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Verantwoording
Dit rapport is geschreven op basis van onderzoek naar decentrale aansturing dat is verricht in
het kader van het SmartProofs project dat is gefinancierd door Agenschap NL (voorheen
SenterNovem). Het SmartProofs project is bij ECN geregistreerd onder nummer 7.9107.
SmartProofs is een samenwerkingsproject tussen een zevental Nederlandse partijen: Liander,
Stedin, Enexis, TNO Informatie- en Communicatie Technologie, ECN, Humiq en Energy
Valley.

Abstract
To enable the transition towards a sustainable energy system and to maintain the high reliability
of the Dutch energy infrastructure, the infrastructures will need to be extended and renewed.
One of the challenges for the Dutch electricity infrastructure is the embedding of high
concentrations of heat pumps in currently built domestic residences.
Ground coupled heat pumps are recognized as being among the most efficient and comfortable
heating and cooling systems today. Most heat pump are implemented as a so called bivalent
installation. The basic demand of energy is covered by the heat pump. The peak load of the
installation is covered by another device such as a gas boiler or an electrical resistance wire.
Since simultaneous demand of electricity occurs due to simultaneous demand of heat, high
electricity peak loads in the low voltage network are expected.
This study focuses on residences with high peak loads at transformer stations in domestic
residences, which are expected when heating is provided merely by heat pumps with additional
electric heating. Two scenarios are studied: the event of a black start in the electricity system
and high electricity demand on a day with a very low outdoor temperature. The simulation is
performed with agents representing up to 100 dwellings based on PowerMatcher technology.
The results demonstrate significant peak load reduction can be achieved at the expense of only a
small decrease of comfort. This allows the usage of smaller load transformer units, reduces grid
losses, benefits the lifetime of medium and low voltage transmission cables and thus to lower
investments.
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Samenvatting
Om de overgang naar duurzame energie systemen mogelijk te maken en de leveringszekerheid
van de Nederlandse energie infrastructuur te waarborgen, moet de infrastructuur worden
uitgebreid en vernieuwd. Eén van de huidige uitdagingen voor de Nederlandse
elektriciteitsinfrastructuur is het inpassen van hoge concentraties van warmtepompen in
nieuwbouw wijken.
Warmtepompen gekoppeld aan energieopslag onder de grond worden momenteel als één van de
meest efficiënte en comfortabele verwarming- en koelsystemen beschouwd.
De meeste warmtepompen zijn geïmplementeerd als een zogenaamde bivalente installatie. De
basislast in de energie behoefte wordt gedekt door de warmtepomp. De pieklast van de
installatie wordt gedekt door een andere opwekker zoals een gasketel of een elektrische
weerstandsverwarming.
Gewoonlijk worden in Nederland de woningen verwarmd door verbranding van aardgas in HR
gasketels. Gebruik van elektriciteit voor de verwarming komt weinig voor. Daarin komt
verandering door de introductie van warmtepompen. Bovendien is het bij nieuwbouwwijken
waar de infrastructuur voor gas nog ontbreekt, aantrekkelijk om te kiezen voor de elektrische
weerstandsverwarming. Door gelijktijdige vraag naar warmte zal ook gelijktijdige vraag naar
elektriciteit optreden. Daarom wordt er voor elektriciteit een hoge pieklast verwacht in het
elektriciteitsnet.
Het onderzoek concentreert zich op woonwijken waar ten behoeve van de verwarming alleen
warmtepompen samen met elektrische weerstandsverwarming wordt toegepast en
dientengevolge een hoge pieklast bij het distributiestation wordt verwacht.
Er zijn specifiek twee scenario’s onderzocht: het plaatsvinden van een blackstart in het
elektriciteitsnetwerk en het optreden van een grote vraag naar elektriciteit op een dag met erg
lage buitentemperaturen. Er zijn simulaties uitgevoerd met software agenten die tot 100
woningen representeren. Deze software agenten communiceren volgens het PowerMatcher
protocol.
De resultaten laten zien dat een aanzienlijke reductie van de pieklast mogelijk is, waarbij de
bewoner nauwelijks comfort inlevert. De afhankelijkheid van deze reductie in grootte van het
distributiestation op het comfort is kwantitatief inzichtelijk gemaakt. Hierdoor is bij het ontwerp
van een lichter distributiestation bij benadering bekend hoeveel langer het opwarmen voor een
gemiddeld huishouden duurt. Dit resultaat biedt uitzicht op het toepassen van kleinere
transformator eenheden, leidt tot reductie van netverliezen en komt ten goede aan de levensduur
van de leidingen in het midden en laagspanningsnet en daarmee tot uitgestelde investeringen.
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1.

Inleiding

De inzet van kleine duurzame energie opwekkers binnen huishoudens en als deel van de
infrastructuur in woonwijken neemt toe. De manier waarop de implementatie wordt uitgevoerd,
kan aanzienlijke invloed hebben op de elektriciteitsvoorziening en de bijbehorende
leveringszekerheid. De benodigde capaciteit kan in bepaalde gevallen veel groter zijn dan
gebruikelijk is in woonwijken. Daardoor moeten belangrijke componenten van de
elektriciteitsvoorziening aanzienlijk veel zwaarder worden uitgevoerd, met hieruit voortvloeiend
hogere kosten.
Eén van de mogelijke varianten die dit betreft, is een woonwijk met louter warmtepompen en
elektrische back-up verwarming.
Een dergelijke inrichting heeft het voordeel dat in de woonwijk geen gasnet hoeft te worden
aangelegd, waardoor kosten voor de aanleg hiervan worden vermeden. Voor
projectontwikkelaars die aan de wettelijke voorwaarden omtrent duurzaamheid moeten voldoen,
namelijk de EPC eis voor utiliteit en woningbouw zoals beschreven in NEN 2916 en NEN 5128,
is deze uitvoering financieel voordelig. De reden is dat bij de bouw kan worden volstaan met
relatief weinig woningisolatie met daardoor voor de projectontwikkelaar weinig kosten, terwijl
de EPC waarde van de woningen dankzij de inzet van warmtepompen de huidige norm van 0.8
haalt.
Warmtepompen gekoppeld aan energieopslag onder de grond worden momenteel als één van de
meest efficiënte en comfortabele verwarming- en koelsystemen beschouwd (EPA). In
vergelijking met standaard technologieën bieden deze warmtepompen een concurrerend niveau
van comfort, gereduceerde geluidsniveau, lagere emissie van broeikas gassen en een
acceptabele veiligheid voor de omgeving (Omer, 2008) (Spitler, 2005) (Esen, 2008).
In een aantal wijken in Nederland worden huizen per wijk verwarmd met warmtepompen en
met elektrische back-up verwarming. Per huis is een warmtepomp aanwezig, welke verbonden
is met een aquifer. Een aquifer is een min of meer natuurlijk geïsoleerde laag in de bodem, ter
hoogte van waar zich het grondwater bevindt. Op deze aquifer zijn een aantal warmtepompen
voor andere huizen die in de omgeving staan, aangesloten. Een voorbeeld van een stad met zo’n
wijk is Gorinchem (Hoogdalem). Het betreft hier in totaal 1400 woningen in 4 deelgebieden.
Het eerste deelgebied of cluster is al ontworpen op basis van de totaal te verwachten maximale
belasting. De bekabeling is ongeveer 2-6 keer zo zwaar uitgevoerd dan normaal. Datzelfde geldt
globaal ook voor de kosten van componenten van de trafo.
Ter indicatie van de gevolgen bij verdere penetratie van dit concept, is door netbeheerder Stedin
geraamd dat in 2020 een vermogen van 22.5 GW aan hulpverwarming staat opgesteld in
Nederland1. Wanneer dit wordt vergeleken met een maximale belasting in Nederland van 15
GW dan wordt duidelijk dat de implicaties voor het elektriciteitsnet groot kunnen zijn (Meeks,
2009).
Vertegenwoordigers van netbeheerders hebben kenbaar gemaakt dat bij een dergelijke
uitvoering veel hoger dan gemiddeld kosten moeten worden gemaakt in de elektrische
infrastructuur. Dat geldt in het bijzonder voor de trafo en de leidingen. De verzwaring die
hiervoor nodig is, is alleen noodzakelijk voor slechts zeer incidenteel optredende situaties.
Daarom is de vraag gerezen of het mogelijk is deze situaties door vraagsturing te voorkomen.
Daarmee zou extra investering beperkt of voorkomen kunnen worden.
ECN heeft aangegeven mogelijkheden te zien dit technisch te kunnen realiseren.
1

