
MONDAINE-ready in 7 stappen
Ontdek hier hoe het energiemodel van jouw organisatie kan aansluiten op het 
MONDAINE ecosysteem



MONDAINE – de methode om 
energiemodellen te verbinden

MONDAINE (MOdels aNd DAta INterfaces for Energy) is een methode voor het koppelen van energiemodellen en biedt zo 
oplossingen voor het bundelen van de krachten van deze energie-rekenmodellen. Hierdoor ontstaat een integrale set van 
modellen en data, wat kan leiden tot unieke, beter vergelijkbare en consistentere resultaten. MONDAINE wordt momenteel 
ontwikkeld in een TKI Urban Energy subsidieproject, door een consortium waarin meerdere energiemodellen worden 
ingebracht. Het uiteindelijke doel is om energiemodel-eigenaren buiten het oorspronkelijke consortium te laten aansluiten, om 
zo verder te bouwen aan een ecosysteem dat de energietransitie in Nederland kan versnellen. Dit document presenteert de 
stappen die door een energiemodel-eigenaar worden doorlopen om te koppelen aan de MONDAINE Suite van energiemodellen. 

Inhoud van dit document

Het MONDAINE-ready stappenplan beschrijft in 7 
overzichtelijke stappen het proces van het tot een verbinding 
komen met het MONDAINE ecosysteem, met uw eigen 
energiemodel. 

Dit zijn de volgende stappen:

Stap 1: Doel en functionaliteiten bepalen 

Stap 2: Contact met MONDAINE consortium

Stap 3: Model aanpassen op ESDL taal

Stap 4: Link naar de MONDAINE Drive

Stap 5: Individuele modelkoppelingen

Stap 6: Publicatie broncode koppelingen (optioneel)

Stap 7: Aanpassingen aan MONDAINE documentatie

Einde: Integrale modelberekeningen mogelijk

Vragen naar aanleiding van dit document? 

Online kunt u contact opnemen met MONDAINE! Wij zijn te 
vinden op LinkedIn én op onze eigen homepage mondaine-
suite.nl. 

- 2 -



Introductie MONDAINE
> MONDAINE-ready stappenplan: introductie

De slimme energietransitie: van data naar 
handelen

De energietransitie vraagt om grote aanpassingen aan onze 
energie infrastructuur. Om te bepalen wat het effect is van de 
verschillende aanpassingen, worden digitale rekenmodellen 
gebruikt. Overheden, netbeheerders, woningcorporaties en 
VvE’s hebben grote behoefte aan betrouwbare inzichten in de 
verschillende scenario’s, omdat dit hen helpt bij het maken van 
grote beslissingen over de huidige energie infrastructuur. 

Op de Nederlandse markt zijn tientallen energierekenmodellen 
te vinden. Elk van deze modellen inclusief de uitkomsten 
ervan, zijn van waarde. Een energiemodel produceert 
opzichzelfstaande data die meestal moeilijk te verbinden is aan 
de uitkomsten van andere energiemodellen. Daarom is een 
integraal, transparant en vooral betrouwbaar 
koppelmechanisme nodig, om de data die de verschillende 
energie-rekenmodellen produceren samen te brengen. Het 
innovatieve koppelmechanisme MONDAINE Suite is speciaal 
hiervoor ontwikkeld. MONDAINE Suite vormt de koppeling van 
bestaande modellen, waardoor een integrale set van modellen 
en data ontstaat. Hierdoor kan data efficiënter, effectiever en 
consistenter met elkaar vergeleken en gecombineerd worden. 
Dit helpt stakeholders in de energietransitie bij het van maken 
een betrouwbaar en volledig ontwerp voor een hybride 
energie-infrastructuur. 

De MONDAINE Suite voor 
energiemodelontwikkelaars

Elk energiemodel heeft zijn eigen unieke focus en doelgroep. 
Door uitwisseling van in- en output via het MONDAINE Suite 
koppelmechanisme mogelijk te maken, kunnen USP’s van 
verschillende energiemodellen worden gecombineerd. Zo 
ontstaat er synergie. MONDAINE wil het voor alle 
energiemodelleurs mogelijk maken koppelingen tussen 
energiemodellen te genereren.

Team

Het Mondaine Suite expert team bestaat uit:

• TNO

• Quintel Intelligence

• Geodan,

• Object Vision

• Balance

• Ekwadraat

Het consortium combineert kennis op het gebied van 
energiemodellen en tools, GIS, energie en ruimte, besluitvormings-
en governance processen, software en ICT. Zij hebben daarbij 
aandacht voor het perspectief van de wetenschap en innovatie, 
maar ook voor de gebruiksvriendelijkheid voor de eindgebruiker. 
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Stap 1: Doel en functionaliteiten 
bepalen

De eerste stap in het MONDAINE-ready stappenplan is de 
identificatie van het doel van de koppeling tussen een 
gegeven energiemodel en het MONDAINE ecosysteem. 

