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Nieuwe mogelijkheden in 
het duurzame, decentrale 
elektriciteitssysteem



Energietransitie 
en elektrificatie
Nationaal en internationaal wordt ge-
streefd naar een duurzamere economie 
en maatschappij. Omdat een betrouw-
baar en betaalbaar energiesysteem van 
cruciaal belang is voor het functione-
ren van ontwikkelde economieën en 
moderne samenlevingen, vormt het 
verduurzamen van het energiesysteem 
een wezenlijk aspect van deze ontwik-
keling. Het energiesysteem levert im-
mers een forse bijdrage aan de emissie 
van kooldioxide. De overgang naar een 
duurzamer energiesysteem, waarbij 
energie wordt geproduceerd uit duur-
zame, hernieuwbare energiebronnen, 
staat bekend als de energietransitie. 
Voor Nederland zijn zon, wind en 
biomassa de belangrijkste duur-
zame energiebronnen. Wind en 
zon zijn technisch eenvoudiger en 
(kosten)efficiënter om te zetten in 
elektriciteit dan in gasvormige of in 
vloeibare brandstof. Verder kan het 
rendement van het energiesysteem als 
geheel worden verbeterd wanneer bij 
de eindverbruiker (het ‘finaal ver-
bruik’) fossiele brandstoffen worden 
vervangen door elektriciteit. Met an-
dere woorden, wanneer de energiedra-
ger elektriciteit als tussenstap wordt 
ingezet in de keten van energieomzet-
tingen tussen energiebron en finaal 
verbruik verbetert het rendement van 
de keten als geheel.
Een elektrische warmtepomp heeft 
een hoger ketenrendement dan een 
cv-ketel. De benodigde warmte wordt 
niet geproduceerd uit de verbranding 
van fossiele brandstoffen, maar door 
transport van warmte (thermische) 
energie tegen de natuurlijke richting 
in (dus van de lagere naar de hogere 
temperatuur). Dit laatste kost minder 
energie. De verliezen die ontstaan 
bij elektriciteitsproductie uit fossiele 
brandstoffen in een centrale en bij 
transport en distributie van elektri-
citeit worden door deze besparing 

meer dan gecompenseerd. Daardoor 
bespaart elektrisch verwarmen CO2 
in vergelijking met een conventioneel 
verwarmingssysteem op basis van 
aardgas.
Vanwege het lage rendement van de 
verbrandingsmotor in benzine en die-
selauto’s kan met een elektrische auto 
ook flink wat energie en CO2-uitstoot 
worden bespaard. De omzetting van 
fossiele brandstof in elektriciteit in een 
elektriciteitscentrale heeft namelijk 
een veel hoger rendement dan een 
automotor. Het ketenrendement van 
een elektrische auto is daardoor hoger 
dan dat van een brandstofauto. Als de 
elektrische auto wordt opgeladen met 
duurzame (of nucleaire) elektriciteit, 
wordt de CO2-uitstoot nog verder 
beperkt. Als gevolg van dit alles zal 
met de verduurzaming van het ener-
giesysteem het aandeel elektriciteit 
in het finaal energieverbruik groeien 
ten koste van het aandeel fossiele 
brandstof (vloeibaar en gasvormig); 
de energietransitie zal dus vooral ge-
volgen hebben voor het elektriciteits-
systeem. Daarom staat dat centraal in 
deze bijdrage.

Decentralisatie van 
het energiesysteem
Een belangrijk verschil tussen fos-
siele brandstoffen enerzijds en deze 
duurzame energiebronnen anderzijds 
is de energiedichtheid. Deze grootheid 
verbindt de geproduceerde volumes 
energie met de daarvoor benodigde 
ruimte. Als de energiedichtheid hoog 
is, is voor het produceren van grote 
volumes energie relatief weinig ruimte 
nodig. Als de energiedichtheid lager 
is, is voor eenzelfde volume energie 
juist meer ruimte nodig. Voor fossiele 
brandstoffen geldt dat de energie-
dichtheid hoog is en voor duurzame 
energiebronnen geldt dat de ener-
giedichtheid laag is. Kortom, voor 
duurzame elektriciteitsproductie is 
veel ruimte nodig.