Hierbij is aangenomen dat van de 7.5 miljoen huishoudens 50% van de bestaande bouw is voorzien is van een
warmtepomp en van de nieuwbouw 80%.
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Dit rapport beschrijft aan de hand van een paar varianten de resultaten die zijn verkregen met
simulaties, die zijn toegesneden op een specifieke woonwijk in Nederland. Hiervoor zijn
software agenten ontwikkeld die communiceren op basis van het PowerMatcher protocol.
Sofware met deze in simulaties geteste agenten kan als uitgangspunt dienen voor een oplossing
die in het veld praktisch kan worden getest.
In dit rapport zijn de scenario’s opgesteld die zouden moeten worden doorlopen om te
onderzoeken of de technische middelen ter voorkoming van deze piekbelastingen. De resultaten
van simulaties aan deze scenario’s worden geanalyseerd en de minimalisatie van het
comfortverlies voor de bewoners besproken. Hierbij is de warmtebeleving van de bewoner een
integraal onderdeel van comfort. De tijd die de bewoner moet wachten tot een bepaalde
temperatuur wordt bereikt, is een aspect van deze warmtebeleving. Dit verschilt van het veel
gebruikte model van Fanger, die bij zijn definitie van comfort uit gaat van constante
omgevingscondities (Fanger, 1970).
Dit rapport maakt deel uit van een deelonderzoek, namelijk werkpakket 4: decentrale
aansturing, binnen een groter project, genaamd SmartProofs. SmartProofs is een
samenwerkingsproject tussen een zevental Nederlandse partijen: Liander, Stedin, Enexis, TNO
Informatie- en Communicatie Technologie, ECN, Humiq en Energy Valley. Het project wordt
gedeeltelijk gefinancierd door Agentschap NL. Binnen SmartProofS wordt de impact
onderzocht van de implementatie van grote hoeveelheden decentrale energietechnologieën bij
consumenten en de mogelijkheden die zich aandienen wanneer het energiegebruik van deze
technologieën kan worden beïnvloed. Daarbij wordt gekeken naar het energienetwerk, ITsystemen, marktrollen en samenhangende baten.
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2.

Beschrijving van de elektrische verwarming van een
representatieve woning

De voor deze studie karakteristieke woning staat in de wijk Hoogdalem te Gorinchem en heeft
voor de verwarming de beschikking over twee verwarmingssystemen.
Het belangrijkste systeem is een warmtepomp, die zowel de woning als het tapwater verwarmt.
Op drie of vier plekken in de wijk zijn kleine pompinstallaties die het grondwater uit de bodem
halen. Van daaruit wordt het water via ondergrondse leidingen naar de woning getransporteerd.
Het opgewarmde water dat na gebruik weer uit de woning komt, wordt ook ondergronds
opgeslagen. Alle woningen hebben in de meeste vertrekken vloerverwarming.
Het vermogen van de warmtepomp is ongeveer 2,2 kW bestaande uit een compressor van 2 kW
en een aantal andere sturende elementen.
Dit vermogen is relatief groot wanneer dit wordt vergeleken met het gemiddelde karakteristieke
vermogen van een huishouden waar netwerkbeheerders mee rekenen om hun netwerk en
distributiestation op te dimensioneren, namelijk 1 kW.
Het tweede systeem is weerstandsverwarming, die vooral bedoeld is als back-up tijdens zeer
koude dagen of wanneer na een lange periode van kou niet meer voldoende warmte via het
grondwater beschikbaar is. De back-up weerstandsverwarming is een apart verwarmingselement
met daarin een weerstandsdraad, waardoorheen een stroom loopt die het element waarin de
draad zich bevindt, zal opwarmen. Het vermogen van de back-up verwarming is ook groot,
namelijk 6 kW.
Naast het leveren van warmte gedurende de winterperiode zal de warmtepomp tijdens de zomer
ook koude leveren voor het verhogen van het comfort van de bewoner.
In de huishoudens is elektrische apparatuur aanwezig om te kunnen koken. De oplevering van
de eerste woningen wordt verwacht medio 2010.
Waar verder rekening mee moet worden gehouden is dat het tapwater vanwege het voorkomen
van legionella besmetting periodiek verhit zal moeten worden tot 60 °C.

2.1

Verdere veronderstellingen.

Er zijn geen sensoren voor aanwezigheidsdetectie in de huizen geïnstalleerd. Dit betekent dat
indien de setpoint van de thermostaat en de binnentemperatuur daar aanleiding toe geeft, de
extra verwarming ook zal inschakelen bij huizen, ondanks dat mensen daar afwezig zijn2.
De warmtepomp houdt ’s nachts en overdag ongeacht de aanwezigheid van de mensen vanwege
de traagheid in de vloerverwarming en de buffercapaciteit van het huis een vrijwel constante
binnentemperatuur aan. Deze is in principe instelbaar door de bewoner, de aanbevolen
nachtverlaging is echter gering. Het exacte energieverbruik ’s nachts en overdag is onbekend en
hangt af van de mate van woning isolatie, persoonlijke voorkeur, woongedrag en daarmee
samenhangende de interne warmtelast, buiten temperatuur en de prestaties van de warmte pomp.
De temperatuur van de vloerverwarming heeft een bovengrens, die afhankelijk van het
vloermateriaal ongeveer 25 °C is.

2

Was dit wel het geval geweest, dan biedt dit de mogelijkheid toe te staan dat een huishouden
met warmtevraag en waar de bewoners afwezig zijn, tijdelijk niet verwarmd wordt. Dit laat toe
dat de binnentemperatuur enige tijd lager dan bijvoorbeeld 17 °C mag zijn.
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Vanwege de capaciteit (ofwel traagheid) van het systeem, is dit in staat (slechts) 1-2 °C per uur
de temperatuur in de binnenruimte te verhogen. Daarom zal het verwarmingssysteem enkele
uren eerder moeten beginnen met verwarmen dan dat de feitelijke warmtevraag is.
De flexibiliteit van de regeling van de verwarming is gelegen in het feit dat de temperatuur in
het ene huishouden gedurende een betrekkelijk korte tijd mag verschillen van een ander
huishouden, ofschoon beide huishoudens naar dezelfde binnentemperatuur streven. Dit verschil
wordt zeer klein gehouden, maar kan per scenario en eventueel tariefstelling van elektriciteit
variëren.
De bewoners kan de mogelijkheid worden geboden om afhankelijk van hun wensen uit
verschillende tarieven te kiezen en daaraan gerelateerd gedurende korte, incidentele periodes
verschillend comfort te krijgen.
Er is voor de warmtepomp, die niet modulerend is, sprake van een antipendel tijd, omdat 1)
hiermee een langere bedrijfsduur wordt gerealiseerd en 2) deze efficiëntere energie prestaties
levert, indien deze voor langere tijd aanstaat. Dit is in overeenstemming met de wens van de
warmtepomp fabrikant om de warmtepomp gedurende een dag gemiddeld niet meer dan 3-4 te
laten inschakelen.

2.2

Verschillen met vergelijkbare warmtepompsystemen in andere
woonwijken of wooncomplexen.

De vraag kan worden gesteld in hoeverre deze woonwijk representatief is voor andere
woonwijken of wooncomplexen in Nederland, waarvan de huizen in belangrijke mate zijn
uitgerust met een warmtepomp al of niet met back-up verwarming. Dit is van belang wanneer de
resultaten van deze studie worden geïnterpreteerd voor andere situaties.
De voor deze studie geselecteerde woonwijk kan in een aantal opzichten afwijken van andere
woonwijken met warmtepompen. De woningen in deze wijk zijn bijvoorbeeld alleenstaand.
Wanneer de woningen meer aan elkaar grenzen, zal de warmtevraag minder groot zijn en is het
gunstig de vermogens van de warmtepompen minder groot te laten zijn. Dit geldt in het
bijzonder voor een appartementencomplex. Voorts kunnen de warmtepompen ook zogenaamd
hybride zijn uitgevoerd, dat wil zeggen dat de back-up verwarming met gas gebeurt.
In dergelijke gevallen zal de totale vermogensvraag tijdens gelijktijdige warmtevraag minder
groot zijn dan in de in deze studie gemelde vermogens.
Zo kunnen appartementscomplexen volstaan met warmtepompen waarvan het vermogen 1 kW
is. De extra bekabeling die dan nodig is, is wellicht acceptabel, de extra kosten zijn
aanvaardbaar en dit geldt ook voor het transformatorstation. Niettemin kan ook in dit geval de
hier besproken oplossing leiden tot verlaging van de kosten door bijvoorbeeld het voorkomen
van leiding verliezen en versnelde veroudering van het leidingnet.

10
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3.

