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Huiskamer sessie H32 - 19-11-2020

André Zeijseink (namens Stichting Duurzame Projecten Loenen)

Luc van Summeren (TU Eindhoven)



1. Introductie: Wat is een virtuele energiecentrale? – Luc van Summeren (TU Eindhoven)

2. Hoe de Loenense virtuele energiecentrale samen met onze dorpsgenoten is 
vormgegeven – André Zeijseink (stichting Duurzame Projecten Loenen)

3. Hoe kunnen ook andere energiegemeenschappen en coöperaties dit concept 
omarmen? – Luc van Summeren (TU Eindhoven)

• Na ieder onderdeel en aan het einde is er tijd voor vragen / discussie

• Tussendoor kun je vragen stellen in de chat
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Deze huiskamer sessie (H32)
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Wat is een virtuele energiecentrale?

Tot voor kort speelden burgers vooral een rol als passieve consument, ze kochten
energie van energie leveranciers. 
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Wat is een virtuele energiecentrale?

Steeds meer mensen gingen vervolgens een rol spelen als prosument, door zelf
duurzame energie op te wekken. Dit kan zowel individueel… 

Of als onderdeel van een energie gemeenschap. 
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Wat is een virtuele energiecentrale?

Nieuwe technologie zoals batterijen, elektrische auto’s en energie management 
systemen stellen prosumenten in staat om energie vraag en aanbod te sturen in hun
huishouden. Zo kunnen zij een rol gaan spelen als slimme prosument. 
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Wat is een virtuele energiecentrale?

Energiemanagement kan ook collectief gedaan worden met behulp van een virtuele
energiecentrale. Dit maakt het mogelijk voor energiegemeenschappen om vraag en 
aanbod te sturen en om zowel elektriciteit als flexibiliteit te verhandelen. 
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Waarom een virtuele energiecentrale?

Transmissie
netwerk

Distributie
netwerk
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Waarom een virtuele energiecentrale?

Welke kansen bieden nieuwe 
technologieën zoals 
warmtepompen, elektrische 
auto’s en batterijen voor onze 
gemeenschap én de 
energietransitie?

Hoe kunnen we 
bijdragen aan een 
stabiel en betaalbaar 
elektriciteitsnetwerk? 

Hoe kunnen we zoveel 
mogelijk hernieuwbare 
energie opwekken binnen 
de grenzen van het 
elektriciteitsnetwerk? 

Hoe kunnen we onze 
zelf-opgewekte energie 
zoveel mogelijk lokaal 
gebruiken? 



OUTLINE

STICHTING DUURZAME

PROJECTEN LOENEN
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3 verschillende landen, 3 verschillende cVPP’s



•Village at the edge of the Veluwe, Provincie Gelderland, 40 km from German border

•Rural, green character, touristic but also some paper mill industry

•Population: ca. 3.200 inhabitants (approx. 1.300 households)

•Well organised village: 5 projects with interconnections

• 1 Loenen Zonnedorp (Solar village): liveability, sustainability, tourism & entrepreneurship

• 2 Loenen Energie Neutraal: bottom initiative aiming at energy transition with a revolving fund

• 3 DPL/cVPP: community based Virtual Power Plant (INTERREG NWE VB)

• 4 Energie Cooperative Loenen

• 5 WvdT: Village of the Future (Part of Gelderland Energy Agreement)– Loenen as pioneer 
village phasing out natural gas as a heat source.

LOENEN OP DE VELUWE
(COMMUNITY)

STICHTING LOENEN ENERGIE NEUTRAAL 12



2014/5: 
opzetten 
infrastructuur 
Loenen Energie 
Neutraal en 
uitvoering de 
plannen (170 
projecten)

2017: DPL 
Interreg VB 
project voor 
opschaling naar 
40% zon in 2020

2018: van start met 
de cVPP en 
Zonnedorp Loenen

FROM VILLAGE INITIATIVE
TO CVPP-PROJECT (CONTEXT)

2013: 

winnen  
€200.000

2019: 

Oprichting Energie 
Coöperatie 
Loenen

2020: 

EMS en zonnedak 
van 1 MWp 100% 
participatief en 
50% lokale opwek



In recent years inhabitants and entrepreneurs have invested in sustainable 
projects in houses and companies

▪ Some 1,5 million euro are in invested in PV: currently 1,2 MWp solar power in Loenen
(275 households).

▪ In 2019 more than 1 million kWh generated in Loenen = ca 25% van household demand

▪ Yearly some 450.000 euro energy cost are avoided and 1500 ton CO2 emissions.

▪ Now, with the recently commissioned PV-roof on a warehouse, an additional 1 MWp 
locally generated sustainable energy is added, so more than 50% of local household 
demand will be covered!

