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OPSLAAN	  VAN	  ENERGIE	  UIT	  WIND	  EN	  ZON	  	  

door	  Thijl	  Ankersmit	  en	  Maarten	  de	  Groot	  ter	  bespreking	  in	  Themagroep	  Energie	  

	  
1.	  Inleiding	  
	  
In	  deze	  notitie	  presenteren	  we	  	  een	  inventarisatie	  van	  de	  verschillende	  mogelijkheden	  om	  energie	  	  die	  wordt	  
opgewekt	  uit	  wind	  en	  zon	  op	  te	  slaan	  voor	  gebruik	  op	  een	  ander	  tijdstip.	  Energie	  uit	  wind	  en	  zon	  speelt	  nu,	  maar	  
meer	  nog	  in	  de	  toekomst,	  een	  belangrijke	  rol	  in	  de	  energievoorziening,	  maar	  heeft	  het	  belangrijke	  nadeel	  dat	  het	  
aanbod	  sterk	  fluctueert	  (dag/nacht,	  winderig/windstil,	  zomer/winter)	  .	  Voor	  vormen	  van	  energieopwekking	  op	  
basis	  van	  fossiele	  brandstoffen	  geldt	  dat	  in	  veel	  mindere	  mate.	  Ook	  geldt	  dat	  niet	  voor	  vormen	  die	  het	  predikaat	  
‘duurzaam’	  verdienen,	  zoals	  	  geothermische	  energie,	  waterkrachtcentrales,	  getij-‐	  en	  golfcentrales	  elektriciteit	  uit	  
het	  wortelstelsel	  van	  levende	  planten,	  blue	  energy,	  centrales	  op	  groen-‐	  of	  biogas.	  Maar	  de	  verwachting	  is	  dat	  die	  
samen	  toch	  maar	  een	  beperkte	  bijdrage	  kunnen	  leveren	  aan	  de	  totale	  duurzame	  energievoorziening.	  
	  
We	  beperken	  ons	  voornamelijk	  tot	  opslaan	  van	  energie	  die	  wordt	  opgewekt	  in	  de	  vorm	  van	  elektriciteit.	  Energie	  
opgewekt	  in	  de	  vorm	  van	  warmte	  komt	  hieronder	  alleen	  ter	  sprake	  bij	  scenario	  VI.	  Opmerking:	  opslaan	  van	  
thermische	  energie	  speelt	  uiteraard	  ook	  een	  belangrijke	  rol	  als	  het	  gaat	  om	  met	  fossiele	  brandstoffen	  opgewekte	  
restwarmte	  van	  bedrijven,	  maar	  die	  komt	  hier	  niet	  ter	  sprake.	  
	  
	  
2.	  Het	  ruimere	  kader:	  afstemming	  van	  vraag	  en	  aanbod	  
	  
Elektrische	  energie	  is	  relatief	  gemakkelijk	  te	  transporteren	  van	  aanbodlocatie	  naar	  vraaglocatie.	  Zoals	  gezegd	  geldt	  
voor	  elektriciteit	  uit	  zon	  en	  wind	  dat	  het	  aanbod	  helaas	  sterk	  fluctueert.	  Ook	  de	  vraag	  naar	  elektriciteit	  fluctueert,	  
maar	  niet	  synchroon	  met	  het	  aanbod	  –	  althans	  niet	  voor	  zover	  dat	  aanbod	  bestaat	  uit	  wind-‐	  en	  zonnestroom.	  Er	  
zijn	  in	  principe	  vier	  verschillende	  methoden	  om	  aanbod	  en	  vraag	  op	  elkaar	  af	  te	  stemmen:	  

I. Profiteren	  van	  regionale	  verschillen	  m.b.v.	  een	  transportnetwerk	  
II. Afstemmen	  van	  de	  vraag	  op	  het	  aanbod	  
III. De	  elektriciteit	  in	  belangrijke	  mate	  opwekken	  op	  andere	  manieren	  dan	  middels	  wind	  en	  zon;	  manieren	  

waarbij	  de	  produktie	  goed	  regelbaar	  is	  en	  dus	  aan	  te	  passen	  aan	  de	  vraag	  
IV. Opslaan.	  

	  
Ad	  I	  
Hiermee	  is	  slechts	  een	  deel	  van	  het	  momentane	  verschil	  tussen	  aanbod	  en	  vraag	  te	  overbruggen.	  Immers,	  de	  
pieken	  en	  dalen	  in	  de	  vraag	  binnen	  een	  land,	  en	  zelfs	  binnen	  een	  continent	  treden	  overal	  ongeveer	  gelijk	  op;	  in	  een	  
heel	  groot	  gebied	  schijnt	  de	  zon	  uren	  per	  etmaal	  nergens;	  de	  zon	  schijnt	  ’s	  winters	  overal	  op	  het	  noordelijke	  
halfrond	  veel	  minder	  dan	  ’s	  zomers;	  dagen	  met	  weinig	  of	  juist	  met	  veel	  wind	  treden	  meestal	  gelijktijdig	  op	  in	  een	  
groot	  deel	  van	  een	  continent.	  Wel	  kan	  een	  groot,	  continentaal	  netwerk	  helpen	  om	  productiepieken	  en	  dalen	  
enigszins	  uit	  te	  vlakken	  als	  wind	  en	  zon	  beide	  een	  belangrijk	  aandeel	  hebben	  in	  de	  elektriciteitsproductie.	  	  
	  
