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Beste relatie, 
 
Via deze nieuwsbrief willen wij jullie graag informeren over de laatste activiteiten op het gebied van 
ons project DYNAMO flexmarktontwikkeling. 
 
 
Demolocatie EnergieKoplopers2 
In Heerhugowaard zijn we met Sympower druk bezig de start van EnergieKoplopers2 voor december 
voor te bereiden. Heerhugowaard is onze demolocatie van het energiesysteem van de toekomst. Hier 
laten we de invulling van een open flexibiliteitmarkt volgens USEF zien en demonstreren we hoe tools 
en technieken samenwerken. Voorbeelden daarvan zijn bijvoorbeeld de koppeling tussen de 
Powermatcher met USEF en het gebruik van tools waarmee de klant eigenaar blijft van zijn data.   
. 
EnergieKoplopers2 is een zeer geschikte locatie voor marktpartijen die willen ervaren hoe een lokale 
flexibiliteitsmarkt werkt, maar die zelf nog weinig ervaring op dit gebied hebben of over beperkte 
resources beschikken. Op deze locatie maken we namelijk gebruik van de apparaten en infrastructuur 
die we voor de eerste fase van EnergieKoplopers al hadden ontwikkeld, met toevoeging van batterijen 
voor een beter flexportfolio. Vanuit deze achtergrond zijn de apparaten binnen EnergieKoplopers2, in 
tegenstelling tot andere locaties, van Alliander. Voor Liander is het voordeel dat aggregators zo 
laagdrempelig ervaring op kunnen doen met een flexibiliteitsmarkt volgens USEF en met deze 
ervaring in de toekomst sneller kunnen instappen op andere locaties met echte congestie.  
 
Instap voor aggregators is bij Heerhugowaard laagdrempelig want: 

 Er zijn 110 deelnemers die hebben aangegeven door te gaan als deelnemers van 
EnergieKoplopers2.  

 Er zijn elektrische boilers, warmtepompen, zonschakelaars en batterijen aanwezig bij de 
deelnemers. Deze apparaten kunnen door aggregators geschakeld worden voor het ontsluiten 
van flexibiliteit. 

 Aggregators kunnen deze deelnemers eigen proposities aanbieden om deze flexibiliteit te 
ontsluiten. Liander sluit flexcontracten met de aggregators en  koopt volgens de USEF-
processen deze flexibiliteit in bij de aggregator.  

 Aggregators hoeven in deze situatie dus niet op zoek naar deelnemers die flexibiliteit kunnen 
bieden of zelf apparaten te installeren.  

 
Markpartijen die met ons van gedachten willen wisselen over eventuele samenwerking op deze 
demolocatie zijn van harte welkom. Neem contact met ons op via 
flexmarktontwikkeling@alliander.com 

 
 
Overige locaties 
Tijdens de marktconsultatie eind 2016 hebben we een aantal locaties als optie voor een flexmarkt 
overwogen.  De interesse van marktpartijen en van Liander ging toen uit naar Nijmegen Noord, omdat 
hier de aanleg van een kabel kan worden voorkomen. Om focus te krijgen op één locatie, hebben we 
de overige locaties destijds on hold gezet. In loop van 2017 hebben we de Zuidplaspolder toegevoegd 
als interessante locatie voor verder onderzoek.  
 
Onze ambitie is (nog steeds) om  meer locaties toe te voegen aan DYNAMO.  Elke nieuwe locatie 
moet iets bijdrage aan onze leerdoelen, en bijvoorbeeld andere kenmerken hebben op het gebied van 
klanten of flexbronnen dan de bestaande locaties. Om deze reden hebben we op dit moment besloten 
om locaties Nijmegen Zwanenveld en Lemmer Tramdijk niet meer te beschouwen als potentiële 
locaties.  Beide opties zijn locaties waar al verzwaard is. Hiermee zijn respectievelijk 
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spanningsproblemen en congestie verholpen. Op de locaties Ameland en Tiel/Rivierenland lopen 
andere initiatieven vanuit Liander en is het op dit moment niet relevant om een flexmarkt toe te 
voegen aan huidige activiteiten. 
 
Bij het beoordelen van potentieel nieuwe locaties is de beschikbare capaciteit een beperkende factor. 
De voorbereiding en start van de locatie Nijmegen en later de Zuidplas vergen meer tijd dan we 
hadden ingeschat. Daarom kunnen we de verkenning naar nieuwe locaties pas in 2018 verder 
oppakken.  

 
Klankbordgroep december 
Op 14 december organiseren we weer een klankbordgroep. Reserveren jullie alvast wat ruimte in de 
agenda?   
 
14 december 2017 
Van 15:00 tot 18:00 uur (inloop vanaf 14:30 uur) 
Hotel Van der Valk Nijmegen 
 
Deze keer willen we het thema forecasting / prognose behandelen.  
Het programma voor de bijeenkomst wordt nog samengesteld. Heb je een idee voor het programma of 
een (ander) onderwerp om met de klankbordgroep te delen of nader te bekijken, dan kunnen 
suggesties gestuurd worden naar: flexmarktontwikkeling@alliander.com 
 
Via dit emailadres ontvangen we ook graag jouw aanmelding voor de klankbordgroep. We hopen jullie 
in december weer te zien! 
 
Volgende nieuwsbrief: december 
In december wordt de volgende nieuwsbrief verstuurd. 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. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Het team DYNAMO flexmarktontwikkeling 
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