In dichtbevolkte gebieden, zoals 
Nederland en grote delen van Europa, 
is ruimte schaars. Het is daarom niet 
zo eenvoudig om grote stukken grond 
exclusief te bestemmen voor de pro-
ductie van duurzame elektriciteit. In 
plaats daarvan worden grote aantallen 
kleinere stukken grond bestemd voor 
elektriciteitsproductie (bijvoorbeeld 
in de vorm van zonneweiden met een 
oppervlak van een aantal tientallen 
hectares) en worden verschillende vor-
men van ruimtegebruik gecombineerd 
(bijvoorbeeld windturbines in gras-
land en zonnepanelen op daken van 
bedrijfspanden en woningen). Verder 
wordt uitgeweken naar zee, waar meer 
ruimte beschikbaar is. Naar verwach-
ting zal offshorewindenergie daarom 
een belangrijk bijdrage leveren in het 
toekomstige, duurzame elektriciteits-
systeem. Dat het op zee harder en vaker 
waait dan op land, is daarbij mooi 
meegenomen.
Als gevolg van de lage energiedichtheid 
van duurzame energiebronnen en het 
toenemende beslag op de beschikbare 
ruimte dat daarvan het gevolg is, leidt 
de verduurzaming van het elektrici-
teitssysteem ook tot een decentralisa-
tie. In plaats van dat de elektriciteit die 
in Nederland wordt verbruikt, centraal 
op grote schaal wordt geproduceerd in 
een beperkt aantal (zo’n tien tot twin-
tig) grote elektriciteitscentrales waarin 
aardgas of kolen worden verbrand, 
wordt de elektriciteit decentraal gepro-
duceerd uit zon en wind in tienduizen-
den middelgrote en kleine installaties 
verspreid over het hele land.
De decentralisatie van het elektriciteits-
systeem biedt nieuwe mogelijkheden, 
waarnaar wij aan de TU Eindhoven 
onderzoek doen. Allereerst kan door de 
decentralisatie van de elektriciteitspro-
ductie namelijk de handhaving van de 
balans tussen productie en verbruik (de 
vermogensbalans) in het elektriciteits-
systeem worden gedecentraliseerd. Uit 
de wet van behoud van energie vloeit 

Dit artikel gaat in op ons onderzoek naar het benutten van de groeiende flexibiliteit 
van electriciteitsproductie en -verbruik om investeringen in netcapaciteit te beperken 
en naar de mogelijkheid om delen van het elektriciteitssysteem als zelfstandig eiland 
te bedrijven voor een hogere betrouwbaarheid van de elektriciteitsvoorziening.

Auteurs: Rik Fonteijn, Martijn Roos en Han Slootweg
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Figuur 1. Flexibiliteit in het elektriciteitsverbruik (groen) biedt 
mogelijkheden om afnamepieken (rood) af te vlakken (geel) en om 
het verbruik af te stemmen op de lokaal geproduceerde (duurza-
me) elektriciteit.

Figuur 3. Ex- en interieur van het toegepaste batterijsysteem.Figuur 2. Midden- en aangesloten laagspanningsnetten in eiland-
bedrijf na een kortsluiting in het hoogspanningsnet. Het verbruik 
wordt bediend door decentrale energiebronnen.
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voort dat elektriciteit die wordt gepro-
duceerd onmiddellijk moet worden 
verbruikt of moet worden opgeslagen, 
bijvoorbeeld in een accu. Deze – fysisch 
noodzakelijke – balans wordt tot nu 
toe gehandhaafd op nationaal niveau, 
maar in de toekomst kan dit veran-
deren en kan de balanshandhaving 
meer lokaal worden ingevuld. Zoals 
hieronder wordt toegelicht, biedt dat 
mogelijkheden om de investeringen in 
extra netcapaciteit te beperken.
Ten tweede maakt de decentralisatie 
het technisch mogelijk om kleinere 
delen van het elektriciteitssysteem te 
bedrijven als autonome eilanden die 
– tijdelijk – kunnen worden ontkop-
peld van het hoogspanningsnet. De 
betrouwbaarheid van de voorziening 
– die in Nederland hoger ligt dan 
99,99% maar in andere landen soms 
aanmerkelijk lager – zou daardoor 
verder verbeterd kunnen worden. 
Onderbrekingen van de voorziening 
ontstaan namelijk altijd als gevolg 
van storingen in het netwerk. In het 
systeem is altijd genoeg elektriciteit 
beschikbaar – een ‘elektriciteitstekort’ 
is nooit de oorzaak van een onderbre-
king. Echter, als er ‘onderweg’, in het 
netwerk, iets misgaat, kan de elektrici-
teit verbruikers niet meer bereiken en 
ontstaat er een (lokale) onderbreking 
van de voorziening. Een storing op een 
hoger spanningsniveau leidt zo tot een 
onderbreking van de voorziening op 
lagere (of ‘onderliggende’) spannings-
niveaus. De decentralisatie maakt het 
in potentie mogelijk dat kleinere delen 
van het elektriciteitssysteem zelfstan-
dig functioneren om weer te koppelen 
met het hogere spanningsniveau als 
daar de normale situatie is hersteld. 
De betrouwbaarheid van de voorzie-
ning neemt dan toe. Ook hierop gaan 
wij in dit artikel verder in.