Ad	  II	  
Volgens	  de	  wet	  van	  behoud	  van	  energie	  gaat	  weliswaar	  energie	  nooit	  verloren,	  maar	  bij	  opslaan	  van	  energie	  
verdwijnt	  vaak	  toch	  een	  groter	  of	  kleiner	  deel	  als	  voor	  de	  mens	  nutteloze	  energie.	  Dus	  het	  is	  altijd	  efficiënter	  om	  de	  
energie	  direct	  te	  benutten	  op	  het	  moment	  dat	  die	  beschikbaar	  komt;	  bijvoorbeeld	  ’s	  nachts	  door	  een	  
windmolenpark	  geproduceerde	  elektriciteit.	  Die	  kan	  je	  opslaan	  voor	  gebruik	  overdag,	  maar	  je	  kan	  er	  beter	  de	  
wasmachine	  ’s	  nachts	  van	  laten	  draaien.	  	  
De	  mogelijkheden	  op	  dit	  gebied	  zijn	  echter	  beperkt.	  Immers,	  men	  zal	  slechts	  in	  zeer	  beperkte	  mate	  bereid	  zijn	  om	  
het	  moment	  van	  TV-‐kijken,	  computeren,	  lezen	  en	  warm	  eten	  af	  te	  stemmen	  op	  het	  elektriciteitstarief.	  Hetzelfde	  
geldt	  voor	  de	  openingstijden	  van	  kantoren	  en	  scholen.	  Ook	  voor	  trein	  en	  tram	  lijkt	  het	  flexibel	  maken	  van	  het	  
energiegebruik	  praktisch	  uitgesloten.	  	  	  
Bij	  industriële	  processen	  is	  het	  misschien	  wel	  mogelijk	  de	  energievraag	  enigszins	  af	  te	  stemmen	  op	  de	  prijs	  van	  het	  
moment.	  Maar	  juist	  de	  meest	  energieslurpende	  industriële	  processen,	  zoals	  de	  productie	  van	  aluminium,	  zijn	  
veelal	  alleen	  (energie)-‐efficiënt	  als	  ze	  continu	  doorgaan.	  	  
Een	  bijzonder	  geval	  vormen	  elektrische	  auto’s.	  Het	  is	  rationeel	  om	  die	  ’s	  nachts	  aan	  het	  infuus	  te	  leggen,	  zodat	  die	  
de	  volgende	  ochtend	  weer	  geheel	  opgeladen	  klaar	  staan.	  Dit	  wordt	  ook	  wel	  beschouwd	  als	  een	  mogelijke	  vorm	  van	  
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opslag,	  omdat	  overdag	  weer	  energie	  uit	  de	  geparkeerde	  auto	  kan	  worden	  afgetapt.	  Dat	  lijkt	  ons	  een	  slecht	  idee,	  al	  
was	  het	  maar	  omdat	  de	  dure	  auto-‐accu	  daardoor	  veel	  sneller	  slijt	  dan	  nodig.	  Opslaan	  van	  elektriciteit	  in	  accu’s	  voor	  
gebruik	  op	  een	  ander	  tijdstip	  kan	  nuttig	  zijn,	  maar	  doe	  dat	  dan	  in	  (goedkopere)	  accu’s	  voor	  stationair	  gebruik.	  	  

	  
Ad	  III	  
Dit	  is	  het	  omgekeerde	  van	  II:	  het	  aanbod	  wordt	  afgestemd	  op	  de	  vraag.	  Binnen	  de	  landsgrenzen	  kan	  dat	  door	  de	  
elektriciteitsvoorziening	  deels	  te	  laten	  verzorgen	  door	  elektriciteitscentrales	  met	  een	  goed	  regelbare	  output.	  
Hoewel	  diverse	  vormen	  van	  duurzame	  elektriciteitsopwekking	  aan	  die	  voorwaarde	  kunnen	  voldoen	  (zie	  paragraaf	  
1),	  wordt	  hiervan	  nu	  nog	  nauwelijks	  gebruik	  gemaakt.	  De	  praktijk	  van	  dit	  moment	  is	  dat	  regelbare	  
elektriciteitscentrales	  vrijwel	  altijd	  aardgas-‐	  of	  kolengestookt	  zijn.	  
Gezien	  de	  fluctuaties	  in	  de	  opbrengst	  van	  zon-‐	  en	  windenergie	  wordt	  vaak	  gesteld	  dat	  met	  name	  aardgas/lng-‐
centrales	  ook	  anno	  2050	  nodig	  zullen	  blijven	  als	  standby-‐voorziening.	  Naar	  onze	  mening	  zal	  het	  in	  beginsel	  echter	  
mogelijk	  zijn	  om	  tegen	  die	  tijd	  bij	  de	  vraag	  achterblijvend	  aanbod	  van	  elektriciteit	  te	  voorkomen	  zonder	  het	  gebruik	  
van	  niet-‐hernieuwbare	  energiedragers	  zoals	  aardgas	  en	  steenkool.	  Belangrijkste	  voorwaarde	  daarvoor	  is	  de	  
politieke	  wil	  tot	  realisatie.	  	  	  
	  
Ad	  IV	  
Voor	  de	  afstemming	  van	  aanbod	  en	  vraag	  van	  energie	  uit	  zon	  en	  wind	  zijn	  vooral	  mogelijkheden	  tot	  opslag	  van	  
belang;	  het	  verdere	  onderwerp	  van	  deze	  notitie.	  Overigens	  is	  opslag	  ook	  aan	  de	  orde	  bij	  “traditionele”	  energie	  of,	  
correcter,	  bij	  de	  traditionele	  energiedragers,	  zoals	  aardgas,	  steenkool	  en	  olie.	  Er	  geldt	  zelfs	  een	  wettelijke	  
verplichting	  om	  een	  voorraad	  energiedragers	  aan	  te	  houden	  die	  voldoende	  is	  om	  het	  land	  gedurende	  drie	  
maanden	  van	  energie	  te	  voorzien,	  mocht	  de	  aanvoer	  van	  energiedragers	  stokken.	  Het	  grote	  verschil	  tussen	  deze	  
opslagvorm	  en	  de	  opslag	  van	  wind-‐	  en	  zonne-‐energie	  is	  dat	  bij	  die	  laatste	  niet	  potentiële	  energie	  (oftewel	  
energiedragers)	  het	  startpunt	  vormt,	  maar	  actuele	  of	  zo	  men	  wil	  “echte”	  energie	  (kinetische	  energie	  of	  elektrische	  
stroom).	  
	  	  	  
