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Voor wie zijn deze best practices relevant 
De werkgroep Energietransitie rekenmodellen brengt modellen in kaart van de deelnemers aan de 
werkgroep, wisselt onderling kennis uit en maakt deze kennis beschikbaar aan vraagstukeigenaren 
van energietransitie gerelateerde vraagstukken. De werkgroep doet dit in nauwe samenwerking met 
andere werkgroepen binnen Netbeheer Nederland en werkgroepen die verband houden met de 
Overlegtafel Energievoorziening.  
 
In best practice papers bundelen de deelnemers de gezamenlijk ingebrachte kennis. Dit best practice 
paper gaat over het opstellen en valideren van verbruiks- en productieprofielen. De deelnemers van 
de werkgroep hebben een aantal onderscheidende ontwikkelmethodes onderkend en deze worden 
beschreven in deze paper. Modelontwikkelaars zijn vrij om de kennis beschreven in dit document te 
hergebruiken en hun modellen te verbeteren. Ten slotte kunnen overige simulatie specialisten de 
inhoud van deze paper inzetten om toepasbaarheid en nauwkeurigheid van diverse rekenmodellen 
te bepalen. 

Introductie van methoden om profielen te genereren 
Verbruiks- en productieprofielen kunnen een belangrijke rol spelen bij het modelleren van 
energievraagstukken. In veel modellen zijn verbruiks- en productieprofielen de basis of input van 
berekeningen. De nauwkeurigheid van verbruiks- en productieprofielen kunnen de nauwkeurigheid 
van de resultaten in grote mate beïnvloeden. Daarom is het belangrijk te weten hoe men profielen 
genereert en beoordeelt. Modelmakers of -gebruikers kunnen een profiel grofweg via vier methodes 
genereren: 

1. Meting: hierbij dient het aantal meetpunten per tijdseenheid en de grootte van de 
tijdseenheid overwogen te worden; 

2. Benadering van een profiel van een hoger liggend abstractieniveau: hierbij profielen van het 
onderliggende abstractieniveau geaggregeerd. Hierbij is het mogelijk dat slechts een deel van 
de onderliggende profielen bekend is (door meting of benadering). Dan dient er een 
methode gehanteerd te worden om hiermee om te gaan.  

3. Benadering van een profiel door gebruik van determinanten: Bijvoorbeeld zonopwek 
afleiden uit  zon-instralingsprofielen.  Of de laadfrequentie en tijdstippen van elektrische 
auto’s destilleren uit studies naar elektrisch vervoer met GPS metingen. 

4. Door gebruiker instelbare profielen: In situaties waar het onmogelijk of onwenselijk is om 
profielen te voorspellen kan een rekenmodel gebruik maken van verschillende scenario’s of 
de profielen door de gebruiker van het model zelf in laten stellen.  

Deze methoden worden als volgt nader toegelicht. Per methode wordt beschreven: de toepassing, 
werkwijze, praktijkvoorbeelden, concrete bronnen en validatiemethoden. 

1. Meting 

Toepassing 
In situaties waarin men eenvoudig en tegen lage kosten (veel) metingen kan doen is dit wenselijk. 
Metingen zijn de meest directe methode om verbruiks- en productieprofielen te genereren. Echter 
vaak zijn metingen duur of moeilijk toe te passen. Toch kan het wenselijk zijn om ook in die situaties 
metingen te doen. Aangezien kwalitatief goede profielen essentieel zijn voor goede doorrekeningen. 

Werkwijze 
Metingen van verbruik- en productie leveren meetwaarden op die men (in)direct kan gebruiken als 
verbruiks- en productieprofielen. Wanneer er onvoldoende of kwalitatief slechte meetdata 
beschikbaar is kan de modelontwikkelaar tussenliggende meetwaarden  en meetwaarden buiten het 
meetbereik bepalen (resp. interpolatie en extrapolatie) via diverse methoden: 
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 Meetwaarde 0 toekennen; 

 Gebruik van een (lineaire) functie voor interpolatie tussen twee bekende meetwaarden; 

 Toepassen van een functie waarbij dezefunctie wordt opgesteld op basis van alle bekende 
meetwaarden; 

 Invullen van bekende meetwaarden uit een representatieve periode. 

