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Onderzoek naar businesscases voor 
vraagsturing in de gebouwde omgeving.

• Mate van mismatch tussen 
elektriciteitsvraag en elektriciteitsaanbod 
en mogelijke oplossingen

• Maatschappelijke en bedrijfseconomische 
kosten en baten van vraagsturing

• Businesscase voor vraagsturing nu en in 
de toekomst

Onderzoeks project uurmatching: Project partners:



UvA en HvA gebouwenbestand
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HvA: 13 gebouwen, 240.000 m2 BVO

UvA: 64 gebouwen, 300.000 m2 BVO

Verspreid over de hele stad

Concentratie op campussen: 
• Science park
• Amstel campus

Vandaag onderzoeksresultaten: 
• Science park (SP)
• Muller-Lulofshuis (MLH)



Waarom vraagsturen in gebouwen? 
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Reduceren van CO2 
emissies / utilisatie van 
hernieuwbare energie

Reduceren van 
energiekosten / 
economische allocatie

Afbeelding uit Uurmatching onderzoek. Verbruiksdata voor MLH en data uit ENTSO-E (2017)



Waarom vraagsturen in gebouwen? 
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Reduceren van CO2 
emissies / utilisatie van 
hernieuwbare energie

Reduceren van 
energiekosten / 
economische allocatie

Netcongestie / kosten van 
infrastructuur en 
aansluiting

(1) Afbeelding van (Liander en Abati, 2022), (2) Verbruiksdata voor MLH –Wibautzijde
[a] van Melle et al. (2014) [b] Liander, (2022)

Perspectief DSO (district system operator): 
Net verzwaring: 200-700 €/MW[a]

Perspectief gebouwontwikkelaar:
Nieuwe aansluiting: ~120 €/kW[b]

Perspectief gebouwgebruiker: 
Transport tarief: 1,21-1,92 €/kW (Pmax;maand) [b]
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Waarom vraagsturen in gebouwen? 
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Reduceren van CO2 
emissies / utilisatie van 
hernieuwbare energie

Reduceren van 
energiekosten / 
economische allocatie

Netcongestie / kosten van 
infrastructuur en 
aansluiting

Net stabiliteit (match 
vraag en aanbod)

(1) Afbeelding van (Liander en Abati, 2022), (2) Verbruiksdata voor MLH –Wibautzijde
[a] van Melle et al. (2014) [b] Liander, (2022)



Hoe kun je vraagsturen in gebouwen? 

Urban Technology – Gast lezing uurmatching7 Afbeeldingen uit: Marszal et al. (2019), Satchwell, (2020)

Gebouw of boiler eerder opwarmen, 
laptop later opladen, vriezers  tijdelijk 

uitzetten, batterij

Verlichting dimmen/uitzetten, stoken 
met gasketel i.p.v. warmtepomp

Moduleren met warmtepomp of boiler, 
schakelen met opwekking of batterij

Elektrisch verwarmen i.p.v met gas

Verlichting vervangen PV installeren



Stakeholder: Doel: Prestatie aspect: Prestatie indicator:

Gebouwgebrui
ker (HvA)

CO2-uitstoot beperken
Uitstoot van energie verbruik CO2, PEfossil, OEF

Zelf-consumptie van ingekochte 
hernieuwbare bronnen maximaliseren

OEM, OEF

Energiekosten beperken

Gecontracteerd vermogen beperken Pmax

Verbruiksafhankelijke kosten beperken 
(verbruik en transport)

Elaag-tarief, Ehoog-tarief, 
Pmax,maand, Cverbruik, 

Ctransport

Gezondheid, welzijn en 
productiviteit van werknemers 

maximaliseren
Een hoge binnenmilieukwaliteit

PPM CO2, Ehoriz, sDA, 
DGP(s), PMV(GTO)

Gebouweigena
ar/ 

ontwikkelaar 
(HvA)

Ontwikkelingskosten beperken Aansluitingskosten beperken Pmax;extreme

Leverancier/O
pwekker 

(Vattenfall)