	  
3.	  Vormen	  van	  opslag	  van	  elektrische	  energie	  
	  
Bij	  het	  opslaan	  van	  elektrische	  energie	  kan	  men	  denken	  aan	  de	  volgende	  vormen:	  
1. Accu’s	  
2. Vliegwielen	  
3. Waterkrachtreservoirs,	  bv	  in	  Noorwegen.	  Ook	  wordt	  gedacht	  aan	  een	  PAC	  (Pomp	  Accumulatie	  Centrale)	  in	  

Nederland	  of	  op	  zee	  in	  de	  vorm	  van	  een	  “valmeer”	  en	  een	  OPAC	  (Ondergrondse	  Pomp	  Accumulatie	  
Centrale)	  

4A.	  	  	  	  	  	  Samendrukking	  lucht	  in	  ondergrond	  (CAES,	  Compressed	  Air	  Energy	  Storage).	  	  
4B.	  	  	  	  	  	  Idem	  in	  tank	  met	  terugwinning	  van	  warmte	  (AA-‐CAES,	  Advanced	  Adiabatic-‐CAES)	  
5A.	  	  	  	  	  	  Omzetting	  van	  elektrische	  energie	  in	  een	  gas	  (waterstof,	  methaan	  of	  ander	  gas)	  of	  vloeistof	  (methanol)	  dat	  

later,	  na	  opslag,	  gebruikt	  wordt	  voor	  de	  opwekking	  van	  elektriciteit:	  “power	  to	  gas	  to	  power”.	  De	  opslag	  van	  
gas	  kan	  plaatsvinden	  in	  lege	  aardgasvelden	  en/of	  zoutcavernes.	  	  

5B.	  	  	  	  	  	  Idem	  specifiek	  als	  brandstof	  voor	  auto’s,	  vliegtuigen	  en	  vaartuigen.	  
5C.	  	  	  	  	  	  Idem	  specifiek	  voor	  productie	  van	  warmte	  of	  koude.	  
5D.	  	  	  	  	  	  Idem	  zonder	  specifieke	  bestemming:	  “power	  to	  gas”.	  Vooral	  dan	  is	  distributie	  van	  belang.	  Bijmengen	  in	  het	  

aardgasnet	  is	  daarvoor	  de	  meest	  voor	  de	  hand	  liggende	  oplossing.	  
	  
	  
	  
De	  rol	  die	  elk	  van	  de	  opslagvormen	  kan	  spelen	  hangt	  af	  van	  een	  aantal	  factoren:	  
a) Het	  totale	  energierendement:	  hoeveel	  nuttige	  energie	  blijft	  er	  over	  na	  opslag	  en	  eventuele	  

terugtransformatie?	  
b) Energiedichtheid:	  de	  hoeveelheid	  energie	  die	  gebufferd	  kan	  worden	  per	  kg	  opslagmiddel	  of	  per	  m3	  of	  per	  m2.	  

Vooral	  relevant	  voor	  gebruik	  in	  vervoermiddelen.	  	  
c) De	  schaal	  waarop	  de	  buffer	  gerealiseerd	  kan	  worden,	  met	  als	  uitersten:	  per	  huishouden	  (kleine	  installatie;	  

laagspanning)	  of	  alleen	  op	  nationale/Europese	  schaal	  (grote	  fabriek;	  hoogspanning,	  aardgasnet).	  
d) De	  grootte	  van	  de	  investering	  (geld,	  energie,	  ruimte)	  per	  gebufferde	  hoeveelheid	  energie;	  de	  technische	  en	  

economische	  levensduur.	  
e) Geschiktheid	  voor	  de	  karakteristieke	  periode	  van	  de	  fluctuatie	  (minuut,	  uur,	  dag,	  half	  jaar).	  	  
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Hieronder	  een	  tabel	  met	  een	  indicatie	  van	  de	  vijf	  factoren	  voor	  elk	  van	  de	  vormen	  van	  opslag.	  
	  
	  	  
VORM	  VAN	  OPSLAG	  

a)	  	  
RENDEMENT	  
E	  >	  buffer	  >	  E	  
(voor	  1,	  2,	  3,	  4A	  )	  
E	  >	  gas/vloeistof	  
(voor	  4B,	  4C	  en	  4D)	  
	  

b)	  
ENERGIE	  
DICHT-‐
HEID	  *)	  

c)	  	  
SCHAAL	  

d)	  
	  	  INVESTERING	  
	  	  t.o.v.	  ENERGIE-‐	  
	  	  HOEVEELHEID	  

e)	  
KARAKTERIS-‐	  
TIEKE	  PERIODE	  

1.	  Accu	   hoog	  >	  90%	   matig	  	   van	  klein	  tot	  
middelgroot	  
	  

hoog	   uren,	  dagen	  

2.	  Vliegwiel	   hoog	  >	  90%	   laag	  	   van	  klein	  tot	  
middelgroot	  
	  

zeer	  hoog	   minuten,	  uur	  

3.	  Waterreservoir	   redelijk	  (~	  80%)	   zeer	  laag	  	   van	  klein	  tot	  
zeer	  groot	  	  
	  

hoog	  	   uren,	  dagen,	  jaar	  

4A.	  CAES	   laag	  (~	  50%)	   zeer	  laag	  	   middelgroot	   matig	   dagen,	  jaar	  
4B.	  AA-‐CAES	   matig	  (~	  70%)	   laag	  	   van	  klein	  tot	  

