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Tuinders in de Zuidplaspolder ontlasten het elektriciteitsnet van Stedin 
 
Rotterdam, 20 augustus 2020 – Tuinders in de Zuidplaspolder gaan het elektriciteitsnet van netbeheerder 
Stedin op piekmomenten ontlasten. De afgelopen jaren is de elektriciteitsvraag in de Zuidplaspolder fors 
gestegen. Hierdoor raakt het net van Stedin langzaamaan vol. In 2023-2025 komt er een nieuw 
transformatorstation in de Zuidplaspolder en is het probleem opgelost. De tuinders gaan nu helpen om te 
zorgen dat in de tussentijd niet de maximale capaciteit van het net wordt bereikt.  
 
Stedin heeft contracten afgesloten met de partijen AgroEnergy en Tenergy. Zij staan in contact met tuinders in de 
Zuidplaspolder. Tuinders zijn grootverbruikers én leveranciers van elektriciteit. Voor de belichting van kassen 
verbruiken ze veel stroom, terwijl bij de verwarming van de kassen veel elektriciteit wordt opgewekt. Zodra Stedin 
merkt dat er een grote piek in elektriciteitsverbruik aan zit te komen, hebben Tenergy en AgroEnergy met tuinders 
afspraken gemaakt om hun belichting uit te zetten of verwarmingssysteem (WKK) aan te kunnen zetten. De 
tuinder die bereid is om dit te doen, krijgt hiervoor een vergoeding. 
 
Schuiven met vraag en aanbod 
Doordat vraag en aanbod van elektriciteit niet goed verdeeld is, kan er op sommige plekken in het net 
overbelasting plaatsvinden. Door te schuiven met vraag en aanbod kun je pieken afvlakken. Samen met drie 
tuinders kunnen AgroEnergy en Tenergy in de Zuidplaspolder in totaal voor vijf megawatt aan elektriciteit 
‘schuiven’. Dat is ongeveer de benodigde capaciteit om 5000 huishoudens (vergelijkbaar met de plaats 
Moordrecht) van stroom te voorzien. Stedin, AgroEnergy en Tenergy bereiden zich nu voor op de uitvoering. 
Verwachting is dat eind 2020 de tuinders het net in de Zuidplaspolder voor het eerst gaan ontlasten. 
 
Het is voor het eerst dat netbeheerder Stedin op deze schaal flexibiliteit in het elektriciteitsnet toepast. Stedin 
deed in eerdere projecten op kleinschalige wijze al ervaring op met deze manier van werken. Stedin verwacht 
samen met andere netbeheerders de komende jaren deze methodiek vaker met andere partijen toe te passen, 
als mogelijk tijdelijk alternatief voor het verzwaren van het elektriciteitsnet en het besparen van maatschappelijke 
kosten.   
 
Zuidplaspolder  
De Zuidplaspolder is een overwegend groen en agrarisch gebied tussen Rotterdam, Zoetermeer en Gouda. Het 
gebied heeft twee regionale netbeheerders: Stedin (Waddinxveen, Nieuwerkerk a/d IJssel) en Liander 
(Zevenhuizen, Moerkapelle, Boskoop). Samen met landelijk stroomnetbeheerder TenneT ontwikkelen Liander en 
Stedin een vier hectare groot transformatorstation dat in eind 2024 in het gebied komt te staan.  
 
Over Stedin 
Samen werk maken van een leefwereld vol nieuwe energie. Dat is de missie van Stedin. Stedin is de 
onafhankelijke netbeheerder in de meest stedelijke en industriële regio van Nederland: de provincie Utrecht en 
het grootste deel van Zuid-Holland. In dit gebied is de energie-infrastructuur complex en de afhankelijkheid van 
energie groot. Voor ruim 2 miljoen huishoudens en zakelijke klanten werkt Stedin aan een duurzaam 
energiesysteem dat ook in de toekomst betrouwbaar en betaalbaar is. Stedin heeft zo’n 3500 medewerkers en is 
gevestigd in Rotterdam.  
 
Over AgroEnergy 
AgroEnergy is dé energiepartner voor de glastuinbouw in Nederland. Wij leveren slimme, datagedreven 
energieoplossingen die tuinders helpen bij het optimaliseren van hun bedrijfsvoering. Daarnaast leveren wij een 
compleet aanbod aan energieproducten en verzorgen wij de exploitatie van diverse warmteprojecten. Om 
tuinders maximaal van dienst te kunnen zijn, helpt AgroEnergy hen bij complexe energievraagstukken. Als 
energiepartner is AgroEnergy altijd op zoek naar onderlinge versterking. Niet alleen met onze klanten, maar ook 
met andere samenwerkingspartners. 
 



 

Persbericht 

Over Tenergy 
Tenergy verzorgt in Nederland en Canada de real-time aansturing van stuurbaar vermogen, zoals WKK – 
installaties, netinkoop, warmtepompen enzovoort. Dit vindt vooral plaats bij glastuinbouwbedrijven, maar ook 
steeds meer andere klanten met stuurbaar vermogen. Tenergy levert daarmee een volledige automatisering van 
de energieopwekking inclusief alle relevante meetdata op near-timebasis en complete financiële en performance  
rapportages. 
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