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Micro-grids

Bouwblok van een flexibel 

energiesysteem



• Innovatie faciliteren door samenbrengen kennis, netwerk & middelen

• Van technology push … naar missiegericht innoveren

• Onderdeel van de Topsector Energie, focus op Gebouwde Omgeving

• Onafhankelijke stichting, geen winstoogmerk

• Afgelopen 10 jaar een continue stroom aan innovatieprojecten

• 200+ projecten ondersteund op het vlak van de elektrische 

infrastructuur en slimme energiediensten

Over TKI Urban Energy



Energietransitie is een systeemtransitie
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Een grote rol voor elektrificatie

• Doelstellingen uit het Klimaatakkoord voor 2030:

• 1,5 miljoen bestaande woningen aardgasvrij (200.000 per jaar);

• 15% van de utiliteitsbouw en het maatschappelijk vastgoed aardgasvrij;

• +/- 2 miljoen (plug-in hybride) elektrische voertuigen en 1,8 miljoen laadpunten;

• 70% van alle elektriciteit uit hernieuwbare bronnen: wind, zon;

• 30 RES-regio’s die samen de landelijke opgave van 35 TWh invullen.

• 32 gemeenten met zero-emissiezones voor stadslogistiek.

• Kan ons energiesysteem dit wel aan?

DC?!
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Wie woont er in een congestiegebied?



Innoveren voor elektrificatie energiesysteem



• Slimme dingen doen met vraag & aanbod van elektriciteit

• In plaats: Oog voor het lokale energiesysteem

• In tijd: Via energieflexibiliteit (DSM, curtailment, opslag, conversie)

• Gaat verder dan techniek…

• Andere manier van organiseren:

• Van passieve naar actieve netgebruikers

• Meer bottom-up, decentraal en collectief egeorganiseerd

• Nieuwe rollen en (geleidelijk) nieuwe institutionele kaders

Smart Energy Systems

Slim 
aansluiten

Energie-
flexibiliteit
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Smart Energy Systems

Micro-grids



“A microgrid is a group of 

interconnected loads and distributed 

energy resources within clearly 

defined electrical boundaries that acts 

as a single controllable entity with 

respect to the electrical grid.”

Verzameling 

van dingen…
(apparaten, actoren, 

opwek, vraag)

… met 

gezamenlijke 

aansturing…
…verbonden 

aan het net.

… onderling 

verbonden…



• Waarom?

• Optimaal gebruik maken van capaciteit van een netaansluiting

• Voorkomen onbalans en congestie

• Duurzame energie gebruiken als het beschikbaar is

• Inspelen op dynamische energieprijzen

• Energie-efficiëntie (in het geval van DC-DC koppeling)

• Met name het aftoppen van piekvraag en –aanbod biedt nu kansen!

• Op verschillende schaal: woning, wijk, stad, regio, landelijk

Micro-grids



Vijf segmenten onderzocht



Segment 1: woningen & utiliteit



Segment 2: glastuinbouw



Segment 3: laadinfrastructuur



Segment 4: openbare verlichting



Segment 5: lokale DC-netten



Bedankt!

Maarten de Vries

maarten@tki-urbanenergy.nl

06 1683 6490

Zie ook: www.tki-urbanenergy.nl

http://www.tki-urbanenergy.nl/



