
Optimaal afstemmen 
van vraag en aanbod 
Demand side management is het optimaal afstemmen van vraag en aanbod van 
elektriciteit bij de consument. Bijvoorbeeld om pieken in het verbruik te vermin-
deren of dalen in het aanbod, als het weinig waait of de zon niet schijnt, beter 
op te vangen. Energieleveranciers zijn volop bezig met – soms experimentele – 
projecten om vraag en aanbod zo goed mogelijk in balans te brengen.

http://energie-nederland.nl


Batterijopslag bij windpark 
van Nuon

Onderzoek Nuon opslag  
in superbatterij 

Het Prinses Alexia Windpark van Nuon in Zeewolde wordt voorzien 
van ‘batterijen’ die energie uit windmolens opslaan. Op deze manier 
kan het windpark ook bij relatieve windstilte – en als er zeer veel 
vraag is naar elektriciteit – windenergie leveren. Dit is een primeur 
voor windmolens, want nog nergens is er sprake van batterijen 
gekoppeld aan windmolens. De batterijen in het Prinses Alexiapark 
hebben een totale capaciteit van 3 MW. Dat is voldoende om 1.800 tot 
2.200 huishoudens van stroom te voorzien. Op termijn breidt Nuon de 
capaciteit uit naar 12 MW in 8 batterijen. 
De batterijen zullen begin 2017 worden geplaatst. De bedoeling is 
dat de accu’s vijftien tot twintig jaar meekunnen. Nuon zegt te willen 
investeren in technologie die op korte termijn het rendement van 
windenergie vergroot én bijdraagt aan een lange termijn oplossing 
voor de transitie naar duurzame energie in Nederland.

Nuon onderzoekt hoe zij haar Magnum-elektriciteitscentrale in de 
Eemshaven in de toekomst zonder CO2-uitstoot kan inzetten. Nuon 
ziet toekomst voor gascentrales. Wind- en zonne-energie kunnen nu 
nog niet grootschalig worden opgeslagen. Dat betekent dat duurza-
me energie niet gebruikt kan worden als er sprake is van veel wind 
of zon. Samen met de TU Delft onderzoekt Nuon daarom de moge-
lijkheden om deze zogeheten seizoenoverschotten bij Magnum op 
te slaan in de vorm van ammoniak. Die kan als brandstof, zonder 
CO2-uitstoot, worden gebruikt in de gascentrale. Het eindresultaat 
is dat er van de gascentrale een nieuw soort superbatterij wordt 
gemaakt. Met het onderzoek ziet Nuon definitief af van haar oor-
spronkelijke plannen voor het gebruik van steenkool in deze centra-
le. Nu wordt juist gezocht naar een toekomst voor Magnum zonder 
CO2-uitstoot. Het onderzoek van Nuon en TU Delft is onderdeel van 
het project ‘Power to Ammonia’, waarvoor het Institute for Sustai-
nable Process Technology (ISPT) een groot aantal partijen heeft 
samengebracht om kennis te delen en onderzoek te doen. 

“ De batterijen kunnen 1.800 tot 
2.200 huishoudens van stroom 
voorzien”

“ Nuon zoekt naar een toekomst voor de  
Magnum-centrale zonder CO2-uitstoot.”

Vraag en aanbod



Proeftuin EnergieKoplopers van Essent

Tesla Powerwall via Eneco

In Heerhugowaard speelt de wijk Stad van de 
Zon met 200 duurzame woningen de hoofd-
rol in het proefproject EnergieKoplopers van 
Essent en partners. Door flexibel om te gaan 
met hun energie zorgen de bewoners van deze 
wijk ervoor dat het elektriciteitsnet niet wordt 
overbelast. In Stad van de Zon wordt veel 
elektriciteit opgewekt door zonnepanelen. De 
200 woningen zijn aangesloten op een ener-
giesysteem dat met een slim apparaat in huis, 
zoals een elektrische boiler of warmtepomp, 
communiceert. Dit systeem voorspelt de vraag 
en aanbod van elektriciteit; nuttig omdat zon 
een energiebron is die soms veel en soms niet 
aanwezig is. Dit schommelende aanbod kan 
tot files op het stroomnet leiden. Om die reden 
voorspelt het energiesysteem in de wijk hoe-