Omzet maximaliseren
Afname van geproduceerde 

hernieuwbare energie door klanten 
maximaliseren

OEM

CO2-uitstoot van opgewekte en 
geleverde energie beperken

Uitstoot van geleverde energie verlagen OEM, PEfossil

Netbeheerder 
(Liander)

Netbeheerkosten beperken Maximaal vermogen en gelijktijdigheid P(t), Pmax, fdiversity

Uurmatching: een complexe onderzoeksopgave
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Verschillende 
schaalniveaus waarop we 
kunnen optimaliseren

Beschikbare informatie 
verschilt per schaalniveau 
en locatie

Verschillende 
conflicterende 
optimalisatie doelen

(1) Afbeelding van (Liander en Abati, 2022), (2) Verbruiksdata voor MLH –Wibautzijde
[a] van Melle et al. (2014) [b] Liander, (2022)



Uurmatching: een complexe onderzoeksopgave
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Verschillende 
schaalniveaus waarop we 
kunnen optimaliseren

Beschikbare informatie 
verschilt per schaalniveau 
en locatie

Verschillende 
conflicterende 
optimalisatie doelen

Verschillende markten 
voor verzilveren van 
flexibiliteit

Afbeeldingen uit: Next-kraftwerke (2022), Schoon van der (2022)

GOPAX, DSO Contracts

aFFR
mFFR
FCR



Uurmatching: onderzoeksmethode

Urban Technology – Gast lezing uurmatching10 Afbeeldingen uit: onderzoek uurmatching

Studie 1: 
Samenstelling ingekochte energie

Studie 2: 
Vraagsturing met verzameling elektrische 
apparaten op gebouwclusterniveau

Studie 3: 
Vraagsturing met warmtepomp voor 
ruimteverwarming op gebouwniveau

Studie 4: 
Vraagsturing met een groep apparaten van 
één type: elektrische boilers

Vereenvoudiging / 
aanname

Optimaliseren / 
Onderzoeken



Energie contract van de HvA bij Vattenfall: 
Op jaarbasis wordt 100% van de door de HvA 
ingekochte elektriciteit gedekt met door Vattenfall
ingekochte of opgewekte hernieuwbare 
elektriciteit
Dus: ∑𝐸𝐸𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣(𝑡𝑡) = ∑𝐸𝐸ℎ𝑒𝑒𝑣𝑣𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑣𝑣𝑣𝑣𝑒𝑒 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑒𝑒𝑒𝑒𝑜𝑜(𝑡𝑡)

Kunnen wij de match op uurniveau vergroten 
tussen de energievraag en dit ingekochte 
aanbod?

Prestatie indicator: 
on site energy fraction -> 
on contract energy fraction (OCEF) 

Studie 1: Samenstelling ingekochte energie

Urban Technology – Gast lezing uurmatching11 Afbeeldingen uit: Mohammadi et al. (2020)

zelfconsumptie
energie aanbod

OCEF=



Studie 1: Samenstelling ingekochte energie

Urban Technology – Gast lezing uurmatching12

Vraagprofiel van Science
park uit 2020

Gemeten aanbod profiel 
van een windpark en een 
zonnepark van Vattenfall

Aanbod profiel geschaald 
zodat
∑𝐸𝐸𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣(𝑡𝑡) = ∑𝐸𝐸𝑜𝑜𝑜𝑜𝑒𝑒𝑒𝑒𝑜𝑜(𝑡𝑡)

Varieer de verhouding wind 
als totaal van de opwek

Optimum bij 70% wind 30% 
zon

Afbeeldingen uit: Next-kraftwerke (2022), Schoon van der (2022)



Installed 
capacity

Estim. full 
load hours

Estim. 
electricity 
demand

Demand 
response 

assumption

Max. P 
reduction

Power reduction at hour

1 h 1.5 h 3 h
kW h/y MWh/y kW kW kW kW

Lighting 497 5000 2485 10% reduction 50 0 0 0
Ventilators 330 6000 1980 25% reduction* 35 35 35 35

