakelmomenten volledig geautomatiseerd. 
 
 

Deelnemersavond in Heerhugowaard 
 
Op de locatie EnergieKoplopers2 in Heerhugowaard werd op 21 november de eerste 
deelnemersavond van fase2 belegd. Op die avond wilden we laten zien wat de volgende stap 
is in het opzetten van een flexibele energiemarkt. Het was ook een belangrijk moment omdat 
deelnemers zelf mogen gaan kiezen óf ze met Sympower in zee willen en voor welk aanbod 
ze dan kiezen. 
 
Op basis van de eerste aanmeldingen kan in december worden getest hoe het gaat wanneer de 
aggregator ‘aan de knoppen gaat draaien’. Tot nu toe wordt er samengewerkt met Sympower, die 
twee verschillende proposities heeft gedaan aan de deelnemers. De hoop is dat we in 2018 met 
meerdere sturende partijen kunnen gaan samenwerken.  
 
Een aantal weken na de deelnemersavond (waar 38 van de 100 deelnemende huishoudens 
aanwezig waren) staat de teller al op 70 inschrijvingen. Het wordt de komende tijd spannend 
hoeveel deelnemers zullen volgen. 
 
Niet alleen voor deelnemers maar ook voor aggregators biedt Energiekoplopers een 
laagdrempelige manier om kennis te maken met de flexmarkt. Heb je interesse om als aggregator 
mee te doen aan dit project, neem dan contact met ons op via info@energiekoplopers.nl. 
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Marktconsultatie Nijmegen-Noord 
 
In oktober hebben verschillende marktpartijen deelgenomen aan de marktconsultatie 
flexmarktontwikkeling Nijmegen Noord.  
  
In deze gesprekken zijn met name dilemma's besproken over onzekerheden in de 
gebiedsontwikkeling. Deze onzekerheden zorgen ervoor dat vooraf onduidelijk is hoeveel flexibiliteit 
exact nodig zal zijn in de toekomst. De vraag hoe we daar als marktpartijen en netbeheerder mee 
om moeten gaan stond centraal.  
  
Via deze weg nogmaals veel dank aan alle partijen die deel hebben genomen aan de verkenning. 
De inzichten die zijn ontstaan worden verwerkt in de aanbestedingsmethode en 
opdrachtomschrijving die volgt in het eerste kwartaal van 2018. 
             
 

Volgende nieuwsbrief: januari 2018 
 
Ook in het nieuwe jaar houden we jullie weer graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen 
rondom Dynamo flexmarktontwikkeling.  
 
Als er in de tussentijd vragen zijn, dan kun je deze stellen door een e-mail te sturen naar 
flexmarktontwikkeling@alliander.com. Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Dan kun je je 
afmelden via bovengenoemd e-mailadres.  
 
Team Dynamo Flexmarktontwikkeling wenst je prettige feestdagen en een gelukkig, gezond en 
energiek 2018.  
 
Met vriendelijke groet,  
 
 

Dynamo flexmarktontwikkeling  
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