Kritische omstandigheden

Netbeheerders hebben aangegeven twee kritische situaties te voorzien in verband met de
levering van elektriciteit voor de specifieke woningen te Gorinchem. In beide situaties speelt
gelijktijdige warmtevraag een grote rol en daarmee dus ook een gelijktijdige elektriciteitsvraag.
De eerste situatie betreft omstandigheden waarbij de buitentemperatuur uitzonderlijk laag is,
namelijk -4 tot -7 °C afhankelijk van het inregelen van de installatie (Wijgerse, 2010). In dat
geval is het vermogen van de warmtepomp onvoldoende om na het verhogen van de setpoint
waarde binnen aanvaardbare tijd de gewenste binnen temperatuur in de woning te bereiken en
zal de elektrische verwarming bij moeten schakelen. Dit zal regelmatig voor veel huizen
tegelijkertijd het geval zal zijn. Door deze gelijktijdigheid en doordat voor de verwarming alleen
een beroep wordt gedaan op elektrische stroom, zal de trafo van het distributiestation
aanmerkelijk veel zwaarder belast worden dan tot op heden gebruikelijk in een representatieve
Nederlandse woonwijk. Indien het elektriciteitsnetwerk hier niet op is berekend, is de kans groot
dat beveiligingen zullen zorgen dat het transport lokaal wordt onderbroken of dat er ergens een
vitaal onderdeel zal uitvallen door het smelten van bepaalde onderdelen. De hersteltijden zullen
aanzienlijk zijn (zoals het vervangen van kabels) terwijl het inzetten van aggregaten voor de
afzonderlijke aansluitingen een kostbare en ingewikkelde zaak is.
De tweede situatie betreft een specifieke opstartsituatie (blackstart). Indien er sprake is geweest
van een om welke reden dan ook langdurige spanningsuitval gedurende winterse
omstandigheden, zullen alle woningen afgekoeld zijn en daardoor bij inschakelen tegelijkertijd
een grote warmtebehoefte hebben. Het is aannemelijk dat in deze situatie de warmtepomp en de
back-up verwarming van alle woningen tegelijkertijd zullen inschakelen. Ook hierdoor ontstaat
een ongebruikelijke en ongewenst grote vraag naar elektriciteit. In deze winterse
omstandigheden treedt dan opnieuw de situatie op dat de transportcapaciteit van het netwerk
onvoldoende is.
Voor het berekenen van de capaciteit waaraan het net en de trafo moeten voldoen, is de
belastingduur curve van belang. De hoogte van de piek in deze curve, hoewel heel smal, is
bepalend voor de uitvoering van de bekabeling en de trafo.
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4.

De scenario’s

In de hierna volgende scenario beschrijvingen worden beginsituaties vastgelegd, hoe de situatie
zich verder ontwikkelt en wat de verdere randvoorwaarden zijn.
Belangrijk bij het ontwikkelen van de scenario’s is het creëren van flexibiliteit in het systeem
zodat een gespreide aanpak over de verwarming in de woningen mogelijk is. Als alle
verwarmingseenheden dezelfde stimulans tot opwekking krijgen is er geen ruimte om de
elektriciteit te verdelen. De netten zullen op dit maximum moeten worden gedimensioneerd en
tevens zal voldoende opwekcapaciteit aanwezig moeten zijn
De flexibiliteit wordt hier gecreëerd door een waardering toe te kennen op grond van de
temperatuur in de woning. Indien deze lager is dan in een naburige woning, zal de waardering
voor de vraag van deze woning hoger uitvallen. Belangrijk is het verschil in temperatuur dat
wordt toegestaan tussen de woningen onderling. Het is een mogelijkheid dat, afhankelijk van
het verschil dat een bewoner voor hemzelf acceptabel acht, deze een ander en goedkoper tarief
kiest, dan wanneer hij geen comfortvermindering wenselijk acht.
Het is voorstelbaar dat de variatie in de temperatuur zo gering is, dat de waardering in de vorm
van een bied curve voor iedere woning onvoldoende van elkaar verschilt. Er is echter uit eerdere
uitgevoerde experimenten in gebouwen gebleken dat door kleine verschillen in de sensor en de
hiermee geregistreerde temperatuur er al voldoende (statische) variatie of ruis aanwezig is. Het
uitgangspunt is dat zelfs bij buitentemperaturen van -15 °C er voldoende marge is om op basis
van deze verschillen te kunnen regelen.
Volledigheidshalve wordt het introduceren van andere factoren om tot verschillende weging te
komen, kort besproken.
Andere methodes zijn het onderscheid maken op grond van:
1. het huisnummer van de woning
2. de ligging van de woning, namelijk die met de woonkamer op het zuiden lager te
waarderen, omdat de bewoners meer profijt hebben van zoninstraling en
3. het tijdstip van registratie van de vraag, zoals het bepalen of dit tijdstip een even dan
wel oneven getal voorstelt.
De eerste twee hebben als belangrijk nadeel dat een extra registratie ofwel configuratie van het
systeem noodzakelijk is. Extra configuratie vereist extra organisatie en dient te worden
voorkomen. De derde methode vereist dat de tijdstippen van registreren op milliseconde schaal
willekeurig (random) moeten zijn.
In alle gevallen wordt uitgegaan van een wijk met 252 woningen die allemaal 1 warmtepomp
(2,2 kW) en 1 naverwarmer (6 kW) hebben, welke elektrisch zijn aangesloten op 1 trafo.
De transformator vormt een belangrijk knelpunt, omdat bij de netplanning er rekening mee
gehouden wordt dat het eventueel moet worden vervangen, daarnaast is het vervangen van de
netwerkkabels zeer kostbaar en tijdrovend.

4.1

Technische gegevens distributiestations

In de praktijk is een wijkstation MS/LS 13/0,4 kV uit overwegingen van stationsgrootte en
kabellengte in deze situatie voorzien van twee transformatoren met een vermogen van elk 630
kVA totaal dus 1260 kVA. Omdat met een gelijktijdige aansluitcapaciteit van 10 kW wordt
gerekend worden 126 klanten door een wijkstation bediend.
Voor de simulaties in het kader van deze studie wordt uitgegaan van één transformator van 630
kVA.
12
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4.2

Toon frequente pulssturing

Als oplossing voor het voorkomen van overschrijding van het vermogen van het
distributiestation is ook toon frequente pulssturing voorgesteld. Deze techniek wordt gebruikt
om bijvoorbeeld de straatverlichting in te schakelen. Hierbij wordt een specifiek gedefinieerde
puls over het elektriciteitsnet gestuurd die door de bijbehorende apparatuur kan worden herkend
om in en uit te schakelen. Gebruik makend van deze techniek kan in een woonwijk alternerend
een groep huizen voor een bepaalde periode elektriciteit toegekend krijgen. Bij de bespreking
van de resultaten wordt kort een vergelijking met deze techniek gemaakt.

4.3

De rol van de DSO, TSO en elektriciteitsleverancier bij de belasting
van het distributiestation

De netwerkbeheerder, DSO is verantwoordelijk voor de assets van zijn elektriciteitsnetwerk.
Daar onder vallen de trafo van het distributiestation en de elektriciteitskabels (in de grond). Er
geldt dat het vermogen dat voor beide is toegestaan, is gelimiteerd tot een bepaald maximum.
Wanneer gedurende langere tijd de stroom boven een bepaald maximum uitkomt, kunnen de
wikkelingen van de trafo zo heet worden, dat ze smelten. Dit geldt ook voor de kabels. Dit moet
ten allen tijde voorkomen vanwege de hieraan verbonden risico’s. De beveiliging van het
distributiestation zal er voor zorgen dat deze situatie niet optreedt door de levering te
onderbreken. Een dergelijke situatie zal leiden tot spanningsuitval in de wijk.
Het is zeer waarschijnlijk dat deze assets een kort durend overschrijden van deze maximale
belasting doorstaan. Dit betekent niet dat zo’n situatie automatisch acceptabel wordt geacht.
Veroudering van de assets is ook van belang. Kort durende overschrijding en een langdurig
vraag naar het maximale vermogen kunnen tot gevolg hebben dat het netwerk een kortere
levensduur krijgt. De maximale belasting die gebruikt wordt in deze studie moet daarom dus
gekozen worden in overeenstemming met al deze eisen.
Niet uit het oog moet worden verloren, is het streven van de retailer om zo veel mogelijk
elektriciteit te verkopen. Immers, de factuur die naar een huiseigenaar wordt verzonden, is voor
wat betreft een aantal tarieven evenredig met het aantal geleverde kWh. Dit geldt niet meer voor
de DSO, omdat deze een capaciteitstarief hanteert, dat onafhankelijk is van de werkelijk
geleverde energie.
Voor een elektriciteitsleverancier geldt dit in nog grotere mate. Daarnaast zijn voor een
elektriciteitsleverancier pieken in elektriciteitsprijzen interessant. Een deel van zijn winst komt
tot stand om elektriciteit te leveren juist tijdens pieken. Het begrenzen van de belasting van een
distributiestation zou voor de elektriciteitsleverancier financieel nadelige gevolgen kunnen
hebben.
Daarnaast moet rekening worden gehouden met de onbalansmarkt die beheerd wordt door de
TSO. De DSO wordt naderhand afgerekend op eventuele onbalans in de door hem geleverde
elektriciteit.