middelgroot	  
hoog	   	  uren,	  dagen	  

5A.	  Waterstof	  	  
	  	  	  	  	  	  	  Overige	  stoffen	  

laag	  (~	  40%)	  
zeer	  laag	  

	   van	  klein	  tot	  
groot	  
	  

hoog	  
zeer	  hoog	  

dagen,	  jaar	  

5B,	  5C	  &	  5D	  	  
	  	  	  	  	  	  	  Waterstof	  
	  	  	  	  	  	  	  Methaan	  
	  	  	  	  	  	  	  Overige	  gassen	  
	  	  	  	  	  	  	  Vloeistoffen	  

	  
matig	  (~	  65%)	  
zeer	  matig	  (~	  55%)	  
laag	  
laag	  

	  
matig	  	  
hoog	  	  
redelijk	  	  
zeer	  hoog	  	  

	  
idem	  

	  
matig	  
hoog	  
hoog	  
zeer	  hoog	  
	  

	  	  
	  	  idem	  

	  
*)	  “Zeer	  hoog”	  wordt	  hier	  de	  energiedichtheid	  van	  benzine	  of	  diesel	  genoemd:	  Benzine	  bevat	  orde	  10	  kWh/kg	  (36	  MJ/kg)	  en	  10	  
kWh/liter.	  Methaan	  (aardgas)	  en	  waterstof	  ook	  orde	  10	  kWh/kg,	  maar	  slechts	  orde	  1	  kWh/liter	  en	  dan	  nog	  slechts	  onder	  grote	  
druk	  en/of	  sterk	  afgekoeld,	  waardoor	  de	  extra	  massa	  voor	  de	  hoge-‐drukvaten	  meegerekend	  moet	  worden.	  Traditionele	  accu’s	  
hebben	  een	  energiedichtheid	  van	  orde	  0,03	  kWh/kg;	  geavanceerde	  bereiken	  thans	  bijna	  0,2	  kWh/kg.	  	  
	  

	  

4.	  Benodigde	  opslagcapaciteit	  

Voor	  scenario’s	  voor	  de	  toekomst	  van	  opslag	  van	  duurzame	  elektriciteit	  is	  het	  van	  belang	  om	  een	  idee	  te	  hebben	  
van	  de	  benodigde	  orde	  van	  grootte	  van	  een	  dergelijke	  opslag.	  Daartoe	  volgt	  hieronder	  een	  schatting	  van	  de	  
toekomstige	  totale	  energiebehoefte,	  voor	  zover	  die	  oorspronkelijk	  de	  vorm	  heeft	  van	  elektriciteit	  uit	  wind	  en	  zon.	  

Ondanks	  het	  grensoverschrijdende	  karakter,	  wordt	  de	  schatting	  van	  de	  opslagcapaciteit	  in	  het	  volgende	  beperkt	  
tot	  Nederland.	  Zo	  wordt	  het	  aandeel	  van	  grote	  zonneparken	  hier	  buiten	  beschouwing	  gelaten.	  In	  2012	  bedroeg	  de	  
produktie	  in	  Nederland	  van	  elektriciteit	  uit	  windturbines	  en	  uit	  zonnepanelen	  tezamen	  slechts	  19,3	  procent	  van	  
alle	  geproduceerde	  hernieuwbare	  energie.	  Windturbines	  leverden	  15,8	  PJ	  op,	  zonnepanelen	  0,9	  PJ.1)	  	  

In	  het	  SER-‐energieakkoord	  van	  september	  2013	  wordt	  geen	  streefcijfer	  gegeven	  voor	  zonnepanelen,	  wel	  voor	  
windturbines.	  Voor	  windturbines	  op	  land	  wordt	  uitgegaan	  van	  een	  geïnstalleerd	  vermogen	  van	  6000	  MW	  in	  2020,	  
voor	  turbines	  op	  zee	  van	  2050	  MW	  in	  2020	  en	  4450	  MW	  in	  2023.	  	  6000	  MW	  geïnstalleerd	  vermogen	  op	  land	  
betekent	  een	  gemiddelde	  jaaropbrengst	  van	  44	  PJ,	  2050	  MW	  op	  zee	  levert	  gemiddeld	  26	  PJ	  per	  jaar	  op.2)	  	  

Het	  Planbureau	  voor	  de	  Leefomgeving	  geeft	  een	  ons	  inziens	  realistische	  schatting	  van	  het	  uiteindelijk	  maximaal	  te	  
installeren	  windturbinevermogen:	  8000	  MW	  op	  land,	  34.000	  MW	  op	  zee.3)	  	  De	  daarbij	  behorende	  gemiddelde	  
jaaropbrengsten	  zijn	  dan	  58	  en	  428	  PJ	  -‐	  en	  waarschijnlijk	  nog	  wat	  meer	  door	  technische	  rendementsverbeteringen.	  
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Voor	  het	  jaar	  2050	  kunnen	  we	  dus	  uitgaan	  van	  een	  totale	  jaaropbrengst	  van	  windturbines	  van	  zo’n	  500	  PJ	  ofwel	  
een	  gemiddeld	  effectief	  vermogen	  van	  16.000	  MW.	  Voor	  de	  jaren	  tussen	  2020	  en	  2050	  veronderstellen	  we	  een	  
grosso	  modo	  lineaire	  ontwikkeling	  van	  de	  hoeveelheid	  geproduceerde	  windenergie.	  