Doel van de koppeling

Voordat er contact wordt gezocht met het MONDAINE 
consortium om een koppeling te bespreken, is het van 
belang het doel van de koppeling te formuleren. Dit 
vergemakkelijkt - en versnelt – de latere stappen in het 
proces om aan te sluiten aan MONDAINE. 

Beoogde (gezamenlijke) functionaliteiten

Wanneer een energiemodel met de MONDAINE Suite wordt 
gekoppeld, zijn niet alle functionaliteiten vanuit of samen 
met andere energiemodellen mogelijk. Bedenk daarom van 
tevoren goed welke functionaliteiten gewenst zijn na de 
koppeling met MONDAINE. 

Het ene energiemodel vindt bijvoorbeeld de optie voor 
geografische visualisatie belangrijk, de ander wil de 
schaalgrootte van resultaten kunnen aanpassen.
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Wat kan MONDAINE momenteel?

• Met MONDAINE kan een duurzame warmtevoorziening 
visueel gemaakt worden en welke warmtevraag en -aanbod 
past binnen een wijk.

• Met MONDAINE kan duurzame elektrische energie opwek, en 
elektriciteitsvraag en -aanbod inzichtelijk gemaakt worden. 

• Met MONDAINE kan een integraal energiesysteem (vraag en 
aanbod) berekend worden en visueel gemaakt worden.

• MONDAINE geeft richting in de aanpak voor duurzaam 
(aardgasvrij) wonen. Hierin zitten de opties voor 
verduurzaming, de kosten, en duurzaamheid van de 
systeemkeuze.

• Door gebruik te maken van MONDAINE kan een 
adviseur/gemeente de VESTA resultaten aanvullen met eigen 
data om specifiekere inzichten te krijgen in de 
opbouw/kosten/duurzaamheid van het energiesysteem en op 
basis daarvan uitvoeringsplannen te maken.

• Met MONDAINE kunnen keuzes op verschillende geografische 
niveaus (buurt, gemeente, regio) opgeteld worden tot het 
gewenste geografische niveau. Zo kunnen energieplannen op 
verschillende geografische niveaus in samenhang verkend 
worden.



Stap 2: Contact met MONDAINE 
consortium 

Nu je het doel en de gewenste functionaliteiten hebt bepaald, 
kun je contact opnemen met het MONDAINE consortium. We 
plannen een afspraak in om een aantal vragen te bespreken. 

Inventarisatie details rondom koppeling

Wanneer energiemodellen worden gekoppeld, wordt er 
allerlei informatie uitgewisseld, gezamenlijk geproduceerd en 
(mogelijk) online beschikbaar gemaakt. Om effectief samen 
te kunnen werken, worden in dit stadium afspraken gemaakt 
over hoe om te gaan met dit type informatie. Deze afspraken 
gaan over de volgende vijf onderwerpen: 

Data    Veel energiemodellen maken gebruik van openbaar 
beschikbare data. Echter is het niet ongebruikelijk dat 
energiemodellen ook niet-openbare data toepassen. In deze 
stap wordt in kaart gebracht hoe uw nieuw aan te sluiten 
model omgaat met datadeling, en of dit aansluit bij het 
MONDAINE ecosysteem. Ook voor  beoogde koppelingen en 
gedeelde functionaliteiten met andere modellen wordt in 
beeld gebracht hoe er met datadeling wordt omgegaan.

Access    Access van energiemodellen is een bepalende 
factor in het realiseren van koppelingen met andere 
modellen. Met ‘access’ wordt gerefereerd naar de 

toegankelijkheid van een model: kan een willekeurige 
gebruiker volledig gebruik maken van het energiemodel, of 
moet er voor dit model betaald worden? In deze stap wordt 
in kaart gebracht of het nieuw aan te sluiten model een open
versus closed access model is, en hoe een koppeling met 
andere modellen er uit kan zien.

Source code    Een ander aspect waarin energiemodellen 
kunnen verschillen is in de broncode (of: source code) van 
dit model online beschikbaar is. MONDAINE streeft naar 
transparantie en gelooft in het zelf delen van de source code. 
Echter, niet alle modellen in het MONDAINE ecosysteem zijn 
‘open source’ – en daarmee is het zeker dus ook mogelijk 
voor andere ‘closed source’ modellen om aan te sluiten. Zie 
ook Stap 6 van het MONDAINE-ready stappenplan (slide 10) 
voor meer informatie.
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> Stap 2: contact met MONDAINE consortium

Modellen  In de eerste stap van het MONDAINE-ready 
stappenplan wordt gekeken welke data van de 
energiemodellen gekoppeld aan elkaar kan worden. In deze 
stap kijken we hoe de energiemodellen verder aan elkaar 
gekoppeld moeten worden.

