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Welkom

SMILE – Philo Tamis (New Energy Coalition)

IANOS – Kim van Dam (Hanzehogeschool Groningen)

Ameland – Johan Kiewiet (Ameland Energie Coöperatie)
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IANOS 
IntegrAted SolutioNs for the DecarbOnization and 
Smartification of islands

Context

• Ongeveer 3,5% van Europese bevolking woont op een eiland
• Kosten voor energie productie zijn tot wel 10 keer zo hoog als op vaste wal

Route naar decarbonisatie

• Grootschallige toepassing van lokale bronnen hernieuwbare energie en opslag systemen dragen bij aan
decarbonisatie van het energie system en tegelijkertijd zorgt het voor economische opbrengsten

Uitdaging voor de meeste eilanden

• Afhankelijk van fossiele brandstoffen
• Seizoensgebonden vraagpatroon
• Toename van nieuwe energie kan systeem verstoren
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IANOS 
IntegrAted SolutioNs for the DecarbOnization and 
Smartification of islands

Wat gebeurt er in IANOS?

• Bouwen aan een Virtual Power Plant met Artificial Intelligence voor optimalisatie en balancering
• 9 use cases – dit zijn demonstratie projecten op de eilanden
• 2  voorbeeld eilanden:  Ameland and Terceira (Portugal) + 3 “fellow” eilanden
• Verschillende werkpakketten bv voor business models, regulering, rol van bevolking etc. 

Wat gebeurt op Ameland?
• Verbinden en monitoren van 8 concrete projecten met nieuwe en bestaande hernieuwbare energie aan de virtuele

krachtcentrale
• Zonnepark, hoge druk vergister, electrolyser, tidal kite etc.
• Belangrijk: actieve deelname door eilander gemeenschap en andere stakeholders

Ook op Ameland: 

• Sinds 2006: Convenant Duurzaam Ameland 
• Amelander Aanpak: zie Learning History (ESTRAC – TNO and HUAS)





Meer weten? Ga naar:
www.h2020smile.eu

www.ianos.eu
www.en-tran-ce.org

www.newenergycoalition.org

Bedankt voor je deelname


