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Grootschalige Energie Infrastructuur

Masterclass Provincie Utrecht: 

Provinciehuis Utrecht, 18 september 2019

Edward Pfeiffer

Edward.pfeiffer@rhdhv.com

Waar gaat de masterclass over?

De onderwerpen:

◼ Wat verstaan wij onder grootschalige energie-infrastructuur

◼ Regionale energiestrategie en grootschalig

◼ Elektriciteit, grootschalige mogelijkheden

◼ Grootschalig in de stad Utrecht, case Utrecht Oost

◼ Warmte, grootschalige mogelijkheden.

Met nadruk op hernieuwbare bronnen en de energietransitie tot 2030.

En aandacht voor onderwerpen bij discussie zoals:

◼ Milieu, denk aan PAS en verzurende stikstofemissies

◼ Duurzaamheid, is er een ‘silver bullet’ ?

◼ Beschikbaarheid van bronnen, kunnen wij energieneutraal worden 
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Energietransitie … mogelijkheden genoeg
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Mogelijkheden genoeg en 

toch is het niet makkelijk:

◼ Voldoende aanbod

◼ Match vraag en aanbod

◼ Kosten

◼ Transport energie

◼ Opslag van energie

Energie moet kloppen naar:

◼ Plaats

◼ Tijd

◼ Kwaliteit

◼ Prijs.

Grootschalige energie-infrastructuur

Energie infrastructuur, wat is dit?:

◼ Het begint bij de energievraag, dat wat overblijft na besparing Preventie

◼ Het gaat om elektriciteit en warmte, de belangrijkste energiedragers

◼ Produceren van energie

◼ Transporteren van energie Energieketen

◼ Opslaan van energie … balanceren van vraag en aanbod

◼ Koppeling van energieketens

Grootschalig, wat bedoelen wij hier mee?:

◼ Daar waar je SDE+ voor krijgt … zonPV vanaf 15 kW

◼ Dat wat voor meerdere afnemers bedoeld is

◼ Wanneer kleinschalig niet kan of niet wenselijk is

◼ Wanneer je grootschalige bronnen wilt benutten 4

Gaat over:
MW  Vermogen, capaciteit
MJ, kWh, m3  Hoeveelheden
Draaiuren, link MW en MJ
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Schaalgrootte

Schaalgrootte kan sterk verschillen per optie:

◼ Elektriciteitscentrale van 100 MW tot meer dan 1.000 MW

◼ ZonPV velden 300 W per paneel, grootste velden 30 MW … 100.000 panelen

◼ Windturbines was 300 kW, nu 3 MW en op zee naar 10 MW

◼ Geothermie van enkele MW tot meer dan 20 MW

◼ Bio-energie van kW tot meer dan 150 MW

◼ Waterkracht in Nederland van enkele kW tot circa 10 MW.

Hernieuwbare energie in vergelijking tot fossiele energie:

◼ Schaalgrootte is vaak kleiner

◼ Vraagt meer ruimte, direct (wind en zon) of indirect (bio-energie).

1 MW = 1.000 kW = 1.000.000 W
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1 windturbine
= 10 ha zonPV

Schaalgrootte in beeld

6

Windturbines worden 
steeds groter

Ameland zonPV, 6 MW
en 23.000 panelen

Lage Weide Utrecht
met gascentrale en

biowarmte
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Verschillen tussen hernieuwbare bronnen

Wind en zon hebben weerrisico … het waait niet altijd en de zon schijnt niet altijd:

◼ Wind met 1 kW produceer je 2.500 (land) tot 5.000 (zee) kWh per jaar

◼ Zon met 1 kW produceer je 1.000 kWh per jaar in Nederland.

Deze bronnen hebben altijd andere regelbare bronnen en/of opslag nodig.

Bio-energie, omgevingsenergie (WP: warmtepompen) en geothermie zijn regelbaar:

◼ Bio met 1 kW produceer je 6.000 tot 8.000 kWh per jaar (basislast)

◼ Geo met 1 kW produceer je 6.000 tot 8.000 kWh per jaar

◼ WP vrij regelbaar, de vraag bepaald wat je gaat produceren.

Bio-olie bij warmte draait alleen bij pieklast in winter en als back up … weinig productie

Biogas is nauwelijks regelbaar, biomassa verbranding is wel regelbaar 30% tot 100%
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Drijfveren achter grootschalig

Waarom moeten wij zonodig iets met grootschalig in Nederland?

◼ Wij willen goedkope energie, economy of scale

◼ Grootschalig is vaak per saldo schoner, denk aan rookgasreiniging

◼ Wij verbruiken ook grootschalig, denk aan de industrie

◼ Wij willen grootschalige bronnen benutten, denk aan wind op zee en geothermie.

Klimaatakkoord en PBL studies laten zien dat Nederland een energie intensief land is waar 
grootschalige en kleinschalige duurzame oplossingen beide nodig zijn.

Er zijn twee trends:

◼ Kleinschalig steeds slimmer, beter en meer zelfvoorzienend … waar dit kan

◼ Groter wordt steeds groter, denk aan de windturbines en zonnevelden

◼ Daar tussen in maatwerk, vooral te zien bij warmtetransitie
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Benut
regionale 

mogelijkheden
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Regionale Energiestrategie

Waar gaat het over? Juist over grootschalige ontwikkelingen!

◼ Aanbod grootschalig wind en/of zonnevelden 2030 Elektriciteit

Ruimte zoeken voor 35 TWh, circa 3.500 WT of 350 km2 zonPV (Utr. 1.450 km2)

◼ Identificatie regionale warmtevoorziening 2030 Warmtenetten

◼ Moet in de loop van 2020 gereed zijn

◼ Loopt parallel met warmtevisies van gemeenten … van het aardgas af

Deze ontwikkelingen hebben een grote ruimtelijke impact, 

zeker wind en zon.