Functionaliteiten In overleg met consortiumpartners van 
MONDAINE wordt in deze stap verder onderzocht welke 
functionaliteiten er zijn en hoe deze er uit zouden komen te 
zien. Ook is het mogelijk om een inschatting te maken van de 
kosten ten tijdsbesteding voor het realiseren van de 
koppeling. 

Toegevoegde waarde van de koppeling

MONDAINE hanteert een aantal criteria voor het aansluiten 
van een nieuwe model, zoals de kwaliteit of toegevoegde 
waarde van het model. Zo kunnen wij ons ook voorstellen 
dat u als modelleur dergelijke afwegingen maakt. Op dit punt 
besluiten beide partijen of het zinvol is en de moeite loont 
de koppeling te gaan realiseren. 

Plaats in de MONDAINE workflow

Er bestaan momenteel verschillende modelkoppelingen in 
het MONDAINE ecosysteem, met een eigen doel, 
eindresultaten, functionaliteiten en betrokken modellen. De 
werking van deze koppelingen kunnen worden gevisualiseerd 
in een workflow (zie figuur 2.1). Het nieuwe model kan een 
plaats krijgen in een bestaande workflow of een nieuwe 
workflow. In deze stap wordt een dergelijke workflow 
opgesteld vanuit een technisch perspectief als wel vanuit het 
perspectief van de gebruiker.

Figuur 2.1: Voorbeeld workflow van een serie modelkoppeling in MONDAINE 

Wat kunnen anderen met jouw resultaten?

De laatste activiteit in stap 2 is in kaart brengen hoe anderen 
gebruik kunnen maken van uw resultaten. Hierin zien wij een 
aantal mogelijke scenario’s: 

Consumerend   Het nieuwe model consumeert alleen 
gegevens / heeft gegevens nodig van bestaande modellen.

Producerend   Het nieuwe model produceert alleen 
gegevens/  levert gegevens aan bestaande modellen.

Hybride   Het nieuwe model consumeert en produceert 
gegevens, voegt toe en gebruikt gegevens aan bestaande 
modellen

- 6 -



Stap 3: Model aanpassen op ESDL taal

De derde stap in het MONDAINE-ready stappenplan is het 
nieuwe model conformeren aan de ESDL taal. Als u kiest aan 
te sluiten op Mondaine ecosysteem dan moet uw model 
conformere aan de ESDL taal. Hiervoor doorlopen we vier 
activiteiten:

1: Informatiestromen    Als eerste wordt geïnventariseerd 
welke informatie gecommuniceerd moet worden van en naar 
de MONDAINE Suite met ESDL, bij zowel de ingaande als de 
uitgaande zijde van het nieuwe model.

2: ESDL omschrijving    Hier wordt bepaald hoe de 
informatiestromen in ESDL beschreven kunnen worden. 
Voorbeeld: een netbeheerder wil een load flow pakket 
koppelen aan MONDAINE. Het MONDAINE consortium 
brengt dan in kaart welke informatie de netbeheerder nodig 
heeft, en hoe deze in EDSL beschreven kan worden? Het load 
flow model levert op basis van de input van de MONDAINE 
Suite dan weer bijvoorbeeld knelpunten in het 
elektriciteitsnet terug. Ook dit dient dan gedefinieerd te 
worden in ESDL.

3: Aanpassing ESDL    ESDL is in staat in de huidige vorm een 
grote veelzijdigheid aan mogelijke elementen van een 
energiesysteem te beschrijven en verschillende typen 

netwerken te definiëren. Indien nodig kan ESDL worden 
uitgebreid om componenten of netwerken te beschrijven. 

4: ESDL interface implementatie    De activiteit is het 
implementeren van de ESDL interface voor het nieuwe 
model; oftewel het schrijven van de benodigde code voor de 
beoogde koppeling.

Wat is ESDL?

ESDL (Energy System Description Language) is een 
modelleertaal ontwikkeld om complete (hybride) 
energiesystemen te beschrijven in, een uniform format. ESDL 
faciliteert het beschrijven van individuele energiecomponenten 
in een systeem, hoe deze verbonden zijn, hoe deze gebruikt 
worden, waar deze fysiek gezien zich bevinden en wat deze 
kosten. Overige informatie over gebouwen in de omgeving, 
energiepotentieel en KPI’s kunnen ook worden beschreven. Een 
van de mogelijke toepassingen van ESDL – waar MONDAINE 
gebruik van maakt – is het faciliteren van interoperabiliteit 
tussen verschillende energiemodellen; maar ook het ontsluiten 
van open data van energiesystemen.