Praktijkvoorbeelden 
Een consument die elektriciteit, gas of warmte afneemt heeft hiervoor een verbruiksmeter in huis. 
Waneer het een model betreft wat niet op afstand uitleesbaar is, dan zijn er diverse setjes in de 
handel die het verbruik kunnen ‘loggen’ en digitaliseren. Daarmee kan het verbruik vervolgens 
inzichtelijk gemaakt worden in een app of spreadsheet. Wanneer de consument een slimme meter 
heeft, dan is het aanbod van apparatuur om eigen verbruik te ‘loggen’ breder en zijn er diverse kant 
en klare apps beschikbaar om het verbruik inzichtelijk te maken. 
 
De slimme meter wordt normaal gesproken enkele keren per jaar uitgelezen door de netbeheerder 
opdat de energieproducent het standaardjaarverbruik kan bepalen (dit is een verbruik dat een 
energieproducent gebruikt bij productie of inkoop van energie voor haar klanten). De slimme meter 
kan ook vaker uitgelezen worden na overleg met de klant, bijvoorbeeld in een pilot.  

Concrete bronnen  
Individuele verbruiks- of productiegegevens van consumenten of zakelijke verbruikers zijn vanwege 
privacyredenen over het algemeen niet vrijelijk beschikbaar. Het gebeurt soms dat gemeten 
verbruiken of productie wel beschikbaar komen na toestemming van de individuele verbruiker of 
producent. Meestal worden de gegevens dan geanonimiseerd gepubliceerd voor 
onderzoeksdoeleinden.   

 Op www.entsoe.eu/data zijn nationale elektriciteitsvraagprofielen te vinden op uurbasis van 
EU-landen.  

 https://transparency.entsog.eu en 
http://www.gasunietransportservices.nl/en/transportinformation/dataport ontsluiten vraag- 
productie en transportgegevens op uurbasis. 

 Energieverbruiksdata van 80 individuele geanonimiseerde huishoudens, ieder kwartier 
gemeten, is te vinden op www.liander.nl/opendata.  

 Websites als www.energieinbeeld.nl en http://maps.amsterdam.nl/energie_gaselektra 
maken energiejaarverbruiken geanonimiseerd geografisch inzichtelijk. 

Validatie van methode en gegenereerde profielen   
Afhankelijk van het aantal meetpunten ‘in het veld’ kan de modelontwikkelaar een bepaalde 
nauwkeurigheid toekennen aan de gegeneerde profielen. Ook de frequentie van de metingen in de 
tijd bepalen hoe nauwkeurig de gegenereerde profielen zijn. Andere aspecten die de nauwkeurigheid 
beïnvloeden zijn de meetafwijking van de meetinstrumenten, dataverbinding en –opslag. Het 
gebruiken van geijkte meters kan hier positief aan bijdragen. 
 
Wanneer de modelontwikkelaar interpolatie of extrapolatie toepast dan moet hij/zij beoordelen hoe 
groot het aandeel en de ‘aaneengesloten lengte’ van missende meetwaarden is. Hoe groter het 
aandeel missende meetwaarden is en hoe langer aaneengesloten er meetwaarden missen des te 
onnauwkeuriger het gegenereerde profiel is.  
   