4.4

Eenvoudig regelsysteem zeer koude ochtend

Hieronder staat een scenario beschreven dat als voorbeeld gebruikt wordt voor een eenvoudig
regelsysteem op een zeer koude ochtend.
Het is een koude ochtend begin januari.
De voorgaande dag is de buitentemperatuur overdag 0 °C geweest. Door de aanvoer van koude
lucht met een oostelijke wind daalt de temperatuur ’s nachts tot -10 °C.
Thermostaten in de verschillende huishoudens zorgen ervoor dat de binnen temperatuur
variërend van 16 to 17.5 °C, constant wordt gehouden.
De weersverwachting is correct.
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’s Ochtends staan alle aanwezige mensen op variërend van ongeveer 6:30 uur to 7:30 uur,
verlangen een binnentemperatuur van 20.5 tot 21.5 °C en sommige willen douchen.
Doordat het weekend is geweest, is een aantal bewoners overdag en ’s avonds niet thuis
geweest en is zonder een beroep op warmte te hebben gedaan, gaan slapen.
De aanwezigheid ’s ochtends over alle huizen is 100%.
In alle huizen worden gedurende de nacht de boilers voor tapwater maximaal verwarmd i.v.m.
de te verwachten tapwater vraag.
Het regelsysteem is onvoldoende uitgerust om te anticiperen op de daling van de temperatuur
buiten, zodat de stookcurve die de vloerverwarming regelt op de gebruikelijke tijd aanslaat.
Ten einde om 7 uur de gewenste temperatuur te halen zal vanwege de traagheid van het
verwarmingsproces het verwarmen enkele uren eerder beginnen.
Indien niets zou worden ondernomen om minder vraag te creëren, dan zou het gevraagde
vermogen op dat moment het maximaal toegestane vermogen voor de trafo bereiken De wens is
echter het net beperkter te kunnen dimensioneren. Daarnaast is de vraag dit maximum te
begrenzen, omdat een nog hoger verbruik (b.v elektrisch rijden ) overbelasting zou veroorzaken
Zodra er sprake is van begrenzing, zal het maximale vermogen die de huishoudens krijgen
toebedeeld, onvoldoende zijn om bij iedere woning om 7 uur ’s ochtends de gewenste
temperatuur te bereiken.

4.5

Opstarten in winter periode na blackstart

Hieronder staat een scenario beschreven dat als voorbeeld gebruikt wordt voor het opstarten
gedurende een winterse periode na een blackout in het elektriciteitsnet.
Wegens bijzondere omstandigheden is de elektriciteitslevering in de woonwijk gedurende
langere tijd onderbroken geweest.
Gedurende deze periode waren sommige van de bewoners (deels) aanwezig, waardoor de
interne warmtelast per woning verschillend is geweest. Daardoor varieert de temperatuur in de
woningen van de wijk, die gemiddeld genomen natuurlijk flink is gedaald, van 7 tot 13 °C. Door
traagheid van de massa van het huis zijn de temperaturen van de muren van het huis gemiddeld
2 °C hoger dan de temperatuur in de binnenruimte.
Vervolgens wordt de elektriciteit verbinding weer hersteld en schakelt het verwarmingssysteem
in principe in zodra er elektriciteit wordt geleverd.
Alle woningen vragen alle verwarmingssystemen nu tegelijkertijd maximaal vermogen.
De trafo is net in staat aan deze vraag te voldoen maar een hogere belasting is niet mogelijk.
Het geleverde vermogen zal moeten worden begrensd.
Dat zal gebeuren door gedurende een relatief korte periode voor een aantal huizen het
opwarmen uit te stellen en vervolgens dit opwarmen af te wisselen met een aantal andere
huizen.
Per huis wordt vastgesteld of voor de verwarming elektriciteit wordt geleverd of niet.
Elektriciteit voor de overige apparaten in het huishouden is normaal beschikbaar.
De antipendel tijd van de warmtepomp die in dit scenario wordt aangenomen is een half uur3.

3

Dit zal afhankelijk van de garanties ook van de eisen van de leverancier van de warmtepomp afhangen. Deze kan in
plaats van een antipendel tijd een limiet stellen aan het aantal start en stops. De bijverwarming hoeft geen antipendel
regeling te hebben.
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5.

Aanpak en methodiek onderzoek met software agenten

Dit hoofdstuk beschrijft de PowerMatcher technologie, de agenten en de gevolgde methodiek.

5.1

Powermatcher software agenten

ECN heeft het PowerMatcher concept ontwikkeld voor gedecentraliseerde coördinatie van vraag
en aanbod in elektriciteitsnetwerken, met een groot aandeel van gedistribueerde energie
bronnen, verbruikers en opslageenheden (Kok, 2010). Het is gebaseerd op een verstrengeling
van controle theorie en micro-economie tot een Multi-agent systeem met een markt georiënteerd
controle mechanisme. Bovendien is de PowerMatcher ontwikkeld om het operationele gedrag
van elektriciteit producerende en leverende apparaten te optimaliseren met betrekking tot de
algehele onderlinge afstemming (Roossien, 2008).
Figuur 5.1 toont de verschillende entiteiten in een PowerMatcher netwerk en hun onderlinge
relaties.
Een PowerMatcher netwerk bestaat uit een enkele auctioneer, die de elektronische marktplaats
vormt in het systeem waar de elektriciteit verhandeld wordt. Apparaten die kunnen en willen
handelen op deze markt worden gerepresenteerd door device agents. Zulke agenten proberen het
daarmee geassocieerde proces op een economisch optimale manier uit te voeren, waarbij geen
centraal optimalisatie algoritme nodig is en de communicatie met de auctioneer zeer beperkt is.
De enige informatie die wordt uitgewisseld tussen de device agents en de auctioneer zijn
biedingen. Deze biedingen drukken de mate waarin een device agent bereid is te betalen of
betaald te worden voor een zekere hoeveelheid elektriciteit. Biedingen kunnen daarom worden
gezien als de prioriteit van een apparaat om aan of uit te gaan. Als respons op deze bieding,
wordt de resulterende markt prijs, waarbij de biedingen van alle apparaten meewegen, terug
gestuurd naar de agent. De device agents reageren passend door of te beginnen met produceren
(of consumeren) , of te wachten tot de marktprijs of de prioriteit van het apparaat verandert.

Figuur 5.1 Schematisch overzicht van de entiteiten in een PowerMatcher netwerk
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Op een tussenliggend niveau tussen de device agents en de auctioneer kunnen een of meerdere
concentrators zijn. Aangezien bij dit project concentrators niet gebruikt zijn, wordt hier niet
verder op ingegaan. Van belang is dat de gestandaardiseerde interface ook met deze
concentrators voor alle type apparaten verzekerd is.
De PowerMatcher methodiek staat ook toe tot een optimalisatie te komen op verschillende
elektronische markten. Deze markten kunnen verschillende energiedragers representeren, zoals
elektriciteit, warmte en koude (Van Pruissen, 2010).

5.2

Methodiek

Bij dit onderzoek is gekozen voor een opzet, waarbij eerst een simulatie is gedaan met een klein
aantal huizen en een daarop aangepast maximaal vermogen van de trafo van het
distributiestation.
Vervolgens zijn de resultaten onderzocht en na analyse en eventuele aanpassingen van de
software agenten is het aantal huizen in stapjes uitgebreid van 4 naar 10, 20, 40 en uiteindelijk
tot een clustergrootte van in totaal 100 huizen.
Deze methode is in de praktijk natuurlijk weinig aantrekkelijk vanwege de fysieke grootte en
kosten van het bouwen van een trafo bij elke clustergrootte.
Echter door deze methodiek te volgen, konden de software agenten voor het distributiestation en
het verwarmingssysteem worden geëvalueerd en steeds verder verbetert.

5.3

Agenten

In dit onderzoek zoals beschreven in hoofdstuk 2 komen verschillende entiteiten naar voren, die
door agenten kunnen worden gerepresenteerd. Dit zouden de trafo van het distributiestation, de
leidingen van het elektriciteitsnetwerk, de woningen met verschillende ruimtes, de
warmtepomp, vloerverwarming en de elektrische back-up verwarming kunnen zijn.

Figuur 5.2 Wijk met warmtepompen in een gedistribueerd netwerk volgens PowerMatcher
configuratie
Voor de eenvoud is er voor 2 device-agents gekozen, te weten een agent die de trafo van het
distributiestation representeert en een agent die de warmtepomp, de back-up verwarming en de
woning representeert. Figuur 5.2 toont schematisch een overzicht van een PowerMatcher
netwerk in een woonwijk met warmtepompen.
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Een agent voor de leidingen van het elektriciteitsnetwerk zou in de geteste scenario’s tot
redundantie leiden. Immers de trafo en de leidingen worden bij het ontwerp in de praktijk op
elkaar afgestemd en de gevolgen voor de trafo zijn dan vergelijkbaar met die van het netwerk.
Het bleek mogelijk om de vorm van de biedcurve van de agent voor de verwarming af te
stemmen op de prioriteit van de twee verschillende verwarmingssystemen. Van belang is dat de
warmtepomp als eerste aan gaat en daarna bij voldoende capaciteit ook de back-up van de
verwarming.
Om de invloed van de verwarming op de woning te kunnen berekenen is een gebouwmodel
gebruikt. In dit gebouwmodel zijn verschillende parameters opgenomen zoals verschillende
warmte weerstanden voor ramen, daken, binnen- en buitenmuren alsmede zoninstraling,
ventilatievoud, interne warmtelast en gebouwmassa.
Met betrekking tot twee aspecten is in het gebouwenmodel een vereenvoudiging toegepast.
De eerste is de aanname dat er altijd tenminste één bewoner aanwezig is. Hoewel dit een
vereenvoudiging van het reële bewonersgedrag is, is dit geen beperking van de toepasbaarheid
van de regeling met agenten, aangezien deze aanname tot een worst-case scenario leidt. Indien
een deel van de bewoners niet aanwezig is en de thermostaat van de verwarming hiermee
rekening houdt dan zal er minder vermogen worden gevraagd en dus de regeling minder
beproefd.
De tweede aanname is dat de warmte die wordt opgewekt door de warmtepomp en wordt
afgegeven aan de vloer ook weer direct wordt afgegeven aan de binnenruimte. In werkelijkheid
wordt de warmte vertraagd afgegeven en leidt dit in een simulatie tot een veel kortere
karakteristieke tijdconstante dan representatief is in woningen met vloerverwarming.
De karakteristieke tijd voor opwarmen zoals met de simulaties is verkregen is bijna 1 uur. Voor
woningen met vloerverwarming ligt dit meer in de orde van 2-5 uur. De resultaten van de
simulatie zijn dus meer representatief voor een woning verwarmd met radiatoren. Echter, gelet
op het doel van de geteste simulaties, namelijk het beperken van het gevraagde vermogen
omwille van het elektriciteitsnetwerk en de trafo van het distributiestation wegens gelijktijdige
vraag, wordt deze vereenvoudiging ook representatief geacht voor woningen met
vloerverwarming, aangezien deze wat betreft dit aspect een geringe invloed heeft op de
resultaten.
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6.