Zie ook: https://energytransition.gitbook.io/esdl/
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Stap 4: Link naar de MONDAINE Drive

De MONDAINE Drive is het medium waarmee data 
uitgewisseld kan worden in het MONDAINE ecosysteem. Om 
succesvol data te kunnen uitwisselen tussen verschillende 
modellen, is een link naar de Hub noodzakelijk. In deze stap 
wordt dit gerealiseerd.

Link naar de MONDAINE Drive

Dit wordt gedaan door onder andere het aanroepen naar de 
MONDAINE Drive API te implementeren.

API

Een API – afgekort voor application programming interface – is 
een verzameling definities, op basis waarvan een applicatie kan 
communiceren met een andere applicatie, of een onderdeel 
hiervan. 
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Stap 5: Configuratie van de 
workflow(s)

De vijfde stap in het MONDAINE-ready stappenplan is het 
configureren van de eerder in kaart gebrachte workflows –en 
daarmee het daadwerkelijk bewerkstelligen van de 
koppelingen tussen het MONDAINE ecosysteem en het 
nieuwe model.

Nu er duidelijk is welke koppelingen gemaakt dienen te 
worden, welke functionaliteiten dit oplevert, de juiste 
nieuwe componenten zijn beschreven in ESDL en er een link 
is met de MONDAINE Hub, de daadwerkelijke 
modelkoppelingen worden gerealiseerd.

De modelkoppeling gebeurt aan twee zijden: de zijde van het 
nieuwe model en de zijde van de reeds aan MONDAINE 
gekoppelde modellen.

1: Implementatie nieuwe model   Modelkoppelingen aan de 
zijde van het nieuwe model worden uitgevoerd door de 
nieuwe partij. 

2: Implementatie bestaande modellen MONDAINE   Aan de 
zijde van de reeks al gekoppelde modellen wordt de nodige 
implementatie uitgevoerd door diens modeleigenaren. Het is 
mogelijk dat voor meerdere energiemodellen er individuele 
modelkoppelingen geïmplementeerd moeten worden. 

Na de implementatie van de koppelingen wordt de 
datakwaliteit – van de resultaten als product van de nieuw 
gelegde koppeling – tevens gecontroleerd.
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Stap 6: Publicatie broncode 
koppelingen (optioneel)

De broncode van de gerealiseerde modelkoppelingen kunnen 
worden gepubliceerd. Deze stap van het MONDAINE-ready 
stappenplan beschrijft hoe het MONDAINE consortium tegen 
het delen van de broncode van nieuwe gerealiseerde 
koppelingen en gedeelde functionaliteiten aan staat. 

Publicatie – wel of niet?

Gezamenlijk met het MONDAINE consortium bepaalt de 
nieuw aangesloten partij of de broncode van nieuw 
gerealiseerde modelkoppelingen online gepubliceerd wordt. 
Zoals eerder beschreven, is het MONDAINE consortium een 
voorstander van open source opereren – dus dit zal altijd de 
voorkeur genieten.

Het MONDAINE-ready stappenplan voorziet er in dat 
gedurende deze stap er geen onverwachte situaties 
optreden, waarbij er sterk conflicterende beelden heersen 
over het publiceren van de broncode – aangezien in stap 2 
het MONDAINE consortium en de nieuwe partij gezamenlijk 
hier reeds afspreken over hebben gemaakt.
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Stap 7: Aanpassingen aan MONDAINE 
documentatie

De laatste stap van het MONDAINE-ready stappenplan is het 
aanbrengen van aanpassingen aan MONDAINE 
documentatie.

Online is er documentatie beschikbaar over MONDAINE en 
de MONDAINE Suite. Denk hierbij aan instructies, algemene 
informatie en trainingen – om zowel bestaande als nieuwe 
gebruikers te ondersteunen in het gebruiken van 
MONDAINE, ESDL en de MONDAINE Hub.

Bij het koppelen van een nieuw energiemodel is het mogelijk 
dat er wijzigingen of toevoegingen zijn aangebracht aan 
MONDAINE, ESDL, workflows en dergelijke. Indien nodig 
wordt de online documentatie aangepast. 
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Integrale modelberekeningen 
mogelijk

Bedankt voor het lezen van het MONDAINE-ready 
stappenplan Het integraal werken tussen energiemodellen is 
na het doorlopen van het MONDAINE-ready stappenplan 
mogelijk. 

Meer informatie? Kijk op www.mondaine-suite.nl

Voor overige vragen neem contact op met de projectleider 
van het TKI MONDAINE project: 

Arjan Zwamborn, TNO: arjan.zwamborn@tno.nl
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