Vaak is het geen sinecure om de nauwkeurigheid van de ontwikkelmethode te beoordelen omdat de 
beïnvloedende parameters en de gevoeligheid daarvoor onbekend zijn. Soms is het eenvoudiger om 
de uitkomst (gegeneerd profiel) te valideren. Dit kan door: 

 Controleren of het profiel binnen een logisch te verwachten bereik blijft; 

 Vergelijken met reeds gevalideerde profielen; 

http://www.entsoe.eu/data
https://transparency.entsog.eu/
http://www.gasunietransportservices.nl/en/transportinformation/dataport
http://www.liander.nl/opendata
http://www.energieinbeeld.nl/
http://maps.amsterdam.nl/energie_gaselektra/
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 Met meerdere meters meten en de uitkomsten vergelijken; 

 Profiel controleren op ‘outliers’ (sterk afwijkende waarden t.o.v. rest van profiel); 
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2. Aggregatie van profielen van onderliggende abstractieniveau(‘s) 

Toepassing 
Bij het aangaan van een energievraagstuk dient men de juiste schaal te overwegen waarop de 

uitkomsten van toepassing zullen zijn: bijvoorbeeld Europees, Nationaal, Regionaal, Sub-regionaal 

(zoals een stad), sub-stedelijk/wijk/dorp, straat, bedrijf/huis.  

Een algemene regel hierbij is dat de profielen, wanneer ze als input dienen, overeenkomstig met de 

gewenste schaal van uitkomsten, gedimensioneerd dienen te zijn. Dus wanneer bijvoorbeeld een 

nationale scope wordt gehanteerd voor de uitkomsten, gebruik dan nationale gebruiks- en –

productieprofielen. Wanneer een vraagstuk wordt onderzocht voor een individueel huishouden of 

bedrijf, gebruik dan de profielen op dit niveau. 

De gewenste mate van nauwkeurigheid van de uitkomsten speelt ook een rol. In sommige situaties 

zijn effecten op een laag abstractie niveau belangrijk voor keuzes op een hoger abstractie niveau. Dit 

is bijvoorbeeld het geval bij a-typische lokale belastingsprofielen in de tijd en sterke deviaties in 

toepassing van verschillende technische installaties. Hierbij gaat het dus om een grote standaard 

deviatie (gemiddelde afwijking van het gemiddelde), sterk afwijkende modus (meest voorkomende 

waarde in aantallen) of een opvallende mediaan (midden van alle identieke voorkomende waarde).  

In deze gevallen moeten zowel gemiddelde waardes op hoog abstractie niveau als effecten op kleine 

schaal zichtbaar worden gemaakt. Zoninstralingsprofielen zijn bijvoorbeeld sterk locatie afhankelijk, 

substantieel meer zonuren aan de kust.  

Werkwijze 
Zoals hierboven is beschreven kan men verschillende abstractie niveaus onderscheiden. In veel 
gevallen voert een rekenmodel berekeningen uit voor 1 abstractie niveau. Wanneer er alleen data 
beschikbaar is van het onderliggende abstractie niveau is het mogelijk deze data te aggregeren en 
daarna in te zetten voor de berekeningen. Aggregatie houdt in dat modelontwikkelaars data van 
onderliggende niveaus eenvoudig of geavanceerd samenvoegen voor gebruik op hogere niveaus.  
 
De aggregatie of ‘samenvoeging’ van data kan meerdere niveaus “doorlopen”; zo kan data  
geaggregeerd worden uit al eerder geaggregeerde data. Ook kan men data in verschillende 
categorieën indelen wanneer dit wenselijk is bij het aggregeren. Gedetailleerde data op laag 
abstractie niveau resulteert meestal in nauwkeurige profielen dan aggregatie van grove data op een 
hoger abstractie niveau.  
 
Aggregeren van gedetailleerde data kan de aggregatie echter tijdrovend en complex maken evenals 
gedeeltelijk ontbrekende gegevens.  Een manier om aggregatie minder tijdrovend te maken is het 
werken met vermenigvuldigingsfactoren. Door het toepassen van vermenigvuldigingsfactoren kan 
men gelijksoortige typen data (categorieën) gewogen aggregeren. Dit houdt in dat profielen in een 
bepaalde categorie niet afzonderlijk in de sommatie terugkomen maar eenmaal inclusief een 
vermenigvuldigingsfactor. De factor geeft aan hoe vaak de type data relatief voorkomt in de totale 
populatie.  