Resultaten van simulaties met de PowerMatcher

Er zijn simulaties uitgevoerd met een aantal woningen variërende van 4 tot 100 huishoudens.
Voor iedere simulatie is de maximaal toegestane belasting van de trafo van het distributiestation
gekozen afhankelijk van het aantal huizen.
De simulaties met een klein aantal huishoudens tot een aantal van 20 hadden vooral als doel de
software agenten te testen en te verbeteren.
Dit heeft geleid tot een aantal verbeteringen in zowel de agent voor het distributiestation als de
agent voor de warmtepomp. Deze worden in een aparte paragraaf van dit hoofdstuk besproken.
De resultaten die hier worden besproken zijn gebaseerd op de definitieve versies van de
agenten.
De doelstellingen van de simulaties met 100 huishoudens zijn tweeledig, namelijk 1) een
situatie na te bootsen die vergelijkbaar is met de wijk Hoogdalem en 2) de schaalbaarheid van
de PowerMatcher technologie te tonen.
Om de verschillende begintemperaturen van de huizen bij de start van een simulatie bij een
blackstart een zo’n realistische beginwaarde te kunnen geven, zijn simulaties van de huizen
uitgevoerd, waarbij de huizen aanvankelijk een binnentemperatuur van 21 ̊C hebben en
vervolgens gedurende enkele dagen de huizen niet verwarmd zijn tijdens een periode met lage
buitentemperaturen.
De bereikte temperatuur bleek vanzelfsprekend afhankelijk van de mate van isolatie van het
huis. Daarnaast is deze ook afhankelijk van de aanwezigheid en het gedrag van de bewoners.
Indien de bewoners tijdens hun aanwezigheid het huis zouden hebben verwarmd met
bijvoorbeeld een petroleum kachel zal het huis warmer zijn dan wanneer ze de hele periode
afwezig zouden zijn geweest.
Bij goede isolatie daalde de temperatuur na twee dagen tot ongeveer 15 ̊C. Uiteindelijk is
besloten om uit te gaan van een zeer langdurige blackout waarbij de uiteindelijke
binnentemperaturen varieerden van 7 tot 13 ̊C.
Daarnaast bleek uit de simulaties dat tijdens afkoeling de binnenmuren door geleidelijke
warmteafgifte een significant hogere temperatuur hadden dan de lucht in de binnenruimtes.
Daarom is de initiële temperatuur van de binnenmuren enkele graden hoger gekozen dan die van
de binnenruimte.
Voor de warmtepomp is een antipendel tijd van 30 minuten gekozen. Een langere tijd zou in de
simulaties tot een overschrijding van de ingestelde binnentemperatuur leiden, omdat het
gebouwmodel representatief is voor een verwarming met radiatoren. In een veldtest is het voor
een warmtepomp gekoppeld aan een vloerverwarming systeem geen probleem een langere
antipendel tijd te kiezen.
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Figuur 6.1 Simulatie van 4 woningen en een distributiestation na een black start zonder
controle. Het distributiestation is ontworpen op een maximum toegestane belasting
van 70% van de maximum belasting door 4 warmtepompen en back-up elektrische
verwarming
Twee scenario’s zoals vastgelegd in hoofdstuk 4 zijn bestudeerd, namelijk de black start na een
langdurige blackout periode met lage buitentemperaturen en het verwarmen van de huizen ’s
ochtends bij lage buitentemperaturen.

6.1

Blackstart

Figuur 6.1 toont het resultaat van een simulatie met 4 woningen na een black start in een situatie
waarin er nog geen coördinatie door Powermatcher agenten plaats vindt. Figuur 6.2 toont de
resultaten van een simulatie met coördinatie.
De maximum toegestane belasting is 70% van de simultane belasting door vier warmtepompen
en back-up elektrische verwarming. De zogenaamde CutOff is een modelmatige instel
parameter die is gedefinieerd om het geleverde vermogen boven deze waarde te houden.
Duidelijk is in Figuur 6.1 te zien dat in de ongecontroleerde situatie de trafo van het
distributiestation overbelast wordt, wat zou kunnen leiden tot spanningsuitval in de wijk. In
geval van controle door PowerMatcher agenten wordt de maximale belasting niet overschreden.
Bovendien is het geleverde vermogen altijd groter dan een bepaalde waarde die dicht ligt bij de
maximale waarde.
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Figuur 6.2 Simulatie van 4 woningen en een distributiestation na een black start met controle.
Het distributiestation is ontworpen op een maximum toegestane belasting van 70%
van de maximum belasting door 4 warmtepompen en back-up elektrische
verwarming
Doordat er in eerste instantie minder vermogen wordt geleverd, betekent dit dat de toename in
temperatuur van een woning minder snel zal zijn. In een aparte paragraaf van dit hoofdstuk zal
specifiek worden ingegaan op het aspect van gebruikers comfort.

6.2

Koude ochtend in de winter

Figuur 6.2 toont het resultaat van een simulatie uitgevoerd met 20 woningen voor een koude
ochtend in de winter. Alle huizen hebben gelijktijdig warmtebehoefte en vragen om elektriciteit
voor zowel de warmtepomp als de back-up verwarming.
De maximum toegestane belasting is verder verminderd en teruggebracht van 70% naar 24%
van de maximale belasting. Ook hier blijft het gevraagde vermogen beneden de maximaal
toegestane belasting.

6.3

100 Woningen

Beide scenario’s zijn ook uitgevoerd met een totaal van 100 huizen. Figuur 6.3 toont het
resultaat van simulaties met en zonder PowerMatcher controle.
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Figuur 6.3 Simulatie van 20 woningen en een distributiestation tijdens een koude ochtend met
slimme regeling. Het distributiestation is ontworpen op een maximum toegestane
belasting van 24% van de maximum belasting door 20 warmtepompen en back-up
elektrische verwarming

Figuur 6.4 Simulatie van 100 woningen en een distributiestation na een blackstart en tijdens
een koude ochtend met en zonder controle. Het distributiestation is ontworpen op
een maximum toegestane belasting van 30% van de maximum belasting
In het geval van een situatie zonder coördinatie ontstaat er een hoge piek na de blackstart en
treedt er om 6:30 uur opnieuw een piek op door woningen waarvan de bewoners wakker worden
en opstaan. In dit geval is de piek niet zo hoog als na een black start aangezien de bewoners op
verschillende tijden opstaan zodat de vraag enigszins is uitgespreid in de tijd. Met de
PowerMatcher controle overschrijdt de belasting geen enkele keer de maximum toegestane
belasting.
ECN-E--10-088
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Er is prioriteit aangebracht in de verwarming door de elektrische back-up verwarming en de
warmtepomp. De COP van de elektrische back-up verwarming zal bij benadering 0.95 zijn en
van de warmtepomp ergens tussen de 2 en 4 liggen, mede afhankelijk van het verschil tussen de
buitentemperatuur en de temperatuur in de woning. Het is dus efficiënter bij de tijdelijke
beperking in de levering eerst de warmtepomp te gebruiken en pas de elektrische back-up te
gebruiken als er ruim voldoende vermogen beschikbaar is in het netwerk.
Dit is gerealiseerd door dit aspect mee te nemen in het model waar de biedcurve van de agent
van afhangt en die de verwarming representeert.