Wat	  betreft	  zonnepanelen	  wordt	  in	  een	  prognose	  van	  het	  PBL	  voor	  het	  jaar	  2050	  uitgegaan	  van	  een	  opgesteld	  
vermogen	  op	  daken	  en	  gevels	  van	  93	  GW	  met	  een	  jaaropbrengst	  van	  omstreeks	  250	  PJ	  4)	  	  oftewel	  een	  gemiddeld	  
effectief	  vermogen	  van	  8000	  MW.	  Daarnaast	  wordt	  de	  mogelijkheid	  genoemd	  van	  grootschalige	  toepassing	  op	  
velden	  en	  van	  halftransparante	  panelen	  op	  kassen.	  Daarmee	  rekening	  houdend	  gaan	  we	  uit	  van	  een	  jaaropbrengst	  
in	  2050	  van	  300	  PJ	  en	  van	  een	  lineaire	  ontwikkeling	  vanaf	  2012.	  

Voor	  het	  berekenen	  van	  de	  benodigde	  opslagcapaciteit	  zijn	  wij	  er	  vooralsnog	  van	  uitgegaan	  dat	  deze	  het	  
drievoudige	  van	  de	  gemiddelde	  dagopbrengst	  dient	  te	  bedragen	  om	  variaties	  in	  de	  opbrengst	  door	  variatie	  in	  
wind	  en	  zon	  in	  voldoende	  mate	  te	  kunnen	  opvangen.	  Indien	  er	  geen	  sprake	  zou	  zijn	  van	  verliezen	  als	  gevolg	  van	  de	  
opslag,	  zou	  daarmee	  een	  periode	  van	  drie	  dagen	  volstrekte	  windstilte	  worden	  opgevangen	  zonder	  inschakeling	  van	  
fossiele	  brandstoffen,	  maar	  tevens	  een	  langere	  periode	  met	  behulp	  van	  energie	  uit	  zon,	  deels	  uit	  andere	  delen	  van	  
Europa,	  biobrandstoffen	  en	  andere	  vormen	  van	  duurzame	  energie.	  Echter	  vanwege	  conversie-‐	  en	  opslagverliezen	  
zullen	  die	  drie	  dagen	  er	  veeleer	  twee	  zijn.	  Dit	  uitgangspunt	  van	  drie	  maal	  de	  gemiddelde	  dagopbrengst	  is	  in	  hoge	  
mate	  arbitrair.	  Een	  nadere	  gedachtenvorming	  over	  dit	  punt	  is	  dan	  ook	  van	  essentieel	  belang.	  	  
Kanttekening:	  een	  overbruggingsperiode	  in	  de	  orde	  van	  een	  half	  jaar	  is	  vooral	  relevant	  voor	  warmte.	  Aangenomen	  
wordt	  dat	  elektriciteit	  daarbij	  geen	  grote	  rol	  hoeft	  te	  spelen.	  

E.e.a.	  resulteert	  dan	  in	  het	  volgende	  overzicht.	  

Produktie	  van	  energie	  door	  windturbines	  en	  de	  bijbehorende	  opslagcapaciteit	  

	  

Produktie	  van	  energie	  door	  zonnepanelen	  (fotovoltaïsch)	  en	  de	  bijbehorende	  opslagcapaciteit	  
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De	  hierna	  genoemde	  scenario’s	  zijn	  bedoeld	  voor	  de	  middellange	  termijn,	  d.w.z.	  omstreeks	  2030.	  Voor	  dat	  jaar	  
geldt	  dus	  als	  prognose:	  gewenste	  opslagcapaciteit	  voor	  windenergie	  1740	  TJ	  en	  voor	  zonnestroom	  1230	  TJ;	  in	  
totaal	  afgerond	  3000	  TJ.	  Het	  onderscheid	  tussen	  de	  twee	  vormen	  blijft	  echter	  relevant	  vanwege	  het	  verschillende	  
karakter	  van	  de	  toe	  te	  passen	  opslagtypen:	  
-‐	  voor	  zonnestroom	  ook	  kleinschalig,	  decentraal	  
-‐	  voor	  windstroom	  meer	  grootschalig.	  

	  
5.	  Scenario’s	  voor	  2030	  	  
	  
Binnen	  de	  Nederlandse	  grenzen	  zijn	  verschillende	  scenario’s	  denkbaar	  voor	  de	  opslag	  van	  elektrische	  
energie	  uit	  zon	  en	  wind.	  In	  de	  praktijk	  zal	  het	  daarbij	  gaan	  om	  een	  mix	  van	  scenario’s.	  
	  	  	  
I. Uitbreiding	  van	  centrale,	  grootschalige	  opslagfaciliteiten,	  bijvoorbeeld	  door	  aanleg	  van	  

waterkrachtreservoirs,	  voldoende	  om	  fluctuaties	  in	  verschil	  tussen	  productie	  en	  verbruik	  op	  te	  vangen.	  
Uitgaand	  van	  1740	  TJ	  opslagcapaciteit	  voor	  windstroom	  omstreeks	  2030	  komt	  dat	  voor	  Nederland	  overeen	  
met	  meer	  dan	  twintig	  reservoirs	  als	  voorgesteld	  door	  Lievense	  (valmeer	  op	  zee	  van	  10	  x	  6	  km2;	  72	  TJ	  
opslagcapaciteit).	  	  
	  