Servers 160 8760 1402
Climate 

chambers
148 6000 888

Pumps 52 8760 456 35% reduction* 10 10 10 10
Freezers 

(-80°C)
40 7000 280 Shutdown 1-1h 40 40

Freezing 
chambers

(-80°C)

30 7000 210 Shutdown 1-1.5 h 30 30 30

Cooling 
chambers

15 5000 75 Shutdown 1-1.5 h 15 15 15

Elevators 90 800 72 Half speed 45 45 45 45
Freezers 19 3500 66 Shutdown 1-1h 19 19

Ovens 150 400 60
Split unit AC 40 1200 48 Shutdown 1-1.5 h 40 40 40

Cabinet 
desiccators

60 400 24 Shutdown 1-3 h 60 60 60 60

Dishwashers 30 800 24 Shutdown 1-3 h 30 30 30 30
Totals 1661 *(excluding labs) 374 324 265 180

Studie 2: Vraagsturing op gebouwclusterniveau
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Stap 1: inventarisatie van 
elektrische apparaten op 
Science Park

Stap 2: inschatting van 
het reduceerbare 
vermogen

Stap 3: Simuleren van 
vraagsturing middels een 
‘distribute candy’ 
algoritme



Vraagverschuiving: modelleren als distribute candy problem
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 Distribute candy: verdelen van een 
hoeveelheid (e.g., snoep / energie) over een 
groep (e.g., kinderen / tijdstappen) op basis 
van een weging (e.g., cijfers / spotprijs)

150
€/Mwh

50
€/Mwh

100
€/Mwh

9:00 AM 10:00 AM 11:00 AM

Edemand

[MWh]

Proportioneel verdelen van verschuifbare vraag: numeriek

Proportioneel verdelen van verschuifbare vraag: algebraïsch



Vraagverschuiving: modelleren als distribute candy problem
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 Distribute candy: verdelen van een 
hoeveelheid (e.g., snoep / energie) over een 
groep (e.g., kinderen / tijdstappen) op basis 
van een weging (e.g., cijfers / spotprijs)

 Inputs: 
vraagprofiel zonder DRE [Wh(t)], 
tijdsduur van DRE [h], 
penalty functie [-]

Tijdsduur van demand response event (DRE)



Vraagverschuiving: modelleren als distribute candy problem
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 Distribute candy: verdelen van een 
hoeveelheid (e.g., snoep / energie) over een 
groep (e.g., kinderen / tijdstappen) op basis 
van een weging (e.g., cijfers / spotprijs)

 Inputs: 
vraagprofiel zonder DRE [Wh(t)], 
tijdsduur van DRE [h], 
penalty functie [-]
maximaal toegestane vermogen tijdens DRE [W], 
minimaal vraagprofiel tijdens DRE [Wh(t)],
verdeel methode [grootte enkel pakketje] 

Verschuifbare vraag

Geen max vraag beperking



Vraagverschuiving: modelleren als distribute candy problem
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 Distribute candy: verdelen van een 
hoeveelheid (e.g., snoep / energie) over een 
groep (e.g., kinderen / tijdstappen) op basis 
van een weging (e.g., cijfers / spotprijs)

 Inputs: 
vraagprofiel zonder DRE [Wh(t)], 
tijdsduur van DRE [h], 
penalty functie [-]
maximaal toegestane vermogen tijdens DRE [W], 
minimaal vraagprofiel tijdens DRE [Wh(t)],
verdeel methode [grootte enkel pakketje] 

 Algoritme: herverdeelt de verschuifbare vraag 
(vraagZonderDRE – minVraag) over de 
tijdstappen zodanig dat dit de penalty functie 
minimaliseert

 Output: 
vraagprofiel na DRE [Wh(t)] Verschuifbare vraag

Geen max vraag beperking



Vraagverschuiving: modelleren als distribute candy problem
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 Distribute candy: verdelen van een 
hoeveelheid (e.g., snoep / energie) over een 
groep (e.g., kinderen / tijdstappen) op basis 
van een weging (e.g., cijfers / spotprijs)