These changes incorporate both chances and challenges! Corona-times 
show one of the challenges: decreased demand leads to negative energy 
prices

WHY THE CVPP?
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THE C OF CVPP!
(COMMUNITY OWNERSHIP & GOVERNANCE)

▪Bottom-up process in stead of top-down

▪By and for local inhabitants not by an energy company or DSO

▪Individual wishes and opinions count, but end result is a 
compromise of many.

▪Shared values and interests are leading
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COMMUNITY 
ENGAGEMENT

+ an individual questionnaire



COMMUNITY 
RESPONSE
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SYSTEM ACTIVITIES
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What are the activities of the Energy Management System in Loenen?

1. Maximizing selfconsumption of local sustainable energy production

2. Relieving the electricity grid (for potential compensation)

3. Making use of variable energy tariffs (based on SPOT prices)

4. Selling surplus generation( 1st energy supplier, 2nd P2P)

5. Future: Providing flexibility services for grid operators

Additional benefit: insight leads to energy savings!



SYSTEM ARCHITECTURE
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gateway

0000

meter WP zon-PV EV

0000

EARN-E

meter WP zon-PV EV

In het EnergyNXT Energie Management systeem zitten de 

volgende functies:

✓ Het samenvoegen van alle data uit slimme meters, 

warmtepompen, zon-PV (omvormers) en elektrische 

voertuigen

✓ Het ophalen van dynamische energietarieven (APX) 

✓ Het ontsluiten van alle data op uw individuele 

dashboard en het dorps-dashboard

✓ Op basis van een door de gebruiker 

geselecteerde algoritme kan het een gekoppelde 

Nibe en Mitsubishi warmtepomp aansturen



HET GEBRUIKERS DASHBOARD
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Levering

Teruglevering

Dagtotaal

Opwek (gemeten)

Verbruik (berekend)

47% van je verbruik van 
deze dag komt direct van 
de opgewekte energie 
van je zonnepanelen

Levering

Teruglevering

Verbruik dat 
direct door je 
zonnepanelen 
wordt geleverd



HET COMMUNITY
DASHBOARD
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HET VERSCHIL TUSSEN HET 
INDIVIDUELE DASHBOARD 
EN HET DORPS-DASHBOARD

22

Individueel dashboard Dorps-dashboard

✓ Inzicht in uw eigen opwek en verbruik

✓ U kunt deze data alleen zien van uw 

eigen huishouden

✓ Inzicht in geaggregeerde opwek en 

verbruik van (deelnemers in) Loenen

✓ Data is niet herleidbaar naar 

specifieke huishoudens



CONTROLLING 
HEAT PUMPS
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HISTORY OVERVIEW
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CONTROLLABLE ASSETS 
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• Nibe can be controlled through a 

cloud based solution (water 

booster on). Only hot water 

storage will be heated.

• Mitsubishi can be controlled 

through a gateway solution: 

Recommended on. Hot water 

storage and room temperature 

will be heated.

• Charge point operator Newmotion

was not willing to cooperate. 

• Alfen charge points can be 

controlled, they will become 

available in Loenen in 

November/december

• Solaredge and Enphase converters can be 

monitored

• Solaredge converters can be controlled 

by a cloud based solution but for now this 

seems too expensive

• Omnik and Enphase did not cooperate

• 1 MW PV roof has SofarSolar converters, 

SofarSolar is willing to cooperate.  

• With Solarman we are exploring options



Community Energy 2.0
Een tool om energiegemeenschappen te 

begeleiden in de ontwikkeling van een virtuele 
energiecentrale

The Mobilisation and Replication Model



1. Hoe te gebruiken en door wie? 

• Te gebruiken door proces moderatoren

• Samen met trekkers van een initiatief

• Voor de eerste fase/verkenning

2. Wat is het wel? Wat is het niet? 

• Geen one-size-fits-all benadering

• Een procesaanpak die gemeenschappen helpt om inzicht te krijgen in wat wenselijk en 
haalbaar is, en welke stappen gezet kunnen worden op de korte termijn
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Het Mobilisatie en Replicatie model



Het Mobilisatie en Replicatie model



STEPS OF INTERACTIVE 
BACKCASTING TO CO-
CREATE A DESIRED FUTURE 
STORY OF A CVPP8



TOOLS THAT SUPPORT THE 
INTERACTIVE BACKCASTING 
PROCESS8



CRASH COURSES WITH 
INSPIRING CONTENT ABOUT 
CVPP AND THE ENERGY 
TRANSITION6







Community Energy 2.0
A support tool for advisers and process moderators 

to support energy communities in developing a 
community-based virtual power plant

The Mobilisation and Replication Model

Andre Zeijseink
andre.zeijseink@translyse.nl

Luc van Summeren
l.f.m.v.summeren@tue.nl

lucvansummeren@hotmail.com

Sylvia Breukers
sylvia.breukers@duneworks.nl

https://www.dropbox.com/s/m7h1m1s3g06kyri/MoRe%20Model%20-%20Final.pdf?dl=0
mailto:andre.zeijseink@translyse.nl
mailto:l.f.m.v.summeren@tue.nl
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