•	  Naast	  deze	  nationale	  oplossing	  is	  er	  de	  mogelijkheid	  om	  energie	  uit	  zon	  en	  wind	  op	  te	  slaan	  buiten	  de	  
landsgrenzen,	  bijvoorbeeld	  in	  de	  vorm	  van	  oppompen	  van	  water	  in	  stuwmeren	  in	  landen	  als	  Noorwegen	  en	  
Oostenrijk	  –	  een	  oplossing	  die	  is	  te	  beschouwen	  als	  een	  meer	  “natuurlijke”	  versie	  van	  de	  Lievense-‐reservoirs	  
Wat	  betreft	  opslag	  van	  energie	  is	  er	  weinig	  op	  tegen	  om	  die	  deels	  over	  de	  landsgrenzen	  te	  laten	  
plaatsvinden	  –	  mits	  het	  een	  “betrouwbaar”	  land	  betreft.	  Dankzij	  zware	  internationale	  
gelijkstroomverbindingen	  behoeft	  niet	  te	  worden	  gevreesd	  voor	  grote	  transportverliezen	  over	  lange	  
afstanden.	  Probleem	  is	  alleen	  dat	  de	  meest	  geschikte	  locaties	  voor	  stuwmeren	  allang	  in	  gebruik	  zijn	  en	  de	  
betreffende	  landen	  ook	  driftig	  naar	  opslagfaciliteiten	  zoeken.	  	  
	  

II. Idem	  als	  I,	  dus	  grootschalig	  en	  centraal,	  maar	  dan	  opslag	  in	  de	  vorm	  van	  waterstof	  (of	  eventueel	  een	  ander	  
gas).	  Bij	  grootschalige	  opslag	  in	  deze	  vorm	  valt	  vooral	  te	  denken	  aan	  zoutcavernes	  en	  lege	  aardgasvelden.	  
Het	  geproduceerde	  gas	  is	  primair	  bedoeld	  voor	  terugconversie	  naar	  elektriciteit,	  maar	  het	  kan	  eventueel	  
tevens	  voor	  andere	  doeleinden	  worden	  gebruikt	  (scenario	  V)	  .	  
	  

III. Uitbreiding	  van	  decentrale,	  kleinschalige	  opslagfaciliteiten	  op	  het	  niveau	  van	  postcoderozen.	  Dit	  als	  
onderdeel	  van	  lokale-‐energieprojecten	  die	  voldoen	  aan	  de	  eisen	  zoals	  vermeld	  in	  de	  nota	  ‘Visie	  Lokale	  
Energie’,	  en	  dus	  alleen	  bestemd	  voor	  de	  opslag	  van	  de	  zonne-‐	  of	  windenergie	  die	  binnen	  zo’n	  project	  wordt	  
geproduceerd.	  Een	  argument	  voor	  een	  energie-‐coöperatie	  om	  zo’n	  opslag	  aan	  het	  systeem	  toe	  te	  voegen	  
kan	  bijvoorbeeld	  zijn	  dat	  dan	  een	  betere	  prijs	  per	  kWh	  kan	  worden	  bedongen	  bij	  de	  aan	  de	  
energieleverancier	  geleverde	  stroom.	  In	  principe	  is	  het	  ook	  denkbaar	  dat	  de	  overheid	  bij	  dergelijke	  
projecten	  de	  verplichting	  oplegt	  om	  bijvoorbeeld	  drie	  maal	  de	  gemiddelde	  dagopbrengst	  op	  te	  slaan.	  	  

	  	  Als	  dit	  voor	  zowel	  wind-‐	  als	  zonnestroom	  wordt	  toegepast,	  zou	  de	  benodigde	  3000	  TJ	  capaciteit	  
bijvoorbeeld	  kunnen	  worden	  gevonden	  in	  omstreeks	  3000	  opslagparken	  geschikt	  voor	  opslag	  van	  1	  TJ.	  
Bijvoorbeeld	  	  stationaire	  accu’s	  (1000	  m3	  batterijen	  in	  een	  loods	  van	  20m	  x	  100m	  ?).	  
	  

IV. Opslag	  in	  accu’s	  op	  het	  meest	  kleinschalige	  niveau,	  te	  weten	  huishoudens.	  Opslag	  op	  dit	  niveau	  wordt	  
meestal	  gezien	  als	  een	  middel	  om	  pieken	  in	  de	  door	  de	  laagspanningsnetten	  te	  leveren	  stroom	  zo	  veel	  
mogelijk	  af	  te	  vlakken	  en/of	  te	  profiteren	  van	  momenten	  waarop	  de	  stroom	  goedkoop	  wordt	  geleverd.	  
Overheid	  en/of	  elektriciteitsbedrijven	  zouden	  huishoudens	  met	  zonnepanelen	  op	  het	  eigen	  dak	  in	  de	  
toekomst	  kunnen	  verplichten	  tot	  een	  buffervoorziening,	  wil	  men	  in	  aanmerking	  komen	  voor	  de	  
salderingsregeling	  (of	  een	  andere	  terugleveringsregeling).	  	  
	  