 Inputs: 
vraagprofiel zonder DRE [Wh(t)], 
tijdsduur van DRE [h], 
penalty functie [-]
maximaal toegestane vermogen tijdens DRE [W], 
minimaal vraagprofiel tijdens DRE [Wh(t)],
verdeel methode [grootte enkel pakketje] 

 Algoritme: herverdeelt de verschuifbare vraag 
(vraagZonderDRE – minVraag) over de 
tijdstappen zodanig dat dit de penalty functie 
minimaliseert

 Output: 
vraagprofiel na DRE [Wh(t)]

Beperk max vraag tot 2200 W

Verschuifbare vraag



Vraagverschuiving: modelleren als distribute candy problem
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 Distribute candy: verdelen van een 
hoeveelheid (e.g., snoep / energie) over een 
groep (e.g., kinderen / tijdstappen) op basis 
van een weging (e.g., cijfers / spotprijs)

 Inputs: 
vraagprofiel zonder DRE [Wh(t)], 
tijdsduur van DRE [h], 
penalty functie [-]
maximaal toegestane vermogen tijdens DRE [W], 
minimaal vraagprofiel tijdens DRE [Wh(t)],
verdeel methode [grootte enkel pakketje] 

 Algoritme: herverdeelt de verschuifbare vraag 
(vraagZonderDRE – minVraag) over de 
tijdstappen zodanig dat dit de penalty functie 
minimaliseert

 Output: 
vraagprofiel na DRE [Wh(t)] Verschuifbare vraag

Geen max vraag beperking



Vraagverschuiving: modelleren als distribute candy problem
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 Distribute candy: verdelen van een 
hoeveelheid (e.g., snoep / energie) over een 
groep (e.g., kinderen / tijdstappen) op basis 
van een weging (e.g., cijfers / spotprijs)

 Inputs: 
vraagprofiel zonder DRE [Wh(t)], 
tijdsduur van DRE [h], 
penalty functie [-]
maximaal toegestane vermogen tijdens DRE [W], 
minimaal vraagprofiel tijdens DRE [Wh(t)],
verdeel methode [grootte enkel pakketje] 

 Algoritme: herverdeelt de verschuifbare vraag 
(vraagZonderDRE – minVraag) over de 
tijdstappen zodanig dat dit de penalty functie 
minimaliseert

 Output: 
vraagprofiel na DRE [Wh(t)] Verschuifbare vraag

verdeel methode:
Hoe groot is een enkel handje snoep voordat de weging naar cijfer 

wordt uitgevoerd? 
Hier: zo groot als het maximaal toegestane vermogen



Studie 2: definitie van twee ‘penalty’ functies
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A. Assuming moderate ramp up/down in demand response (proportional portion setting) 

 
B. Assuming extreme ramp up/down in demand response (constant portion setting) 

 
 

Studie 2: Het vraagsturingsalgorithme toegepast op science park
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Studie 2: Het vraagsturingsalgorithme toegepast op science park
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Minimaliseren van mismatch
Gematigde vraagsturing:
1.9% van vraag verschoven

0.6% meer matching in OCEF
0.4% reductie in kosten



Studie 2: Het vraagsturingsalgorithme toegepast op science park
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Minimaliseren van mismatch
Extreme vraagsturing:

9.1% van vraag verschoven
1.5% meer matching in OCEF

1.1% reductie in kosten

Minimaliseren van mismatch
Extreme vraagsturing:

9.1% van vraag verschoven
1.5% meer matching in OCEF

1.1% reductie in kosten

Waarom zit hier zo’n groot 
verschil tussen?