Praktijk voorbeelden 
Tot praktijkvoorbeelden behoren: 

 Gewogen (jaarlijks verbruik als vermenigvuldigingsfactor) aggregatie van genormaliseerde 
verbruiksprofielen in het allocatie- en reconciliatie proces (factureringsproces voor 
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energieverbruik en –productie) per netvlak en marktpartij. Deze genormaliseerde profielen 
worden gepubliceerd op http://nedu.nl/portfolio/verbruiksprofielen/;  

 Gewogen aggregatie, zoals bij postcoderoos salderen: een aandeel van duurzame 
energieproductie wordt toegekend aan een consument binnen dezelfde postcode of 
aangrenzend postcode gebied; 

 Combinatie van aggregatie en anonimiseren van verbruiksprofielen ten behoeve van 
marketing- of onderzoeksdoeleinden. Bijvoorbeeld als input voor energie scenario studies, of 
voor een gericht aanbod van energie contracten door energie leverancier. Voorbeelden van 
toepassen van deze aggregatiemethode zijn beschreven in ‘Power Play‘ [Veldman] en 
‘Identifying the challenges for a grid operator in the low-voltage grid and the required need 
for flexibility’ [Csik]. Deze publicaties beschrijven methoden om individuele profielen van 
elektrisch vervoer en warmtepompen te aggregeren. 

Concrete bronnen 
 In deze studie, uitgevoerd door Movares in opdracht van Netbeheer Nederland, wordt 

gewerkt met een generiek geabstraheerd vraagprofiel van toepassing op elektrische 
voertuigen: http://nbn-
assets.netbeheernederland.nl/p/32768/files/Laadstrategie%20elektrisch%20wegvervoer%20
jan13.pdf 

 In een studie, uitgevoerd door Liander, zijn EV laadprofielen gemeten van publieke 
laadpalen: de data hiervan is beschikbaar voor onderzoeksdoeleinden en kan opgevraagd 
worden (ben.voorhorst@alliander.com).  

 In een studie, uitgevoerd door Enexis en de TU Eindhoven, is gewerkt met (grondwater) 
warmtepomp profielen [Klaassen]. Geanonimiseerde profielen van 10 warmtepompen (één 
zomermaand plus één wintermaand) zijn beschikbaar voor onderzoeksdoeleinden en kunnen 
opgevraagd worden (elke.klaassen@enexis.nl). 

 Een methode om geaggregeerde profielen van elektrisch vervoer en warmtepompen te 
genereren voor een woonwijk is beschreven en toegepast in ‘Identifying the challenges for a 
grid operator in the low-voltage grid and the required need for flexibility’ [Csik]. Zolang dit 
rapport nog niet gepubliceerd is door de TU Eindhoven kan het worden opgevraagd 
(paulus.karremans@endinet.nl). 

Validatie van methode en gegenereerde profielen  
Een benaderd historisch profiel wordt idealiter gevalideerd aan een gemeten historisch profiel van 
hetzelfde abstractieniveau. Wanneer zo’n meting ontbreekt kan de validatie gedaan worden door 
bijvoorbeeld vergelijking met een set geaggregeerde gemeten profielen van lager abstractieniveau. 
Of door vergelijking met gemeten waarden uit een andere tijdsperiode (minder aan te raden) door 
op deze gemeten waarden een correctiefactor toe te passen. Zo’n correctiefactor kan bijvoorbeeld 
afgeleid worden uit de Nedu verbruiksprofielen of uit jaarlijkse productiecurven. 
De benadering wijkt altijd af van de meting.  
 