Flexibiliteit
De verantwoordelijkheid voor de 
handhaving van de vermogensba-
lans ligt in Nederland bij TenneT, de 
beheerder van het landelijk hoogspan-
ningsnet. Wanneer er in Nederland 
sprake is van een tekort aan productie-
vermogen of juist van een overschot, 
worden ergens in het land geëigende 
maatregelen genomen om daar wat 

aan te doen door elektriciteitscentrales 
bij te regelen of het elektriciteits-
verbruik van (grote) afnemers bij te 
sturen – uiteraard tegen een financiële 
vergoeding. Daarbij is de locatie waar-
op wordt ingegrepen niet relevant. Het 
maakt niet uit of de vermogensbalans 
op nationaal niveau wordt hersteld 
door een regelactie in Maastricht of in 
Den Helder.
Het kan in de toekomst echter ook 
voor regionale netbeheerders van 
belang zijn om naar de lokale balans 
tussen elektriciteitsproductie en 
verbruik te kijken. Immers, als de 
toenemende hoeveelheden decentraal 
geproduceerde elektriciteit ook zo 
veel mogelijk lokaal worden verbruikt, 
zullen elektriciteitskabels en transfor-
matoren minder zwaar belast worden. 
De netverliezen die ontstaan door de 
weerstand van netcomponenten en die 
evenredig zijn met het kwadraat van 
de stroom, worden daardoor beperkt. 
En er hoeft minder te worden geïnves-
teerd in uitbreiding van de netcapaci-
teit.
Veel van de bestaande infrastructuur 
is aangelegd voordat de energie-
transitie op gang kwam. De sterke 
groei in decentrale productie en de 
elektrificatie van verwarming en van 
(personen)mobiliteit kunnen leiden 
tot een tekort aan netcapaciteit, omdat 
een deel van de bestaande (oudere) 
elektriciteitsdistributienetten niet toe-
reikend is om te voorzien in de extra 
elektriciteitsvraag van warmtepompen 
en elektrische auto’s. De conventio-
nele oplossing is het uitbreiden van de 
netcapaciteit, door meer en zwaardere 
kabels en transformatoren te gebrui-
ken. Dit is echter een kostbare en tijd-
rovende oplossing, die ook nog eens 
voor de nodige overlast zorgt, omdat 
straten moeten worden opengebroken 
voor het leggen van nieuwe kabels.
Een alternatief voor capaciteitsuitbrei-
ding is het flexibiliseren van de decen-
trale elektriciteitsproductie en van het 
verbruik. Flexibiliteit definiëren we 
daarbij als de mogelijkheid om opwek 
en verbruik te beïnvloeden, om zo 
lokaal een energiebalans te creëren en 
het transport van elektriciteit naar ver-
bruikers die zich op grotere afstanden 
bevinden, te beperken (zie figuur 1). 