Studie 2: Vraag op sciencepark en hernieuwbare opwek Vattenfall
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Als opwek 0 is, dan is OCEF 
ook 0

Deze momenten wegen 
zwaar in de OCEF maar 
kunnen niet beïnvloed 

worden middels de vraag



Studie 2: Zelfconsumptie van ingekochte hernieuwbare energie (III)
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Als opwek 0 is, dan is OCEF 
ook 0

Er wordt veel energie 
verschoven

Misschien is OCEF niet de 
juiste indicator om de 
gunstige effecten van 

vraagsturing te kwantificeren

Verder onderzoek: CO2



Studie 2: Het vraagsturingsalgorithme toegepast op science park
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Minimaliseren van mismatch
Extreme vraagsturing:

9.1% van vraag verschoven
1.5% meer matching in OCEF

1.1% reductie in kosten

Minimaliseren van Spotprijs kosten
Extreme vraagsturing:

11.7% van vraag verschoven
0.3% minder matching in OCEF

3.2% reductie in kosten



Studie 2: Het vraagsturingsalgorithme toegepast op science park
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Vraagsturing:
0.2 MW (10%) Lagere 

pieklast

Per jaar kan hierdoor ~ 
23.000,- €/MW 

bespaart worden op 
transportkosten



Studie 2: Het vraagsturingsalgorithme toegepast op science park
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Kosten besparing
spotmarkt

Transportkosten
besparing

Totale kosten
besparing

Procentuele 
kostenbesparing Investering TVT

MaxOcef_ModDR €     1,867.00 €   4,608.00 €     6,475.00 1.5% € 200,000 31 Jaar
MaxOcef_ExtrDR €     5,059.00 €   4,608.00 €     9,667.00 2.2% € 200,000 21 Jaar
MinSpot_ModDR €     1,803.00 €   4,608.00 €     6,411.00 1.5% € 200,000 31 Jaar
MinSpot_ExtrDR €   14,009.00 €   4,608.00 €   18,617.00 4.2% € 200,000 11 Jaar

Business case voor eindgebruiker op basis van deze resultaten



• De tijdsduur waarover de vraag op SP 
verschoven kan worden (~1-3 uur).

• Komt slechts beperkt overeen met 
de tijdsduur van de dagelijkse  
fluctuaties in de spotprijs en de CO2 
intensiteit van elektriciteit (3-6 uur)

• Matched mogelijk beter met de 
tijdsduur die nodig is voor het 
balanceren van het net (15 min-
1uur) en het voorkomen van 
congestie (15 min – 3 uur). 

Urban Technology – Gast lezing uurmatching30

• Er kan een substantiële hoeveelheid (2-
12%) van de energievraag verschoven 
worden over een tijdsduur van ~3 uur. 

• Dit leidt tot slechts een kleine verbetering 
in termen van OCEF in de ‘uurmatching’ 
tussen de vraag en het aanbod van 
ingekochte hernieuwbare elektriciteit.

• OCEF lijkt echter niet de juiste indicator 
voor het kwantificeren van de baten van 
uurmatching.

• Met de huidige aannames lijkt er geen 
gunstige business case mogelijk.

Conclusies vraagsturingsstudie Science Park



Beperkingen van het optimalisatie algoritme:
• Het algoritme optimaliseert de vraag 

slechts over een vooraf bepaalde periode 
(hier 6 uur). De invloed van deze 
optimalisatie horizon is niet onderzocht.

Urban Technology – Gast lezing uurmatching31

Beperkingen case study:
• Er is data uit 2020 gebruikt. Deze data is 

niet representatief (Corona lockdown) 
voor het vraagpatroon en de 
elektriciteitsprijs in het heden en de 
toekomst.

• De OCEF indicator kwantificeert de baten 
van vraagsturing niet voldoende. 
Onderzoek het effect op CO2 emissies. 

• Er is uitsluitend naar de spotmarkt en 
transport kosten gekeken.

• De vraagprofielen van afzonderlijke 
apparaten zijn niet onderzocht. De 
veronderstelling is dat deze dezelfde vorm 
hebben als het totale vraagprofiel van 
Science Park.

Beperkingen en vervolg onderzoek



Vragen?
Bronnen
− Abati, T. (2022, July 7). Liander en giga storage starten pilots grootschalige batterijopslag bij 

knelpunten op het elektriciteitsnet. Https://Giga-Storage.Com/2022/07/07/Liander-En-Giga-
Storage-Starten-Pilots-Grootschalige-Batterijopslag-Bij-Knelpunten/.

