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Aanleiding project
• De RES-regio’s hebben gezamenlijk een flinke ambitie geformuleerd om zon en wind decentraal in te passen 

in het landschap en de regio met een zo optimaal mogelijk maatschappelijk draagvlak.

• Op dit moment ontbreekt de integrale uitwerking van de zoekgebieden nog vaak, samen met een visie hoe 
het energienetwerk zich regionaal gaat ontwikkelen.

• Vraag naar een meer integrale aanpak, van de vraagontwikkeling van energie in relatie tot het aanbod op 
korte termijn.

→ Kennisontwikkelingsproject wat uitgevoerd wordt door Antea Group in samenwerking met Quintel 
Intelligence, Energie samen en AKD Lawyers Benelux, in opdracht van het Nationaal Programma Regionale 
Energie Strategieën (NP RES)



Vier “vraagsectoren” / proeftuinen



Minimale benodigde aansluitvermogen:

• CLIC: 11,1 MVA afname, 8 MVA terugleveren

• 2,5 MVA gebouwen

• 8 MVA zonnepanelen

• 8,6 MVA elektrisch laden

• Quintel en Antea: 7,7 MVA afname, 10,8 MVA terugleveren

• 2 MVA gebouwen

• 10,8 MVA zonnepanelen

• 5,7 MVA elektrisch laden

• Daadwerkelijke afname vermogensvraag waarschijnlijk groter i.v.m. 
snellaadbehoefte. Dit gaat eerder richting 20 MVA.

• Ter vergelijking: de grootste “standaard” aansluiting van Liander is 10 MVA

Verkenningen van vraag en aanbod in het 
energiesysteem
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City Logistics Innovation Campus
Geïntegreerd energiesysteem CLIC
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Wat is CLIC?

• CLIC is een volledig operationele 
stadslogistieke hub, een 
innovatiecentrum en een 
complete campus in één. 

• CLIC is gevestigd op 
bedrijventerein Lijndenhof in 
Badhoevedorp. Unieke 
gebiedsontwikkeling van 
~130.000M2 (20 gebouwen; 
long stay, distributie centra en 
kantoor villa’s)



Hoe werkt CLIC? 

• CLIC zorgt ervoor dat de gevestigde 
bedrijven zich kunnen focussen op waar ze 
goed in zijn: innovatie.

• Dat doet CLIC door die bedrijven optimaal 
te faciliteren. 

• CLIC biedt straks bijvoorbeeld shared 
services, zoals laadfaciliteiten, beveiliging, 
catering, extended stay of 
parkmanagement, vergaderfaciliteiten of 
zelfs een gedeelde vloot elektrische 
voertuigen. 

CLIC functioneert als 1 integraal gebied voor stadslogistiek



Essent is dé energie partner van Intospace voor CLIC

Ontwikkeling van CLIC

Opdrachtgever (Client)

Energie werkstroomArchitecten, community, marketing

Potentiële klanten Overige partners

Food, 2 men delivery, service 
logistics partijen



Belangrijkste uitdaging op CLIC 

Hoe kunnen we voor het CLIC gebied
een intelligent energiesysteem ontwikkelen, 
rekening houdend met beperkte 
aansluitcapaciteit?



Archetypes at CLIC

Het gebied levert zelf de oplossing:

• Onderlinge uitwisseling van energie mogelijk maken
• Opwekken en opslaan van energie in het gebied
• Intelligente aansturing

Essent ontwikkelt én investeert in dit intelligente energiesysteem



Energiesysteem op CLIC wordt mogelijk gemaakt door slimme
digitale aansturing

16

Aansluiting DSO
o 10 MVA (max)

Warmtepompen
o 20 decentralized HP; centralized HP

Ectogrid oplossing
o Balanceren en optimaliseren van 

warmte & koude

Acqua-thermal sources
o 3 bronnen (incl. Thermal storage)

PV- opwek
- ~18,000 zonnepanelen - 8-12 MW 

peak

EV Laadinfrastructuur op CLIC
o ~1200 wallboxes
o 100 MWh – 200 MWh per day

Batterij opslag
- 1-12MWh (afhankelijk van scenarios)

Energievraag CLIC
o Type Huurders zeer bepalend voor

energievraag (e.g. food delivery)

Storage possibilities: 
o Groene waterstof, slimme batterij

innovaties





Interactieve gedeelte (30 min)

• Stellingen (Q&A met de groep, Jan Fredriks/ Guy Konings - Essent)

• interactief faciliteren met digitale (online ondersteuning -
https://www.mentimeter.com/ )

Stellingen (DRAFT):
• De overheid zou een meer sturende rol moeten pakken om het uitwisselen van vraag en aanbod 

van energie mogelijk te maken op bedrijventerreinen 

• Netbeheerders zouden meer mogelijkheden moeten krijgen om bedrijventerreinen te 
ondersteunen in energietransitie

• Het Clic Concept is toe te passen op alle bedrijventerreinen. 

• Een vervoerder met een eigen Distributiecentrum kan dit ook zelf. 

https://www.mentimeter.com/


Synthese & afsluiting (15 min)

• Feedback door Walther Ploos van Amstel

• 1 facilitator (Joris)