•	  Voor	  III	  en	  IV	  geldt	  dat	  de	  keuze	  van	  het	  type	  accu(-‐pakket)	  van	  groot	  belang	  is.	  Een	  veelbelovende	  	  
	  	  	  	  ontwikkeling	  op	  dit	  gebied	  lijkt	  de	  ontwikkeling	  van	  de	  ‘zeezoutbatterij’;	  gebaseerd	  op	  goedkope	  en	  ruim	  	  
	  	  	  	  voorhanden	  materialen,	  maar	  bovenal	  bestand	  tegen	  duizenden	  laad/ontlaadcycli	  zonder	  dat	  dit	  ten	  
	  	  	  	  koste	  gaat	  van	  de	  accucapaciteit.5)	  	  Een	  andere	  wellicht	  realistische	  mogelijkheid	  is	  de	  vliegwiel-‐optie;	  dat	  	  
	  	  	  	  dan	  met	  name	  voor	  scenario	  III.	  
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•	  De	  scenario’s	  I	  t/m	  IV	  hebben	  alle	  betrekking	  op	  een	  schema	  ‘elektriciteit	  -‐>	  opslag	  -‐>	  elektriciteit’.	  Daarbij	  	  
	  	  	  	  kan	  de	  elektriciteit	  na	  opslag	  van	  een	  ander	  type	  zijn	  dan	  die	  van	  voor	  opslag;	  bijvoorbeeld	  24	  volt	  
	  	  	  	  gelijkstroom	  (dat	  dan	  met	  name	  bij	  IV).	  Conversie	  naar	  de	  oorspronkelijke	  vorm	  	  is	  altijd	  mogelijk	  maar	  
	  	  	  	  per	  geval	  zal	  moeten	  worden	  bekeken	  of	  dit	  ook	  het	  meest	  wenselijk	  is	  (omzettingsverliezen,	  
	  	  	  	  apparaatkosten).	  	  
	  

V. Als	  II,	  maar	  het	  door	  electrolyse	  verkregen	  en	  opgeslagen	  gas	  wordt	  niet	  gebruikt	  voor	  
electriciteitsopwekking	  maar	  voor	  enerzijds	  voertuigen	  op	  waterstof,	  anderzijds	  productie	  van	  warmte	  
(industrie	  en	  verwarming	  van	  gebouwen);	  het	  gas	  wordt	  in	  het	  aardgasnet	  geïnjecteerd.	  Dat	  kan	  
“straffeloos”	  tot	  een	  bijmengingspercentage	  van	  20	  als	  het	  waterstof	  betreft,	  of	  tot	  theoretisch	  zelfs	  100	  %	  
als	  het	  methaan	  betreft.	  Die	  20	  procent	  kan	  eventueel	  verder	  omhoog	  indien	  een	  nieuwe	  generatie	  
gasapparaten	  (zoals	  cv-‐ketels)	  gemeengoed	  wordt.	  
	  
•	  In	  het	  kader	  van	  V	  ligt	  het	  voor	  de	  hand	  om	  te	  denken	  aan	  de	  aanleg	  van	  een	  (beperkt)	  waterstofnet	  	  
	  	  	  	  naast	  het	  bestaande	  aardgasnet,	  primair	  ten	  behoeve	  van	  tankstations	  voor	  voertuigen	  die	  op	  deze	  	  
	  	  	  	  brandstof	  rijden	  (via	  een	  ingebouwde	  brandstofcel).	  Een	  elegantere	  en	  minder	  ingrijpende	  
	  	  	  	  oplossing	  is	  echter	  om	  de	  productie	  van	  waterstof	  bij	  dergelijke	  tankstations	  zelf	  te	  laten	  plaatsvinden	  	  
	  	  	  	  door	  relatief	  kleine	  electrolyse-‐units	  6);	  de	  tankstations	  kunnen	  de	  hiervoor	  benodigde	  energie	  gewoon	  
	  	  	  	  uit	  het	  elektriciteitsnet	  betrekken.	  	  	  	  	  
	  

VI. Op	  het	  niveau	  van	  het	  individuele	  huishouden	  of	  een	  beperkt	  aantal	  woningen	  en	  andere	  gebouwen	  kan	  
energie	  niet	  alleen	  worden	  gebufferd	  in	  accu’s	  (scenario	  III	  en	  IV),	  maar	  ook	  worden	  gebufferd	  als	  warmte	  
en	  op	  een	  later	  tijdstip	  als	  zodanig	  worden	  benut.	  Dat	  kan	  volgens	  het	  schema	  elektriciteit	  >	  warmte	  >	  
opslag	  >	  warmtegebruik.	  Maar	  het	  is	  dan	  veel	  efficiënter	  om	  water	  of	  een	  ander	  medium	  direct	  door	  de	  zon	  
te	  laten	  verwarmen	  met	  behulp	  van	  collectoren	  of	  speciale	  dak-‐	  en	  wandconstructies.	  Technisch	  kan	  de	  
opslag	  	  op	  verschillende	  manieren	  worden	  gerealiseerd,	  bijvoorbeeld	  	  in	  een	  	  boiler	  of	  in	  de	  ondergrond.	  In	  
het	  laatste	  geval	  gaat	  het	  om	  zeer	  lage	  temperaturen	  en	  is	  een	  warmtepomp	  nodig	  om	  bruikbare	  warmte	  te	  
krijgen.	  	  
	  

Tot	  slot	  twee	  scenario’s	  waarbij	  opslag	  geheel	  of	  gedeeltelijk	  wordt	  vervangen	  door	  andere	  oplossingen:	  
	  
VII. Algehele	  introductie	  van	  slimme	  meters	  en	  introductie	  van	  marktprijzen	  voor	  elektriciteit.	  Orde	  10%	  van	  alle	  

energie	  (voor	  ons	  land	  200	  PJ/jr	  =	  6.300	  MW;	  per	  persoon	  0,38	  kW)	  wordt	  op	  gunstige	  tijden	  gebruikt.	  
	  