− Aduda, K. O., Labeodan, T., & Zeiler, W. (2018). Towards critical performance 
considerations for using office buildings as a power flexibility resource-a survey. Energy and
Buildings, 159, 164–178. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2017.10.096

− ENTSO-E. (2017). Transparency platform.
− Konis, K., & Selkowitz, S. (2017). Effective Daylighting with High-Performance Facades. 

Springer.
− Li, H., Wang, Z., Hong, T., & Piette, M. A. (2021). Energy flexibility of residential buildings: A 

systematic review of characterization and quantification methods and applications. Advances 
in Applied Energy, 3, 100054. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.adapen.2021.100054

− Liander. (2022, September 22). Grootzakelijke tarieven. 
Https://Www.Liander.Nl/Grootzakelijk/Tarieven-Facturen/Onze-Tarieven/?Ref=22610.

− Marszal, A. J., Johra, H., Weiss, T., Knotzer, A., Østergaard Jensen, S., Kazmi, H., Vigna, I., 
Pernetti, R., le Dréau, J., Zhang, K., Grønborg Junker, R., Madsen, H., Amaral Lopes, R., 
Aelenei, D., Arendt, K., & Reynders, G. (2019). Characterization of Energy Flexibility in 
Buildings. In A. Knotzer, R. Pernetti, & S. Østergaard Jensen (Eds.), Annex 67 Energy 
Flexible Buildings. IEA EBC.

− Mohammadi, Z., Hoes, P. J., & Hensen, J. L. M. (2020). Simulation-based
design optimization of houses with low grid dependency. Renewable Energy, 
157, 1185–1202. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.renene.2020.04.157

− Next-kraftwerke. (2022, September 22). Next-kraftwerke knowledge
database. Https://Www.next-Kraftwerke.Com/Knowledge/Afrr.

− Satchwell, A. (2020). GEB Technical Report Webinar Series: Integration –
Building Equipment.

− Schoon van der, T. (2022). Coöperatief in Balans - LEVE symposium.
− van Melle, T., Ramaekers, L., & Terlouw, W. (2014). Waarde van slimme 

netten. Ecofys: Utrecht.


	Uurmatching: Vraagsturing in de HVA onderwijsgebouwen
	Slide Number 2
	UvA en HvA gebouwenbestand
	Waarom vraagsturen in gebouwen? 
	Waarom vraagsturen in gebouwen? 
	Waarom vraagsturen in gebouwen? 
	Hoe kun je vraagsturen in gebouwen? 
	Uurmatching: een complexe onderzoeksopgave
	Uurmatching: een complexe onderzoeksopgave
	Uurmatching: onderzoeksmethode
	Studie 1: Samenstelling ingekochte energie 
	Studie 1: Samenstelling ingekochte energie
	Studie 2: Vraagsturing op gebouwclusterniveau�
	Vraagverschuiving: modelleren als distribute candy problem
	Vraagverschuiving: modelleren als distribute candy problem
	Vraagverschuiving: modelleren als distribute candy problem
	Vraagverschuiving: modelleren als distribute candy problem
	Vraagverschuiving: modelleren als distribute candy problem
	Vraagverschuiving: modelleren als distribute candy problem
	Vraagverschuiving: modelleren als distribute candy problem
	Studie 2: definitie van twee ‘penalty’ functies�
	Studie 2: Het vraagsturingsalgorithme toegepast op science park�
	Studie 2: Het vraagsturingsalgorithme toegepast op science park�
	Studie 2: Het vraagsturingsalgorithme toegepast op science park�
	Studie 2: Vraag op sciencepark en hernieuwbare opwek Vattenfall�
	Studie 2: Zelfconsumptie van ingekochte hernieuwbare energie (III)�
	Studie 2: Het vraagsturingsalgorithme toegepast op science park�
	Studie 2: Het vraagsturingsalgorithme toegepast op science park�
	Studie 2: Het vraagsturingsalgorithme toegepast op science park�
	Slide Number 30
	Slide Number 31
	Vragen?��Bronnen