De daartoe benodigde flexibiliteit kan 
worden gerealiseerd door het tijdelijk 
begrenzen van de productie van zon-
ne- en windenergie, het intelligent, 
gestuurd laden van elektrische auto’s, 
het aansturen van warmtepompen of 
door gebruik te maken van elektrici-
teitsopslag in accubatterijen. Voor de 
regionale netbeheerders is het daarbij 
(in tegenstelling tot wat geldt voor de 
landelijk netbeheerder) van cruciaal 
belang om specifieke opwekkers of 
verbruikers te beïnvloeden. Problemen 
met overbelastingen spelen immers 
per definitie lokaal en kunnen daarom 
niet op een willekeurige locatie in het 
land worden opgelost, zoals wel geldt 
voor verstoringen van de nationale 
vermogensbalans.
Om deze mogelijkheden nader te 
verkennen is in de wijk Strijp-S in 
Eindhoven de afgelopen jaren een 
pilotproject opgezet als onderdeel 
van het Europese InterFlexproject 
(zie figuur 6). Een appartementen-
complex is voorzien van een grote 
hoeveelheid zonnepanelen en enkele 
tientallen laadpunten voor elektri-
sche auto’s. Daarnaast is een centraal 
batterijopslagsysteem (zie figuur 3) 
geplaatst bij de distributietransfor-
mator die het laagspannings- en het 
middenspanningsnet koppelt. Enexis, 
de lokale netbeheerder, onderzocht 
in deze pilot hoe flexibiliteit ingezet 
kan worden om overbelasting van 
de transformatoren in dit gebied te 
voorkomen. De in het gebied beschik-
bare flexibiliteit werd daarbij door 
marktpartijen (de aggregators) verhan-
deld op een flexibiliteitsmarkt. Het 
principe van zo’n flexibiliteitsmarkt is 
dat marktpartijen biedingen inleg-
gen waarin zij aangeven tegen welke 
vergoeding zij bereid zijn om hun 
elektriciteitsverbruik of -productie te 
verhogen of juist te verlagen. Wanneer 
de netbeheerder flexibiliteit nodig 
heeft om overbelasting van netcom-
ponenten te voorkomen, kunnen de 
goedkoopste biedingen die zijn aange-
reikt door de netbeheerder worden af-
geroepen, waarmee flexibiliteit wordt 
ingekocht op de flexibiliteitsmarkt. 
De evaluatie van dit pilotproject vormt 
de centrale onderzoeksvraag in een 
promotietraject bij onze groep.
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Figuur 4. Beveiligingssysteem toegepast in 
elektriciteitsnetten.

Figuur 6. Visualisatie van de essentie van de pilot in Strijp-S in Eindhoven.

Figuur 5. Vermogensschakelaars middenspanning.
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Het is in dit kader essentieel dat de 
netbeheerder vooraf kan voorspellen 
hoeveel elektriciteit wordt getrans-
porteerd door de transformatoren 
wanneer geen maatregelen worden 
genomen. Deze voorspelling bepaalt 
immers hoeveel flexibiliteit er op de 
flexibiliteitsmarkt ingekocht moet 
worden om overbelasting van netcom-
ponenten te voorkomen. De hiervoor 
noodzakelijke systemen zijn in de pilot 
ontwikkeld en in de praktijk getest. De 
resultaten zijn veelbelovend. Enexis 
gaat hier dan ook mee verder in een 
vervolgproject.

Eilandbedrijf
Als gevolg van de decentralisatie van 
de elektriciteitsproductie ontstaat niet 
alleen de mogelijkheid om door het 
inzetten van flexibiliteit investeringen 
in netcapaciteit te beperken, maar 
ook om de betrouwbaarheid van de 
elektriciteitsvoorziening te verhogen 
door het in ‘eilandbedrijf ’ brengen van 
delen van het elektriciteitsnet wan-
neer een netcomponent kapotgaat. Zo 
kan de elektriciteitsvoorziening van 
de verbruikers die zijn verbonden met 
dit ‘eilandnet’ worden gecontinueerd, 
ondanks het verbreken van de koppe-
ling met het bovenliggende hoogspan-
ningsnet, zoals te zien in figuur 2.
Op het moment dat er een kortsluiting 
ontstaat in het hoogspanningsnet 
wordt deze gedetecteerd door de 
beveiligingssystemen (zie figuur 4). 
De vermogensschakelaar (zie figuur 5) 
bij de hoog-/middenspanningstrans-
formator wordt dan geopend. De 
decentrale energiebronnen die zijn ge-
koppeld aan het middenspanningsnet 
zouden in principe elektriciteit kun-
nen blijven invoeden omdat er in het 
middenspanningsnet geen problemen 
zijn. Dit uiteraard wel op voorwaarde 
dat de primaire energiebron waaruit 
zij elektriciteit produceren (veelal zon 
of wind) voorhanden is. Omdat mid-
denspanningsnetten ruim de helft van 
de gemiddelde onderbrekingsduur van 
de elektriciteitsvoorziening veroor-
zaken – die in Nederland overigens 
slechts een half uur op jaarbasis 
bedraagt – loont het de moeite om de 
mogelijkheid van eilandbedrijf nader 
te onderzoeken.

