
Word ook lid van de netwerkgroep Smart Grids NL. We zijn benieuwd naar jouw mening! 
Surf voor meer informatie naar: www.smartgridsnederland.nl.  

 

Aankondiging 

Themamiddag Smart Grids NL 

thema: "het derde net" 
Woensdag 14 november, 13.30 – 18.00 uur 

Congrescentrum Elektrum 

Klingelbeekseweg 45 

6812 DE Arnhem 

 

Smart Grids zijn 'hot'. Op lokaal niveau worden prachtige resultaten gehaald waarbij de verschillende 

componenten van Smart Grids gedemonstreerd worden. De uitrol van sensoren en slimme meters is 

inmiddels ook gestart, maar een volledig functioneel slim netwerk is er nog niet. Sterker, niemand 

weet nog hoe het er precies uit gaat zien. Een van de aspecten van het vergroten van de schaal is de 

groeiende hoeveelheid geproduceerde meetdata en bijbehorende analyse die nodig is voor een 

volledig functioneel slim netwerk. Naast het elektriciteit- en gasnetwerk ontstaat een ICT- en 

communicatienetwerk: het zogenaamde 'derde net'. 

 

De hoofdvraag die we deze dag willen adresseren luidt: wat is ten aanzien van het derde net de 

grootste uitdaging waar de energiesector mee te maken krijgt?  

 

De genodigde sprekers zullen de volgende onderwerpen bediscussiëren aan de hand van een 

dilemma: 

 

 Beheer: Het derde net: in eigen beheer of outsourcen? 

 Telecom en IT: Wat is belangrijker: voldoende bandbreedte of slimme IT-oplossingen? 

 Data opslag: Slaan we de data centraal of decentraal op? 

 Interoperabiliteit: Werkt IEC61850 in de praktijk en is interoperabiliteit gewaarborgd, of bestaat er 

geen "alomvattende standaard" en moeten we werken volgens 'recommended practices'? 

 

De themamiddag wordt georganiseerd door DNV KEMA Energy and Sustainability in het kader van de 

Smart Grids NL groep op LinkedIn. Naast een aantal prikkelende presentaties is er voldoende tijd voor 

discussie en interactie. Aan het eind van de middag komen we in een plenaire discussie terug op de 

hoofdvraag. Na afloop van de themamiddag nodigen we u uit voor een aansluitende borrel. De 

spreektaal deze dag is Nederlands. Aanmelden per email: suze.hupkes@dnvkema.com. Deelname is 

gratis. 
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