  

http://nedu.nl/portfolio/verbruiksprofielen/
http://alexandria.tue.nl/extra2/761384.pdf
http://nbn-assets.netbeheernederland.nl/p/32768/files/Laadstrategie%20elektrisch%20wegvervoer%20jan13.pdf
http://nbn-assets.netbeheernederland.nl/p/32768/files/Laadstrategie%20elektrisch%20wegvervoer%20jan13.pdf
http://nbn-assets.netbeheernederland.nl/p/32768/files/Laadstrategie%20elektrisch%20wegvervoer%20jan13.pdf
https://www.tue.nl/publicatie/ep/p/d/ep-uid/479064/
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3. Benadering met Determinanten 

Toepassingen 
Bij het bouwen van modellen is de scope van de toepassing regelmatig ‘breder’ dan de scope van de 
beschikbare data. Zo is het per definitie niet mogelijk om toekomstige profielen te meten en is ook 
de geografische output niet per se begrensd. In veel gevallen is het mogelijk om met de volgende 
best practices redelijke aannamen te doen over profielen buiten de scope van de beschikbare data. 

Werkwijze 
Onderliggende parameters bepalen het gedrag van systemen . De parameters kan men gebruiken om 
profielen te “voorspellen”, ook als slechts een deel van de informatie beschikbaar is. Op basis van 
enkele kerngegevens kan dus worden bepaald hoe het profiel er typisch uit zal zien voor de 
onderhavige situatie. 
 
Het is duidelijk dat met deze aanpak altijd “gemiddelde” of “typische” profielen gegenereerd 
worden. De specifieke opbouw van de vermogensvraag van een bepaalde woning zal hiermee lastig 
te voorspellen zijn. Maar het is wel mogelijk om een profiel te genereren dat een mogelijke uitkomst 
representeert, die past bij de statistische data die van die woning bekend zijn. 
 
Bij voldoende bekende meetwaarden kan men bepalen welke data de sterkste determinanten zijn 
van het profiel. Hiermee is het mogelijk om voor een andere scope te voorspellen hoe het profiel 
verandert.  
 
Het uiteindelijke doel is om met zo min mogelijk determinanten, een zo goed mogelijke voorspelling 
te doen. 

Praktijk voorbeelden 
Een eenvoudig voorbeeld is zon-PV. Op basis van de locatie en het vermogen van een PV-opstelling is 
een heel goede schatting mogelijk van een typisch jaar/dag-profiel van de installatie. Op basis van 
slechts twee specifieke gegevens (vermogen en locatie) en een algemene dataset (zoninstraling) is 
een detailvoorspelling te maken van het systeem. 
 
Een tweede voorbeeld is de opbouw van vraagprofielen in een stad aan de hand van functies. Stel 
bijvoorbeeld dat van een gebied de energievraag niet bekend is, maar wel welke functies aanwezig 
zijn (bv. ziekenhuis, woningen, supermarkt, kantoor) en wat de omvang is van die functies (bv. FTE’s, 
bouwjaar, aantal woningen, m2 oppervlak et cetera). Op basis van dergelijke parameters kan vaak 
direct worden bepaald wat de globale kenmerken van het profiel zijn: bijvoorbeeld stookgrens, 
swing, volatiliteit, werkdag/weekend-verschillen, jaarvraag ten opzichte van pieklast (vollastuur) et 
cetara. Deze informatie is in veel gevallen voldoende om verder te gaan met modelleren. 
 