Figuur 6.5 Het toegekende vermogen na blackstart voor de verwarming van een willekeurig
huishouden
Als voorbeeld laat Figuur 6.5 de toebedeelde elektriciteit voor de verwarming van een woning
zien. Als het vermogen 0 is, is geen van beide apparaten ingeschakeld. Als het vermogen 2,2
kW is, betekent dit dat alleen de warmtepomp is ingeschakeld. Als het vermogen in de figuur
groter is dan 2,2 kW staat de warmtepomp aan en is het vermogen dat de elektrische back-up
levert gelijk aan het vermogen verminderd met 2,2 kW. Uit Figuur 6.5 kan worden afgeleid dat
de warmtepomp minimaal 30 minuten blijft ingeschakeld en alleen soms even bij het starten van
de levering de back-up warmte levert. Ofschoon het onnodig is dat de back-up met gering
vermogen even wordt ingeschakeld en dit een punt is dat in een volgende software versie kan
worden verbeterd, heeft dit geen consequenties voor de levensduur van de back-up verwarming
en komt de warmte hoe dan ook volledig ten goede aan de binnenruimte van de woning.
Als technisch alternatief kan toon frequente (TF) pulssturing worden gebruikt. Hiermee kan in
de meest simpele vorm alternerend een groep huizen voor een bepaalde periode elektriciteit
toegekend krijgen. Dit betekent dat alle elektrische apparatuur wordt aan- en uitgezet, wat door
de bewoners als hinderlijk kan worden ervaren. Het is ook mogelijk de puls naar alleen de
warmtepomp en/of de elektrische weerstandsverwarming te sturen en aldus prioriteit ten gunste
van de warmtepomp te creëren. Afhankelijk van de mate van reductie is telkens een iets andere
technische oplossing nodig. Omwille van de eenvoud is deze situatie daarom buiten
beschouwing gelaten.
Ter illustratie hiervan toont Figuur 6.6 een vergelijking tussen het percentage warmtepompen
dat door de PowerMatcher wordt ingeschakeld en bij TF pulssturing. Tot een reductie van
ongeveer 60% van het maximale vermogen van een distributiestation kunnen nog alle
warmtepompen tegelijkertijd worden aangezet, bij pulssturing in de meest simpele vorm is dat
22

ECN-E--10-088

40%. Bij een reductie boven de 60% daalt ook bij de PowerMatcher het aantal tegelijkertijd
ingeschakelde warmtepompen.
Volledigheidshalve staat in Figuur 6.6 ook het totaal over alle huizen toegekende vermogen
voor de elektrische weerstandsverwarming uitgezet. Bij reducties groter dan 70% is er
nauwelijks nog vermogen beschikbaar voor deze manier om te verwarmen.

Figuur 6.6 Het aantal warmtepompen dat kan worden ingeschakeld bij toon frequente
pulssturing en PowerMatcher als functie van het reductie percentage van de
maximum belasting, alsmede het totaal over de wijk toegekende vermogen voor
elektrische weerstandsverwarming

Figuur 6.7 Belastingduur curve voor een distributiestation en 100 woningen met en zonder
PowerMatcher controle. De maximum toegestane belasting is 30% van de maximum
belasting zonder controle
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De resultaten van Figuur 6.4 kunnen ook weergegeven worden als een belastingduur curve. De
belastingduur curve voor de ongecontroleerde en gecontroleerde situatie worden getoond in
Figuur 6.7.
Bij de ongecontroleerde situatie is duidelijk een hoge piek aan de linkerflank van de
belastingduur curve te zien. Deze is niet aanwezig wanneer met de PowerMatcher wordt
gecontroleerd. Aangezien het oppervlak onder beide curves vrijwel gelijk is, wordt in beide
situaties een gelijke hoeveelheid elektriciteit geleverd.
Uit deze grafiek kan gemakkelijk worden afgeleid dat voor het transformatorstation en de
netwerkkabels met een kwantitatief lichter ontwerp kan worden volstaan.

6.4

Minimalisatie van comfortverlies voor de bewoners

Door niet onmiddellijk met de levering van elektriciteit voor elke woning te starten, wordt de
door de thermostaat gevraagde binnentemperatuur van een woning gemiddeld later bereikt dan
wanneer er geen limiet aan de integrale elektriciteit consumptie wordt opgelegd. Dit impliceert
een zekere mate van verlies aan comfort voor de bewoner.
Om een beeld te krijgen van de mate van comfortverlies is er onderzoek uitgevoerd dat zich
speciaal op dit aspect richt.
Bij de interpretatie van deze resultaten dient men enige reserve betrachten, vanwege
vereenvoudigingen en keuzes in het gebouw model. Er is aangenomen dat de warmte
vergelijkbaar als bij een verwarming met radiatoren onmiddellijk aan het huis ten goede komt.
Bij vloerverwarming wordt de warmte eerst afgegeven aan de vloer en is de tijdsduur van
verwarmen aanmerkelijk langer. Daarnaast zijn waarden voor de warmteoverdracht
coëfficiënten aangenomen en het is onbekend in hoeverre deze representatief zijn voor de
huizen zoals deze in werkelijkheid gebouwd zijn.

Figuur 6.8 Temperatuur in een woning tijdens een simulatie van 100 woningen en een
distributiestation na een blackstart en tijdens een koude ochtend met en zonder
controle. Het distributiestation is ontworpen op een maximum toegestane belasting
van 30% van de maximum belasting
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Illustratief is Figuur 6.8 dat het verloop van de temperatuur in een woning met en zonder
PowerMatcher controle toont. Duidelijk is te zien dat bij de blackstart en naderhand ook bij het
opwarmen in huis de temperatuur met een PowerMatcher regeling enige tijd later de ingestelde
temperatuur van de thermostaat bereikt dan wanneer er geen controle op de maximum belasting
van het distributiestation plaatsvindt. Dit tijdsverschil is afhankelijk van de reductie van het
distributiestation en wordt natuurlijk groter naarmate het distributiestation steeds lichter wordt
gedimensioneerd. Ook hier geldt de opmerking dat de tijdconstante relatief klein is door de
aanname dat de opgewekte warmte onmiddellijk ten goede komt aan de lucht in de
binnenruimtes.
Om kwantitatief inzicht te geven in welke mate het comfort van de bewoner vermindert
afhankelijk van de capaciteit van het distributiestation, zijn verscheidene simulaties van een
blackstart met een distributiestation en 100 woningen uitgevoerd met als enige variabele de
waarde voor de maximaal toegestane belasting van het distributiestation.

Figuur 6.9 Het verschil tussen de gewenste en gerealiseerde temperatuur voor een woning bij
twee verschillende relatieve tijdperiodes tijdens een simulatie van 100 woningen en
een distributiestation na een blackstart als functie van het reductie percentage van
de maximum belasting
Uitgaande van een gemiddeld huishouden bereikt na een zekere tijd de binnentemperatuur de
setpoint temperatuur van de thermostaat. Er is voor een eenvoudige analyse methode gekozen
om op een algemeen geldende wijze een vergelijking tussen verschillende uitvoeringen van het
transformator station mogelijk te kunnen maken. Deze methodiek gaat uit van de tijdsduur
Topwarm die nodig is om zonder controle deze temperatuur te bereiken (Topwarm is ongeveer 40
minuten). Deze tijdsduur is als eenheid gekozen. Iedere tijdsduur afkomstig uit een simulatie is
genormeerd op deze waarde.
Figuur 6.9 toont de op deze wijze verkregen resultaten voor twee verschillende tijdsperiodes,
namelijk na 1.5 en na 3 keer de tijdsduur die nodig is om in de ongecontroleerde situatie de
binnentemperatuur te bereiken. Op de verticale as staat het verschil tussen de ingestelde en
gerealiseerde temperatuur uitgezet, op de horizontale as de reductie van het transformator
station. Bij aanvang van de simulatie is de binnentemperatuur gemiddeld 7.5 ̊C lager, met een
setpoint waarde van 16.5 ̊C.
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Afhankelijk van welk bewoners comfort (in dergelijke incidenteel optredende gebeurtenissen)
acceptabel wordt geacht4, kan de grootte van het transformator worden gekozen.
Stel dat een afwijking van gemiddeld een 0.5 ̊C lagere temperatuur voor een doorsnee
huishouden na drie keer gebruikelijke tijd acceptabel wordt geacht, dan kan voor een reductie
van de trafo en leidingnetwerk van 75% worden gekozen.
Volledigheidshalve is Figuur 6.10 toegevoegd om ook de effecten bij een kortere tijdsduur
zichtbaar te kunnen maken.

Figuur 6.10

Het verschil tussen de gewenste en gerealiseerde temperatuur voor een woning
bij vier verschillende relatieve tijdperiodes tijdens een simulatie van 100
woningen en een distributiestation na een blackstart als functie van het reductie
percentage van de maximum belasting

De maximale waarde van het percentage van de reductie van het transformatorstation die in de
Figuur 6.7 en Figuur 6.8 worden getoond, is 87%. Dit heeft onder meer te maken met het feit
dat bij dit percentage er huizen zijn die helemaal niet aan de beurt komen om verwarmd te
worden. Dit zijn de huizen die bij het begin van de simulatie de hoogste temperatuur hebben.

4

Het bepalen van welk bewoners comfort acceptabel wordt geacht, is een beslissing die bij externe, consument
vertegenwoordigende, partijen ligt.
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Figuur 6.11

De benodigde tijdsduur van het huis dat het laatste aan de beurt is geweest om
te worden verwarmd, voordat het elektriciteit krijgt toebedeeld na een
blackstart als functie van het reductie percentage van de maximum belasting
van het distributiestation

Figuur 6.11 laat zien hoe lang het duurt voordat het laatste huis aan de beurt is om opgewarmd
te worden. Op deze manier wordt ook een indruk verkregen wat de prestaties zijn voor een
volledige wijk. Bij 85% reductie duurt het meer dan 3 uur ( 4.5 x Topwarm ) voordat de
warmtepomp van een dergelijk huishouden elektriciteit toebedeeld krijgt.