VIII. Relatief	  weinig	  opslag.	  In	  plaats	  daarvan	  uitbreiding	  van	  flexibele	  elektriciteitscentrales	  op	  fossiele	  
brandstof.	  Benodigde	  capaciteit	  orde	  ½	  (?)	  van	  de	  met	  wind	  en	  zonnepanelen	  opgewekte	  elektriciteit,	  dus	  
voor	  ons	  land	  6.000	  MW	  (≈½	  x	  360	  PJ/jaar).	  	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  
6.	  Discussiepunten	   	  
	  
•	  Het	  belang	  van	  elektrische	  energie	  neemt	  weliswaar	  toe,	  maar	  blijft	  achter	  bij	  dat	  van	  warmte	  en	  van	  brandstof	  
voor	  het	  wegverkeer.	  Indien	  in	  2030	  de	  helft	  van	  de	  motorvoertuigen	  elektrisch	  of	  op	  waterstof	  rijdt,	  betekent	  dat	  
een	  forse	  verschuiving	  van	  de	  benodigde	  hoeveelheid	  motorbrandstof	  naar	  benodigde	  elektriciteit	  (orde	  van	  
grootte:	  200	  PJ/jaar	  =	  6.300	  MW	  extra	  elektriciteit).	  Wordt	  die	  extra	  elektriciteit	  verkregen	  uit	  zon	  en	  wind,	  dan	  
vergt	  dat	  ook	  weer	  grotere	  buffervoorzieningen.	  Vinden	  we	  dat	  desalniettemin	  een	  nastrevenswaardige	  
ontwikkeling?	  
	  
•	  Wij	  zijn	  uitgegaan	  van	  een	  wenselijke	  buffercapaciteit	  van	  drie	  maal	  de	  gemiddelde	  dagopbrengst	  van	  alle	  wind-‐	  
en	  zonnestroom.	  In	  hoeverre	  lijkt	  dat	  een	  redelijk	  uitgangspunt?	  Zijn	  er	  studies	  bekend	  op	  dit	  gebied?	  Is	  
differentiatie	  van	  de	  “drie-‐dagen-‐regel”	  gewenst?	  Bijvoorbeeld	  voor	  bepaalde	  typen	  installaties	  korter,	  voor	  
andere	  langer?	  Hoe	  zou	  zo’n	  differentiatie	  eruit	  kunnen	  zien?	  
	  
•	  Welke	  (mix	  van)	  scenario’s	  achten	  we	  realistisch?	  
	  
•	  En	  welke	  vinden	  we	  wenselijk?	  
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•	  Wat	  moet	  de	  politiek	  doen	  om	  de	  wenselijke,	  realistische	  scenario’s	  te	  bevorderen?	  
− Belastingen/subsidies	  
− Voorschriften	  
− Ruimtelijke	  ordening	  
− Overheidsinvesteringen.	  
	  
	  
	  
Noten	  

	  
1)	  	  	  CBS	  –	  Hernieuwbare	  energie	  in	  Nederland	  2012,	  tabel	  2.1.1.	  

2)	  	  	  Om	  van	  geïnstalleerd	  vermogen	  naar	  te	  verwachten	  jaaropbrengst	  te	  komen,	  zijn	  de	  navolgende	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  rekenfactoren	  gehanteerd:	  	  

	  	  	  	  	  	  	  -‐	  voor	  turbines	  op	  land:	  1000	  MW	  geïnstalleerd	  =	  	  	  7,3	  	  	  	  PJ	  	  jaaropbrengst	  (gemiddeld	  230	  MW)	  
	  	  	  	  	  	  	  -‐	  voor	  turbines	  op	  zee:	  	  	  1000	  MW	  geïnstalleerd	  =	  12,6	  	  	  PJ	  	  jaaropbrengst	  (gemiddeld	  400	  MW).	  

	  	  	  	  	  	  Voor	  landturbines	  berekend	  op	  basis	  van	  tabel	  4.1	  van	  ad	  1)	  genoemde	  CBS-‐publikatie,	  voor	  zeeturbines	  	  
	  	  	  	  	  	  ontleend	  aan	  Eneco-‐website.	  De	  verhouding	  tussen	  geïnstalleerd	  vermogen	  en	  gemiddelde	  jaaropbrengst	  

	  	  	  	  	  	  is	  voor	  	  turbines	  op	  zee	  dus	  aanmerkelijk	  gunstiger	  dan	  voor	  minder	  wind	  vangende	  landturbines.	  
	  

3)	  	  	  Planbureau	  voor	  de	  Leefomgeving	  i.s.m.	  ECN	  –	  Verkenning	  van	  routes	  naar	  een	  schone	  economie	  in	  2050.	  
	  	  	  	  	  	  	  Hoe	  Nederland	  klimaatneutraal	  kan	  worden.	  Den	  Haag,	  2011.	  Hiervan	  blz.	  78-‐79.	  	  	  

	  
4)	  	  	  Idem,	  blz.	  79-‐80.	  Jaaropbrengst	  geschat	  op	  basis	  van	  ad	  1)	  genoemde	  CBS-‐publikatie,	  tabel	  5.1.1.	  

	  
5)	  	  	  Zie	  bijlage	  bij	  mailtje	  van	  Jan	  Willem	  d.d.	  3-‐3-‐2014.	  

6)	  	  	  Met	  name	  Siemens	  is	  ver	  gevorderd	  in	  de	  ontwikkeling	  van	  relatief	  kleine	  systemen	  voor	  de	  produktie	  van	  	  
	  	  	  	  	  	  	  waterstof	  middels	  electrolyse;	  zie	  	  	  
http://www.siemens.com/innovation/apps/pof_microsite/_pof-‐spring-‐2011/_html_en/electrolysis.html;	  
Volgens	  Egbert-‐Jan	  Sol,	  directeur	  Hightech	  Systemen	  en	  Materialen	  bij	  TNO,	  breekt	  het	  tijdperk	  aan	  
waarin	  thuis	  brandstof	  wordt	  geproduceerd	  om	  overtollige	  zonnestroom	  op	  te	  slaan	  (“De	  Ingenieur”	  van	  

22	  november	  2013,	  blz	  32-‐33)_	  	  	  

	  