veel flexibiliteit nodig is om vraag en aanbod 
op elkaar af te stemmen en zo energiefiles 
te voorkomen. De deelnemers kunnen deze 
flexibiliteit met het slimme apparaat aanbie-
den, bijvoorbeeld door overdag zonne-energie 
te gebruiken om water in hun boiler te verwar-
men en dit opgeslagen warme water ’s avonds 
te gebruiken om mee te douchen. Ze hoeven 
daar niets voor te doen: het slimme systeem 
regelt automatisch dat het apparaat op het 
juiste moment energie opslaat of verbruikt. De 
uitkomsten van deze pilot worden gebruikt om 
inzicht te krijgen hoe met flexibiliteit duurza-
me energie kan groeien, het elektriciteitsnet 
tegen zo laag mogelijke kosten betrouwbaar 
kan blijven en hoeveel dit kan opleveren voor 
huishoudens.

De Tesla Powerwall is een thuisbatterij die 
gebruik maakt van elektriciteit afkomstig van 
zonnepanelen of, bijvoorbeeld tijdens het dal-
tarief, uit het elektriciteitsnet om een woning 
in de avond van stroom te voorzien. De Power-
wall, leverbaar via Eneco, geeft de mogelijk-
heid om de zelfconsumptie van zonne-energie 
te maximaliseren. 
De batterijen bieden ook verschillende oplos-
singen voor reservevoeding, waardoor gebrui-
kers niet meer afhankelijk zijn van het elektri-
citeitsnet. Powerwall slaat de elektriciteit op 

die overdag door zonnepanelen is opgewekt. 
Deze elektriciteit is dan later, als het donker is, 
thuis beschikbaar. Mocht de stroom uitvallen, 
dan kan men met Powerwall het gehele huis 
of bepaalde toestellen van continue stroom 
voorzien. Toon®, de thermostaat van Eneco, 
biedt vooralsnog de mogelijkheid om inzicht 
te krijgen in de werking van Powerwall. In een 
later stadium zullen de gezamenlijke mogelijk-
heden van Toon en Powerwall worden uitge-
breid. 

“ Het slimme systeem regelt automatisch dat het apparaat 
op het juiste moment energie opslaat of verbruikt”

Vraag en aanbod



Powerhouse van Essent
Essent is al sinds de liberalisering van de 
energiemarkt actief op de decentrale ener-
giemarkt via dochterbedrijf Powerhouse. 
Powerhouse richt zich sinds 2005 op groot-
verbruikers met een flexibele energiebehoefte. 
Daaronder zijn veel tuinders in de glastuin-
bouwsector, die met een warmtekrachtkoppe-
ling (WKK) hun eigen energie opwekken en ook 
terugleveren aan het elektriciteitsnet. Via een 
online handelsplatform stelt Powerhouse zijn 
klanten in staat actief deel te nemen aan de 
energiemarkt. Zij kunnen hierdoor hun ener-
giehuishouding optimaliseren en hun flexibi-
liteit (zowel vraag als aanbod) effectief in de 

markt brengen. Het platform geeft de deelne-
mende afnemers toegang tot de belangrijkste 
energiehandelsmarkten voor de in- en verkoop 
van gas en elektriciteit. Voorbeelden zijn de 
OTC (Over The Counter) markt voor lange ter-
mijncontracten, de Day Ahead markt voor leve-
ring op de volgende dag, en de onbalansmarkt 
die wordt gebruikt om vraag en aanbod op 
kwartierbasis in evenwicht te brengen. Po-
werhouse biedt haar klanten daarbij volledige 
transparantie via haar online platform en een 
eigen app, en zorgt voor de automatische aan-
sturing van de installatie bij de klant. 

“  Powerhouse richt zich op  
grootverbruikers met een  
flexibele energiebehoefte,  
waaronder veel tuinders.”

Vraag en aanbod