6.5

Ontwerp aanpassingen en randvoorwaarden van agents

De simulaties met een klein aantal huishoudens hadden vooral als doel de software agenten te
testen en te verbeteren. Dit heeft geleid tot een aantal aanpassingen en verbeteringen voor zowel
de agent van het distributiestation als de agent van de warmtepomp.
In deze paragraaf wordt dit volledigheidshalve kort besproken, omdat dit enerzijds beter inzicht
geeft in de technische problematiek en anderzijds omdat dit inzichten geeft die voor de verdere
ontwikkeling van PowerMatcher technologie voor wijken met concentraties van warmtepompen
van belang kunnen zijn.
Bij een blackstart bleek bij de eerste simulaties dat het enige tijd duurde, namelijk ongeveer 20
minuten, voordat het gevraagde vermogen het maximaal toelaatbare vermogen van de trafo
benaderde. Dit betekent dat er minder vermogen wordt geleverd dan mogelijk waardoor het
verwarmen van het huis langer duurt, hetgeen vanzelfsprekend het bewonerscomfort niet ten
goede komt. Bovendien is het kostentechnisch gunstig vanuit de optiek van de
energieleverancier en de netwerkdistributeur te streven naar het daadwerkelijk leveren van
elektriciteit die in de eerste fase beschikbaar is.
Daarnaast bleef in eerste instantie ook het in de tijd gemiddelde geleverde vermogen tamelijk
laag. Ook hier geldt dat omwille van het streven zo veel mogelijk elektriciteit te leveren, het
maximaal toelaatbare vermogen van de trafo zo dicht mogelijk moet worden benaderd, met
natuurlijk het in het acht nemen van onnodige veroudering van het netwerk.
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7.

Reductie van kosten

Door toepassing van sturing van het stroomgebruik met de PowerMatcher in een wijk met
warmtepompen kunnen bepaalde kosten worden verminderd. Uitgaande van de resultaten die
met de simulaties zijn verkregen, is een schatting gemaakt van de reductie van de kosten voor
de aanleg van het elektriciteitsnet.
Allereerst geldt dat de vermeden of uitgestelde kosten in grote mate afhankelijk van de locatie
zijn. Om dit te illustreren, worden hiervan eerst een paar voorbeelden gegeven.
Indien een nieuwbouwwijk is gelegen in de nabijheid van een industriegebied, voldoet in veel
gevallen de bestaande infrastructuur voor het midden- en hoogspanningsnet al aan de
bijkomende voorwaarden. De extra benodigde capaciteit voor de warmtepompen is naar
verhouding zo gering dat geen extra investeringen in het midden- en hoogspanningsnet nodig
zijn. Daarbij geldt natuurlijk wel dat reservecapaciteit maar één keer kan worden vergeven en
bij belastingtoename een volgende uitbreidingsstap zal moeten worden gerealiseerd.
Of er extra capaciteit in de hoger gelegen netten nodig is, hangt voorts af van het aantal
woningen in de wijk, het vermogen van de warmtepompen, de backup elektrische
weerstandsverwarming, alsmede van of er al voorzieningen zijn getroffen voor de aanwezigheid
van andere elektriciteit consumerende apparatuur.
Een ander voorbeeld is een wijk met warmtepompen die gelegen is op een geïsoleerde locatie.
Een voorbeeld is een Waddeneiland, maar het kan ook een gebied zijn dat zodanig is gelegen
dat onder een rivier een extra leidingnet moet worden aangebracht. In deze gevallen zullen de
kosten veel hoger uitkomen dan in het voorbeeld dat hieronder is uitgewerkt.
Echter in alle gevallen zullen voor de extra distributiestations, de kabels in het laagspanningsnet
onder de grond en het distributie deel van het lokale midden spanningsnet (MS-net) extra kosten
moeten worden gemaakt.
De kosten voor het leggen van kabels onder de grond worden grotendeels bepaald door de
kosten van de graafwerkzaamheden. Als er toch al gegraven moet worden, zijn de extra kosten
voor kabels relatief gering.
Als voorbeeld voor de kostenanalyse is de wijk Hoogdalem te Gorinchem gekozen. Naast de
kosten voor aanpassingen in het laagspanningsnet, is op deze locatie een extra tracé voor het
MS-transportnet aangelegd.
Voor de berekening zijn een paar aannames gemaakt.
Er is uitgegaan van een reductie van het maximum vermogen van het distributiestation van 50%
door toepassing van slimme sturing. De extra wachttijd voor een bewoner voordat zijn woning
de gewenste binnentemperatuur heeft bereikt is naar verhouding relatief gering. Welke extra
wachttijd uiteindelijk aanvaardbaar wordt geacht, zal door een derde, externe partij moeten
worden bepaald. Binnen de huidige regulering is de netbeheerder daartoe niet bevoegd. De
reductie van 50% wordt als een relatief voorzichtige aanname beschouwd.
De andere aanname is dat door deze reductie het extra tracé dat is aangelegd voor Hoogdalem
niet meer noodzakelijk is.
Bij de berekening is uitgegaan van kengetallen die door Stedin zijn opgegeven. Deze
kengetallen, zijn als volgt:
 Uitbreiden LS-net: 40 euro/meter (strekkende meter)
 Uitbreiden MSdistributie-net: 85 euro/meter
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Uitbreiden MStransport-net: 300 euro/meter (civiele kunstwerken zoals rivierkruisingen
en boringen onder hoofdwegen)
Distributiestation 630 kVA: 20.000 euro
Verdeelstation: 5 euro/vermeden kVA

Gegeven deze aannames wordt eerst de mindering in kosten berekend, die voor alle locaties
geldt. Dit zijn:
 De mindering in kosten voor de kabels van het LS-net
 De mindering in kosten voor het verdeelstation
 De mindering in kosten voor het distributiestation.
In de wijk Hoogdalem staan 1400 woningen, met 2 distributiestations van 630 kVA per 124
woningen. In totaal zijn er 22 distributiestations gepland. Bij een reductie van 50% betekent dit
dat er 11 distributiestations minder hoeven te worden gebouwd; in totaal wordt er 6930 kVA
vermeden.
De mindering in kosten voor het LS-net wordt in het geval van Hoogdalem verwaarloosd,
omdat het hier grotendeels kosten voor graafwerkzaamheden betreft, die toch al moeten worden
uitgevoerd.
De mindering in kosten voor het verdeelstation is ongeveer 35 kEuro. De mindering in kosten
voor het distributiestation bedraagt 220 kEuro. Dit betekent dat ongeacht de locatie afgerond
250 kEuro aan kosten kunnen worden vermeden.
In het geval van Hoogdalem worden ook de kosten voor de aanleg van een derde tracé
vermeden. Dit betreft een tracé van ca 4 km, waardoor de mindering in kosten 1200 kEuro
bedraagt.
Bovenstaand voorbeeld laat zien dat de mindering in kosten sterk locatie afhankelijk is. Soms
kan een extra investering van 250 kEuro vermeden worden, soms betreft dit een investering van
1450 kEuro. Op heel specifieke locatie zoals een Waddeneiland kan de vermeden investering
nog aanzienlijk groter zijn5.
Doordat de bouw van 11 distributiestations wordt vermeden, komen extra bouwkavels of
openbare ruimte vrij. Deze vergroting van de beschikbare ruimte betekent ook een verbetering
van het financieel resultaat voor de betrokken partijen.

5

Wat zeker ook niet onderschat moet worden is de besparing op het aantal mensjaren dat nodig is om het
elektriciteitsnet uit te breiden. De kans dat grootschalige netuitbreiding tegen gebrek aan arbeidskrachten aanloopt, is
te groot om te negeren.
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8.