Het in eilandbedrijf brengen van delen 
van het elektriciteitsnet is bepaald niet 
eenvoudig. Als gevolg van de kortslui-
ting voorafgaand aan het eilandbedrijf 
en tijdens de overgang naar eilandbe-
drijf, treden forse fluctuaties op in de 
spanning en frequentie van het elek-
triciteitsnet, waardoor een deel van 
de decentrale productie-installaties 
en/of het verbruik in het eilandnet kan 
uitschakelen. Dat kan het onmogelijk 
maken om na het overschakelen naar 
eilandbedrijf elektriciteitsproductie 
en -verbruik in balans te brengen, wat 
leidt tot een instabiel eilandnet. In een 
promotietraject bij onze groep wordt 
met behulp van simulatiemodellen 
en concepten uit de regeltechniek de 
stabiliteit gedurende en direct na de 
overgang naar eilandbedrijf geëva-
lueerd. Ook worden maatregelen 
ontwikkeld en geëvalueerd om de sta-
biliteit te vergroten en daarmee stabiel 
eilandbedrijf daadwerkelijk mogelijk 
te maken. Met als doel om elektriciteit 
te kunnen blijven leveren ook als de 
koppeling met het hoogspanningsnet 
wegvalt en zo de betrouwbaarheid van 
de elektriciteitsvoorziening verder te 
vergroten.

Wetenschappelijke 
uitdagingen
In het elektriciteitssysteem voltrekken 
zich op dit moment radicale verande-
ringen, die worden aangejaagd door 
de verduurzaming en decentralisatie 
van elektriciteitsproductie en door 
de elektrificatie van energieverbruik. 
Elektriciteit wordt namelijk in toene-
mende mate benut voor verwarming 
en voor mobiliteit. Deze ontwikkelin-
gen hebben fundamentele invloed op 
de planning en dimensionering van 
het systeem en op de bedrijfsvoering. 
Dit artikel gaat in op ons onderzoek 
naar het benutten van de groeiende 
flexibiliteit van productie en verbruik 
om investeringen in netcapaciteit te 
beperken en naar de mogelijkheid om 
delen van het elektriciteitssysteem als 
zelfstandig eiland te bedrijven en zo de 
betrouwbaarheid van de elektriciteits-
voorziening verder te verhogen.
Andere, hiermee samenhangende 
onderwerpen waarnaar onze capa-
citeitsgroep onderzoek doet, zijn 

bijvoorbeeld het kwantificeren van de 
beschikbare flexibiliteit van elektrici-
teitsproductie en -verbruik, de facto-
ren die daarop van invloed zijn en de 
kosten die daarmee zijn gemoeid – en 
daarmee de haalbaarheid van flexibili-
teitsmarkten. Verder ook de ontwikke-
ling van gedistribueerde regelconcep-
ten die aansluiten op de overgang naar 
een meer decentraal elektriciteitssys-
teem op basis van machine learning, de 
invloed van dit alles op de levensduur 
van de componenten waaruit elektrici-
teitsnetten zijn opgebouwd en de ont-
wikkeling van methodieken om de toe-
nemende onzekerheid bij de planning 
van elektriciteitsnetten te hanteren. 
Daarbij wordt intensief samengewerkt 
met netbeheerders en andere belang-
hebbenden. Het vakgebied elektri-
citeitsvoorziening – internationaal 
aangeduid als Electrical Power and Energy 
Systems – biedt voortdurend nieuwe 
vraagstellingen en uitdagingen en 
bruist nog altijd – ook ruim een eeuw 
nadat pioniers als Thomas Edison, 
Nikola Tesla en George Westinghouse 
de basis legden voor het elektriciteits-
systeem zoals wij dat nu kennen!
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