Uit dit tweede voorbeeld blijkt dat het in de praktijk complex zal zijn om te weten te komen welke 
kenmerken bepalend zijn voor de uiteindelijk benodigde gegevens. Het is daarom zaak om goed te 
onderzoeken – liefst op basis van grote datasets met veel gekoppelde gegevens – welke input 
gebruikt kan worden als determinant voor de output. Het is dan nodig om data te verzamelen 
waarbij zowel de mogelijke inputfactoren als ook de outputprofielen bekend zijn. Na de 
correlatieanalyse is het verband tussen de profielen en de determinanten achterhaald, en zijn enkel 
de determinanten nog nodig om de berekening te starten in een andere situatie. Deze exercitie kan 
veel tijd kosten. Maar het resultaat is een set algemeen bruikbare inputparameters, waarmee in 
principe ook nieuwe, onbekende, situaties betrouwbaar gesimuleerd kunnen worden. 
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Concrete bronnen 
De bronnen voor deze determinantenaanpak zijn per definitie divers. De zoektocht naar 
determinanten begint immers bij het in kaart brengen van het hele landschap van mogelijke 
invloedsfactoren. Typisch zullen de volgende zaken meegenomen worden: 
a) Technische gegevens 
b) Klimaatgegevens 
c) Socio-demografie 
d) Gebruiksfuncties 
e) Schaalgrootte (m2, FTE’s, omzet: kan in feite alles zijn dat helpt een schaal te kiezen voor de 

output) 
f) Locatie (stad versus platteland, NL versus Duitsland, kust versus binnenland etc.) 
g) Bouwjaar of installatiejaar van objecten 
 
Tot referenties behoren: 

 http://primos.datawonen.nl/: Landelijke cijfers over bouwen en wonen. 

 http://www.ehpa.org/market-data/: “EHPA is proud to present the most comprehensive 
European heat pump market report so far. Including data from 22 European countries, the 
report has been prepared and structured in a way that it not only covers the different 
national statistics, but it also presents an overview for each market, presenting those factors 
mainly responsible for its development. This includes industrial and technical trends, the 
European as well as the national legislative frameworks and the organisational status of each 
market.” 

 http://www.energielabelatlas.nl/ : “De Energielabelatlas heeft voor alle woningen in 
Nederland een energielabel op de kaart gezet. Door inzicht te bieden in de energieprestatie 
van woningen, biedt de Energielabelatlas handelingsperspectief voor het nemen van 
energiebesparende maatregelen of het zelf opwekken van duurzame energie. De atlas geeft 
niet alleen inzicht voor de eigen woning, maar ook van woningen in de directe omgeving of 
andere delen van Nederland. Ook de verdeling van energielabels per gemeente kan worden 
opgevraagd.”. Daarnaast zijn energielabels van alle Nederlandse postcodes beschikbaar 
gemaakt op http://klimaatmonitor.databank.nl.  

 http://pdokviewer.pdok.nl/ : “PDOK biedt een ruime keus aan digitale geo-informatie van de 
overheid. Die informatie kunt u op deze website opvragen als dataservices en -bestanden. 
Dit garandeert actuele, betrouwbare en altijd beschikbare geo-informatie. Bijna elke PDOK 
service is open en voor iedereen - ook bedrijven en particulieren - kosteloos te gebruiken. De 
overheid wil hiermee innovatie en gebruik van geo-informatie stimuleren.” 

 http://www.zonatlas.nl/home/:  “De zonatlas laat in één oogopslag zien welke daken in een 
gemeente geschikt zijn voor het plaatsen van zonnepanelen en het opwekken van zonne-
energie. Huiseigenaren kunnen door middel van een eenvoudige rekenmodule snel 
uitrekenen wat de investering hen zal opleveren.” 

 http://www.warmteatlas.nl:  De WarmteAtlas Nederland is een digitale, geografische kaart 
waarop warmteaanbod en -vraag in ons land zijn aangegeven. Op de kaart vindt u aan de 
aanbodkant (potentiële) geschikte locaties van diepe geothermie, WKO, biomassa en 
restwarmte. 

