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Thorpark zal de testlocatie zijn voor de integratie van
onafhankelijke gebouwen in een gemeenschappelijk
ICT-platform om ze bestuurbaar te maken als een
lokale energiegemeenschap (LEC) die actief kan
deelnemen aan de energiemarkten. Naast de
technische aspecten zullen ook de waardeketen,
rollen en lokale afspraken over het delen van baten,
kosten en aansprakelijkheid worden besproken en
ter discussie worden gesteld.
Het hoofddoel van deze pilot voor het InterConnect
project is het opzetten van een DRM-systeem en het
ontwikkelen van slimme algoritmes voor het opladen
van EV's, gebaseerd op PV productie en
voorspellingen. In een eerste fase zal dit alleen voor
het EnergyVille 1 gebouw zijn. In een tweede fase zal
onderzocht worden om dit toe te passen op
meerdere gebouwen en oplaadlocaties binnen Thor.

Thor Park is een nieuw wetenschaps- en
bedrijvenpark op een voormalige mijnsite. De
bestaande netinfrastructuur naar Thor werd
gedimensioneerd in functie van de vroegere
mijnbouwactiviteiten en de huidige
ontwikkelingen hebben reeds de bezorgdheid
doen ontstaan dat in de nabije toekomst een
versterking van het net nodig zou kunnen zijn.

Onze doelstellingen zijn:
–› Beheer van ﬂexibiliteit op gemeenschapsniveau om
de elektriciteitsrekening te verlagen.
–› Maximaliseer de ﬂexibiliteit van openbare
parkeerplaatsen zonder afbreuk te doen aan het
comfort van de gebruikers.
–› Handel in beschikbare ﬂexibiliteit via een lokaal
gemeenschapsplatform (ﬂexplatform).

