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Energieproject Hoog Dalem in het kort 
Wat houdt het project in 

 Proeftuin in de all-ellectric wijk Hoog Dalem in Gorinchem  

 Per woning een individuele warmtepomp voor ruimteverwarming en warm tapwater 

 Van de 150 huishoudens in de wijk doen 42 huishoudens mee aan het project 
 

De looptijd van het project 

 Keuze en uitwerking proeftuinconcept 2013 – 2014 

 Inrichting: 2014 - 2015 

 Runfase: oktober 2015 - mei 2017 
 

Projectpartners 

 

 



1. Zonnepanelen 

2. Converter 

3. Warmtepomp 

4. Slimme meter 

5. Batterij systeem 

6. Wasmachine/vaatwasser 

7. Webportal 

8. Buurtbatterij 

9. Transformater huisje 

Technologieën 



Projectdoelen 

Verlagen van de hoge 
pieken in de net 

belasting die worden 
veroorzaakt door de 

zonPV en de 
warmtepompen  

Bepalen of er een 
businesscase is voor 
opslag in combinatie 
met zonPV voor de 
bewoner én voor 

Stedin 

Ondervinden wat de 
bewoners beweegt 

om techniek te 
adopteren en gedrag 
aan te passen in een 

nieuw energiesysteem 

In een real life situatie 
testen van de werking 
en effectiviteit van het 
Universal Smart Energy 

Framework voor het 
ontsluiten van flex  



Zon opgeslagen bij in-home optimalisatie 

Overschot 
zon gaat 

de accu in 

Accu vult een 
deel van de vraag 

in 

De zon vult 
de accu 

Accu vult een deel 
van het 

avondverbruik in 

Accu is vol er 
wordt aan het 
net geleverd 



De markt verandert 



De markt verandert 



Piekreductie 

 Vraagt om meer dan alleen de in-home optimalisatie van de zelf opgewekte zonnestroom 

 De wijk moet als geheel worden geoptimaliseerd om de netpiek te beheersen 

 

Businesscase (voor Stedin én de klant bepaald op basis van simulatie) 

 Waarde van de reductie van de netpiek en daardoor uitstel/afstrel van investeringen 

 De afbouw van de salderingsregeling voegt waarde toe aan de zonnestroom 

 

Stedin is founding partner van de Stichting-USEF 

 USEF richt zich op ontsluiten van de locale flexibiliteitsmarkt in het decentrale net 

 USEF zorgt voor marktwerking met behoud van betrouwbaarheid van het netwerk 

 Flexibiliteit moet ontsloten worden voor een goede werking van de energiemarkt 

 

Ontsluiten van flexibiliteit 



De aggregator 



Universal Smart Energy Framework 

Het USEF framework gaat uit van de volgende uitgangspunten: 

• Om de waarde van flexibiliteit zo goed mogelijk te ontsluiten wordt uitgegaan van een 
geintegreerde markt voor flexibiliteit  

• BRPs, DSOs en TSOs participeren als afnemer van de flexibiliteit die door consumenten en  
prosumers via een aggregator beschikbaar wordt gesteld 

• Het markt coördinatie mechanisme is zodanig ontworpen dat het aansluit bij de huidige 
geliberaliseerde energiemarkten 

• USEF beschrijft rollen en processen zonder deze aan specifieke marktpartijen toe te wijzen 

• USEF stelt hoge eisen met betrekking tot het waarborgen van privacy, ‘security by design’  



Universal Smart Energy Framework 

Een referentie-

implementatie om 

grootschalige uitrol 

te versnellen 

Een reeks 

specificaties, designs 

en implementatie- 

richtlijnen 

Proeftuin- 

resultaten en 

-inzichten 



Hoe werkt USEF in Hoog Dalem 

Mogelijkheid Intentie Realisatie Compensatie Plannen Valideren Verrekenen Uitvoeren Contracteren 

Opslag en slimme 
sturing is 

geïnstalleerd en er 
zijn afspraken met 

de deelnemers 

De aggregator 
bepaalt de behoefte 

aan flexibiliteit en 
validatie wordt door 

Stedin uitgevoerd 

USEF regelt door het 
doorgeven van de 

stuursignalen dat de 
gevraagde flexibiliteit 
geleverd gaat worden 

Niet in Hoog Dalem 
geïmplementeerd 

maar is geregeld in de 
vorm van een 
deelname fee 



Reduceren van de piek in zonproductie 

Zonproductie van vier huizen overschrijdt 
de maximale stroom in het net 

Als vier accu’s in de huizen allemaal tegelijk 
beginnen te laden wordt het probleem niet 
opgelost 

USEF prognotiseert de zonopwekking op basis 
van meteo gegevens en verdeelt de accu- 
capaciteit van de vier huizen over de dag 

Zon-PVProductie 
4 woningen 

Zon-PV Productie 
1 woning 

Max. toelaatbare 
Teruglevering 

aan het net 



Woning zonder en met USEF time-shift 

accu zon slimme meter 



Geaggregeerd effect op wijkiniveau 

Patroon projectdeelnemers 

Effect van opslag in combinatie met USEF 



Conclusies 

• Opslag voegt waarde toe aan zelf opgewekte zonnestroom 
• Emotionele waarde door het meer gebruik maken van de eigen elektriciteit 

• Financiele waarde wanneer de salderingsregeling vervalt  

• USEF voegt extra waarde toe 
• Reduceren van de piekbelasting in het elektriciteitsnet 

• Uitstellen of voorkomen van netinvesteringen 

• Optimaliseert concepten voor het energiegebruik  

• Nadere kwantificering volgt lopende het project 

• Flexibiliteit is essentieel voor het toekomstige energiesysteem 



Vragen en discussie 

John.hodemaekers@usef.energy 
www.usef.energy 

 

john.hodemaekers@stedin.net 
www.stedin.net 

 

mailto:John.hodemaekers@usef.energy
http://www.usef.energy/
mailto:john.hodemaekers@stedin.net
http://www.stedin.net/