Validatie van ontwikkelmethode en gegenereerde profielen 
De validatie van deze methode vindt plaats in de eerste fase: bij het onderzoek naar mogelijke 
determinanten wordt bepaald welke determinanten wél en níet bruikbaar zijn. Afhankelijk van de 
eisen die men aan het model stelt worden willekeurig complex statistische validatiemethodes 
gebruikt. Het is van belang om in dit onderzoek niet blind te werk te gaan om correlaties te vinden in 
grote datasets, maar altijd voor ogen te houden welke kenmerken redelijkerwijs verwacht mogen 
worden invloed te hebben, en –zeer belangrijk – welke kenmerken ook algemeen beschikbaar zijn 
voor gebruikers van het model. 

http://primos.datawonen.nl/
http://www.ehpa.org/market-data/
http://www.energielabelatlas.nl/
http://klimaatmonitor.databank.nl/
http://pdokviewer.pdok.nl/
http://www.zonatlas.nl/home/
http://www.warmteatlas.nl/
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Aangezien er bij deze methode sprake is van benadering op basis van oorspronkelijke data, is het 
zinvol om steekproefsgewijs te onderzoeken of de gegenereerde profielen daadwerkelijk 
overeenkomen met de verwachting. In het voorbeeld van PV-productie kan de vastgestelde 
jaarproductie (in bijvoorbeeld Nederland [CBS]) dienen als validatie voor het genereren van profielen 
voor PV panelen op basis van determinanten. 

4. Door de gebruiker instelbare profielen 

Toepassing 
Voor bepaalde modelleringsdoeleinden, zoals ondersteuning van beleidsvorming, maatschappelijk 
debat, bewustwording campagne, kan het juist onwenselijk zijn om exacte voorspellingen van 
toekomstige profielen op te nemen. Om bijvoorbeeld discussies te ondersteunen wil de gebruiker 
van het model juist vrijheden hebben om eigen waardes in te stellen. Dit type gebruiker beschikt 
normaliter echter niet over voldoende data en/of technische kennis om zelf profielen te genereren.  
 
Er zijn ook situaties waarin er weinig of geen historische gegevens beschikbaar zijn. In deze gevallen 
kan men wel aannamen (bepalende determinanten en het bereik daarvan zijn dan bekend) doen 
over toekomstig gedrag. Idealiter worden deze aannamen transparant vastgelegd. Op deze manier 
kan bijvoorbeeld richting gegeven worden aan lange termijn studies ten behoeve van inkadering van 
mogelijke beslissingen.  

Werkwijze 
Een mogelijkheid om gebruikers van het model vrijheden te geven is door het beschikbaar stellen van 
een standaard profiel aan de gebruiker van het model. Dit standaard profiel kan vervolgens door de 
gebruiker op verschillende manieren aangepast worden. Gebruikers kunnen bijvoorbeeld de piek en 
dalen verhogen/verlagen of verschuiven in tijd. Er zijn veel mogelijkheden om profielen instelbaar te 
maken, dit maakt het model wellicht complexer. Bij het bouwen van rekenmodellen is het daarom 
aan te raden een afweging te maken tussen de wijze waarop de gebruiker de standaard profielen kan 
aanpassen en de complexiteit om dit mogelijk te maken (programma code, rekentijd etc.). 
 
De ontwikkelingen van sommige determinanten zijn niet of zeer lastig in te schatten. Een alternatief 
voor het benaderen of voorspellen van determinanten is het doorrekenen van scenario’s. Bij 
scenario’s hebben partijen (veelal wetenschappelijke instellingen) onderzoek gedaan naar 
belangrijke determinantens die invloed hebben op het onderzoeksonderwerp (bijv. verbruiks- en 
productieprofielen). Zonder een exacte voorspelling te doen van de ontwikkelingen benoemen de 
onderzoekers wel een beperkt aantal ontwikkelpaden die redelijkerwijs mogelijk zijn.  