En zijn richtingbepalend … 

vooral bij warmte, het is groot- of kleinschalig.
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Utrecht: regio U10/U16

Elektriciteit grootschalig, productie

Hoe wij het tot nu toe doen:

◼ Kolengestookte centrales O.a. Hemwegcentrales

◼ Aardgasgestookte centrales O.a. Lage Weide Stoom- en gasturbines

◼ WKK installaties bij bedrijven Uithof, glastuinbouw Gasmotoren

◼ Kerncentrales

◼ Import en export door Tennet Bruinkool Duitsland, kernenergie Frankrijk

◼ Afvalverbrandingsinstallaties O.a. AEB

Hernieuwbare bronnen, nu al gangbaar:

◼ Windparken, op land en zee

◼ Zonnevelden, op land en drijvend, ook op grote daken

◼ Bio-energiecentrales, ook biogas, stortgas en RWZI gas
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Liefst met 
warmte … WKK
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Elektriciteit en rendement 

Drie manieren om elektriciteit te produceren, van bron naar elektriciteit :

◼ Met warmte en stoom (verbranden) Traditioneel, maar ook geothermie en bio-energie

◼ Direct met zonPV Sterk groeiend, rendement 15 tot 20%

◼ Direct met wind Ontwikkeling naar offshore, windsnelheid cruciaal

◼ Direct chemisch met brandstofcel Innovatief … waterstofauto, rendement 60%
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Rendement
kleiner 100%

Hoge temperatuur
= hoog rendement

Rendemente elektriciteit:
• Geothermie 10%
• Afval 25%
• Biomassa 30%
• Biogas 40%
• Kolencentrale 44%
• Aardgas STEG 60%

Elektriciteit, hoe werkt een centrale
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Met stoom wordt elektriciteit gemaakt.
Kolencentrale: alleen stoom, 600 °C (40%)
Gascentrale (STEG): stoom en gasturbine, 1.500 °C (60%)
Veel warmte over:
• Warmtekrachtkoppeling … stadsverwarming, industrie
• Warmtepompen … innovatief
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Andere voorbeelden elektriciteit … en gas, bio-energie
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Bio-energie gebruikt biomassa:
• Beschikbaarheid
• Duurzaamheid
• Brandstof versus grondstof

Bio-energie wordt onderdeel van de 
biobased economy.

Biogas uit stortgas, RWZI’s, 
vergisting … natte 
biomassa

Afvalverbranding: 53% 
biogeen … droge biomassa

Runner ups: grootschalig zon en wind

Wind:

◼ 3 tot 4 MW op land, 4 of meer windturbines

◼ 6 tot 10 MW op zee, 40 of meer windturbines

ZonPV:

◼ Op daken, enkele MW

◼ Op velden, tot 30 MW

◼ Op water, tot 5 MW

◼ Parkeerplaatsen …

◼ Langs wegen
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Elektriciteitsnetten
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Netten moeten groeien:
• Wind en zon
• Elektrische auto
• All electric woning
• Elektrificatie.

Nieuwe ontwikkelingen:
• Power to gas, waterstof
• Power to heat
• Power to chemicals

Elektriciteitsnet: op ieder 
moment moet overal vraag 
en aanbod elektriciteit 
kloppen,

Uitfaseren aardgas
Gasketels
Warmte kracht koppeling

Noodstroomvoorziening 
met biodiesel

Duurzame elektriciteit
• Zon
• Wind

Samen 45 MW

Import nodig

Energie besparen 25% 
bij 25% groei
• Woningen
• Utiliteit en bedrijven

Duurzame warmte
• Geothermie 55 MW 
• Warmte koude opslag 

120 TJ

20% warmtevraag stad 
Utrecht, koppeling 
stadsverwarming nodig

Elektrificatie
• Elektrisch vervoer
• Warmtepompen

Utrecht Oost Stretched Scenario 
Energie neutraal in 2030 
Investering € 100 miljoen

130 kton CO2 en 65 miljoen 
m3 aardgas minder per jaar

Noodstroomvoorziening 
met biodiesel
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Scenario’s - Scores energieneutraliteit
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Doel

Stretched
Game Changer

Freeze
Trend

No GOUD

Warmte grootschalig, productie

Hoe wij het tot nu toe doen:

◼ Stadsverwarming met aardgas, biowarmte en warmte uit industrie en AVI’s

De temperatuur is bepalend:

◼ Hoge temperatuur 90 °C Zo is het nu

◼ Midden tempartuur 70 °C Dit is wat wij willen in bestaande bouw

◼ Lage temperatuur 40 °C Dit is mogelijk in de nieuwbouw.

Met een warmtepomp kun je temperatuur verhogen!

Hernieuwbare bronnen:

◼ Energie uit afval en bio-energie Gaat om de biogene fractie

◼ Geothermie Hoe dieper hoe warmer

◼ (Oppervlakte)water Meren, waterwegen, transportleidingen

Daarnaast restwarmte van bedrijven.
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Transitie warmtebronnen
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Stadsverwarming Utrecht van alleen aardgas naar:
• Biowarmte
• Geothermie
• Restwarmte
• Warmte uit water

Wat de toekomst betreft

Onze taak is niet om haar te voorspellen

Maar om haar mogelijk te maken

Antoine de Saint-Exupéry

Piloot, 1900 -1944, Lyon, France

Dichter en auteur De Kleine Prins

Energietransitie is durven doen …

Kennis mogelijkheden is hierbij een hoeksteen