Discussie en samenvatting van de resultaten

De verwachting is dat er steeds meer nieuwbouwwoonwijken in Nederland zullen worden
gebouwd, waarvan de woningen worden verwarmd met warmtepompen en eventueel elektrische
back-up verwarming.
Beheerders van het elektriciteit netwerk ervaren reeds aan den lijve dat dergelijke grote
concentraties van warmtepompen extra eisen stellen aan het distributiestation en het
elektriciteitsnetwerk. Ze leggen meer en dikkere kabels in de grond en voeren het
distributiestation vele malen sterker uit dan gebruikelijk. Dat dit extra kosten met zich
meebrengt, spreekt voor zich, ook is er meer ruimtebeslag noodzakelijk vanwege extra of
grotere distributiestations.
Deze aanpassing valt terug te voeren op de gelijktijdigheid in elektriciteitsvraag die wordt
veroorzaakt door gelijktijdigheid in warmtevraag. Dit geeft aanleiding tot situaties die zijn
beschreven in twee scenario’s, namelijk die van een blackstart na een blackout gedurende een
koude winterperiode en een ochtend tijdens een zeer koude winterse episode.
De vraag is gesteld of decentrale technologie in staat is iets aan de gelijktijdige vraag naar
elektriciteit te doen, zodat gegeven een bepaalde mate van flexibiliteit een meer gespreide
levering plaats vindt. De flexibiliteit is gelegen in het feit dat de snelheid van opwarmen van de
woning in uitzonderlijke situaties iets lager is dan in een ongecontroleerde situatie. Doordat de
vraag wordt verminderd, mag het aanbod ook kleiner zijn en kunnen er dus minder zware
uitvoeringen worden ontworpen, waardoor extra kosten worden vermeden.
De mogelijkheid de belasting van een distributiestation te verminderen en daarmee de stroom in
het leidingen netwerk, is in het kader van het SmartProofs project onderzocht in een aantal
simulaties waarbij PowerMatcher technologie is gebruikt. Daarbij is steeds ook gekeken naar de
consequenties voor het comfort van de bewoner.
Bij de simulaties is een variërend aantal woningen onderzocht in de twee genoemde scenario’s.
Voor deze scenario’s zijn software agents ontwikkeld die een woning met zowel een
warmtepomp als een back-up weerstandsverwarming en een distributiestation representeren.
Uit de resultaten blijkt dat met PowerMatcher technologie het vermogen dat door het
distributiestation wordt geleverd in de bestudeerde situaties beneden de maximum capaciteit van
het distributiestation blijft.
Als voorbeeld kan gegeven worden een distributiestation dat is ontworpen met ongeveer 70%
reductie ten opzichte van een standaard distributiestation. Dan is, zonder de PowerMatcher als
coördinerend mechanisme te gebruiken, na een blackstart het geleverde vermogen ruim drie
keer groter dan waarop de trafo van het distributiestation is ontworpen, wat in de praktijk zou
betekenen dat er spanningsuitval optreedt in de wijk. Met PowerMatcher coördinatie blijft het
geleverde vermogen onder de maximum capaciteit. Ook tijdens een episode met zeer lage
buitentemperaturen blijft het vermogen onder de maximum capaciteit van het distributiestation.
Bij een black start valt op dat vrijwel direct het volledig beschikbare vermogen wordt geleverd.
Daardoor benadert de geleverde elektrische energie de onder deze condities maximale
hoeveelheid energie, hetgeen in het voordeel is van alle betrokken stake holders.
Uit het onderzoek blijkt dat in het ongecontroleerde proces de piek in elektriciteit tijdens een
episode met zeer lage buitentemperaturen minder hoog is dan na blackstart. Dit komt doordat de
vraag naar warmte in de woningen enigszins gespreid is in de tijd, wat te danken is aan het feit
dat de bewoners op verschillende tijden opstaan. De verwachting is overigens dat dit effect in de
praktijk minder groot is dan de simulaties suggereren. Dit komt doordat in het gebouwmodel de
warmteafgifte is vereenvoudigd. Er is namelijk verondersteld dat de warmtepomp bij het starten
direct warmte levert die ook direct wordt afgestaan aan de binnenruimte. Bij vloerverwarming
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zal hierin zeker een flinke vertraging en een verlenging van de duur optreden waardoor de vraag
naar warmte langer plaats vindt en de piek, in de ongecontroleerde situatie, iets hoger zal zijn.
De coördinatie wordt op een tweetal punten zo uitgevoerd dat dit de energie efficiëntie van de
woningen bevordert.
Ten eerste wordt gestreefd naar gunstige bedrijfsomstandigheden voor de warmtepomp. Deze
moet niet te snel uitschakelen nadat hij is gestart met het leveren van warmte. De efficiëntie van
de warmtepomp is in de eerste minuten na het inschakelen niet erg hoog. Door de warmtepomp
langere tijd aan te laten staan, zal dit de energie efficiëntie van het apparaat die kan worden
uitgedrukt in een enkel coëfficiënt, de COP, vergroten. Bovendien zal dit ook de levensduur
van de pomp verlengen, aangezien het aantal inschakelmomenten op een dag vermindert.
Ten tweede is er prioriteit aangebracht in de verwarming door de elektrische back-up
verwarming en de warmtepomp. De COP van de elektrische back-up verwarming zal bij
benadering 0.95 zijn en van de warmtepomp ergens tussen de 2 en 4 liggen, mede afhankelijk
van het verschil tussen de buitentemperatuur en de temperatuur in de woning. Het is dus
efficiënter eerst de warmtepomp te gebruiken en daarna pas de elektrische back-up te gebruiken
als er ruim voldoende vermogen beschikbaar is in het netwerk.
Uit de resultaten blijkt dat de warmtepomp minimaal 30 minuten blijft ingeschakeld en alleen
soms even bij het starten van de levering de back-up warmte levert. Dit betekent dat de warmte
zeer efficiënt wordt opgewekt.
Hoewel de elektrische weerstandsverwarming soms kortstondig warmte levert, is het nadeel
gering, omdat er geen opstartverliezen zijn zoals bij de warmtepomp en de energie volledig ten
goede komt aan het verwarmen van de binnenruimte van de woning.
De resultaten kunnen worden ook weergegeven in een belastingduur kromme. Deze grafiek
bevat voor de ontwerper van een distributiestation belangrijke informatie. Er is een
belastingduur kromme berekent met en zonder coördinatie.
In de ongecontroleerde situatie is een steile linkerflank zichtbaar, deze ontbreekt in de
PowerMatcher coördinatie. Het oppervlak onder beide curves is nagenoeg gelijk. Dit gegeven
suggereert een zekere mate van betrouwbaarheid van de resultaten, aangezien dit betekent dat in
beide gevallen uiteindelijk dezelfde energie wordt geleverd.
Voor het ontwerp van het netwerk kan uit het ontbreken van de linkerflank in deze grafiek direct
worden afgeleid dat bij coördinatie een aanmerkelijk lichter distributiestation en minder zwaar
netwerk noodzakelijk is. Wanneer het ontwerp hiermee rekening houdt, leidt dit tot een flinke
kostenbesparing.
Zoals eerder gesteld, kan uit het feit dat het oppervlak onder beide curves gelijk is, worden
afgeleid dat vrijwel de zelfde hoeveelheid elektriciteit wordt geleverd. Voor de elektriciteit
leverancier die zich ten doel stelt een zo’n groot mogelijk aandeel te hebben in de totaal
geleverde hoeveelheid energie, beïnvloedt dit het financieel resultaat in positieve zin.
Vanuit het oogpunt van kostenbesparing moet niet uit het oog worden verloren dat ook in
bestaande woonwijken de introductie van warmtepompen tot overlast kan leiden. Indien de
capaciteit van het netwerk onvoldoende is, moeten extra leidingen worden gelegd, wat betekent
dat straten moeten worden opgebroken. Het aantal arbeidsuren en de verkeerstechnische
aanpassingen die hiervoor nodig zijn, zullen aanzienlijke kosten met zich mee brengen.
Door het uitstel in levering betekent dit dat de bewoner langer moet wachten voordat zijn
woning opgewarmd is. Dit betekent comfortverlies en de vraag is hoe groot dit comfortverlies is
afhankelijk van de omstandigheden en de uitvoering van het distributiestation. Om deze vraag te
kunnen beantwoorden is een aantal simulaties met 100 woningen uitgevoerd bij telkens een
verschillende maximum capaciteit van het distributiestation.
Daarbij zijn de bereikte gemiddelde binnentemperaturen in een woning na 1,5 en 3 keer zo lang
wachten als na een situatie waarbij er geen limiet is in de capaciteit van het
elektriciteitsnetwerk, met elkaar vergeleken.
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De verkregen resultaten suggereren dat bij een reductie van 60% van het distributiestation de
gewenste temperatuur na 1,5 en dus ook na 3 keer zo lang wachten, in iedere woning wordt
bereikt. Bij bijvoorbeeld een (maximum) reductie van 87% blijft na drie keer zo lang wachten in
een gemiddeld huishouden de temperatuur 2.8 ̊C achter bij de gewenste temperatuur.
Alle resultaten kunnen worden uitgezet worden in één grafiek. De betrokken partijen kunnen uit
deze grafiek afleiden welke uitvoering naar hun idee acceptabel is. Daarbij zal er tegelijkertijd
overeenstemming moeten zijn bij welke extreem lage buitentemperaturen de woningen nog
voldoende worden verwarmd; dit zal zeker afhankelijk zijn van de isolatie van de woning.
Als alternatief voor het nemen van dezelfde beslissing kan ook gekeken worden naar hoe lang
het duurt voordat het allerlaatste huis aan de beurt is om te worden verwarmd. Hieruit blijkt dat
bij een reductie van 80-82% van het distributiestation er tenminste 1 huis niet meer in
aanmerking komt voor verwarming. Dit komt doordat er een groep huizen is waarvan door
warmteverlies de binnentemperatuur zo laag blijft, dat de prioriteit voor verwarming en
toekenning van elektriciteit steeds bij deze groep huizen blijft liggen. Hieruit kan worden
geconcludeerd dat in de buurt van deze graad van reductie de grenzen liggen voor uitvoering
van een dergelijk gecoördineerd mechanisme.
Hiermee is behalve de mogelijkheid van het bewaken van het maximaal door het
distributiestation te leveren vermogen, ook de mate van verlies aan comfort in beeld gebracht.
De vermindering in kosten van het elektriciteitsnetwerk door toepassing van de PowerMatcher
in een wijk met warmtepompen is sterk locatie afhankelijk. Vrijwel altijd kan een extra
investering van 250 kEuro vermeden worden, soms, zoals in het geval van Hoogdalem, is dit
een investering van 1450 kEuro. In uitzonderlijke gevallen kan de kostenreductie nog veel
groter zijn.
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