Praktijkvoorbeelden 
Voorbeeld: valideren van productieprofielen van windturbines in het ETM 
Productieprofielen van windturbines worden geconstrueerd uit meteorologische data 
(windsnelheden) omdat er nog weinig directe metingen van opbrengsten zijn.  Voor de Nederlandse 
windproductie-curve van het Energietransitiemodel (ETM) worden metingen van verschillende (zeg 
10) meteorologische stations in Nederland gebruikt. Per curve wordt de windsnelheid met een 
simpel model omgezet in elektriciteitsproductie. Hierbij wordt rekening gehouden met de cut-in en 
cut-out snelheden voor moderne turbines. Vervolgens worden de resulterende curves bij elkaar 
opgeteld zodat verschillende windpatronen worden meegenomen. 
Nu zijn er twee mogelijkheden om het resulterende productieprofiel aan te laten sluiten bij de 
Nederlandse situatie: 

1. Schaling met opgesteld vermogen 

2. Schaling met gemeten totale elektriciteitsproductie 

http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=82610NED&D1=a&D2=a&D3=20-24&VW=T
http://www.energietransitiemodel.nl/
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Zowel het totale opgestelde vermogen aan windturbines als de totale elektriciteitsproductie van 
windturbines is gemeten in Nederland en beschikbaar bij bijvoorbeeld het CBS. Voor modellen 
waarbij de ‘load’ op het netwerk leidend is, is het relevant om optie 1 te kiezen. Het ETM is primair 
een energie-model dus kiezen we voor optie 2. 
 
Om het profiel te ‘schalen’ met de elektriciteitsproductie gebruiken we dat het oppervlak onder het 
jaarlijkse productieprofiel gelijk moet zijn aan het gemeten totale elektriciteitsproductie voor dat jaar 
(zie Figuur 1).

 
Figuur 1. Schematische weergave van productiecurve voor een jaar. Het oppervlak onder de curve 
(integraal) is gelijk aan de totale productie. De pieken van de curve vallen idealiter samen met het 
geïnstalleerde vermogen (doorgetrokken lijn) maar komen er in de praktijk vaak bovenuit (stippellijn). 
 

Concrete bronnen 
Er zijn vele modellen waarin eigen profielen kunnen worden ingevoerd; hieronder een kleine 
selectie: 

- MKBINS van Stedin (Maatschappelijke Kosten Baten Intelligente Netten Stedin); 
- Vision van Phase to phase 
- Scenariomodel van DNV GL 
- ET Moses (Energy Transition Model of a system of energy solutions) van Quintel Intelligence 

(beschikbaar eind 2015).  

Validatie van ontwikkelmethode en gegenereerde profielen 
   
Praktijkvoorbeeld: validatie windprofielen uit ETM 
In het ideale geval is het resultaat van schalingsmethode 2 een profiel waarvan de hoogste pieken 
samenvallen met het opgestelde vermogen aan wind (of in ieder geval daar niet bovenuit komen). In 
werkelijkheid komt het echter vaker voor dat er pieken zijn die hoger uitkomen dan het 
geïnstalleerde vermogen. Dit is natuurlijk onmogelijk! Als in plaats van methode 2, methode 1 zou 
worden toegepast is het probleem omgekeerd: de pieken zijn (per definitie) gelijk gesteld aan het 
opgestelde vermogen maar nu is het oppervlak onder de curve kleiner dan de (door het CBS 
gemeten) totale productie.  
 
De discrepantie die hierboven is geschreven is meestal een direct gevolg van incomplete data. Als er 
in Nederland windturbines staan opgesteld op plaatsen waarvan we geen meteorologische metingen 
hebben meegenomen dan vallen er ‘gaten’ in de data die later moeten worden gecompenseerd door 
de gehele curve verder naar boven te schalen. Het ‘oppervlak’ dat we missen in de data halen we dan 
uit het extra oprekken van de curve. Dit gezegd hebbende moeten we accepteren dat data nooit 
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perfect is. De beschreven exercitie geeft echter wel een kwantitatief handvat aan de kwaliteit van de 
verzamelde data (mits we de statistieken van het CBS als waar aannemen). NB: het gebruikte ‘model’ 
om windsnelheden om te rekenen naar productie kan ook invloed hebben op de hier beschreven 
discrepanties maar is over het algemeen minder van bepalend dan de keuze van wind-data. 
 


