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Voorwoord 

Deze module gaat over een multifunctioneel Energie-eiland in de 

Noordzee. 

Het Energie-eiland is een idee dat in 2007 door Bureau Lievense en 

KEMA geopperd is. “Balkenende verklaarde tegenover diverse media 

een Energie-eiland liever vandaag dan morgen te zien verschijnen.” 

(www.energieportal.nl, 10 februari 2008). 

De module sluit goed aan op beroepen bij ingenieursbureaus en 

ministeries omdat een oplossing voor een complex technisch probleem 

moet worden uitgewerkt met oog voor de maatschappelijke belangen 

en wensen. 

Doelgroep: vwo 5 en 6, NT en NG. NLT-domein A en G (duurzaam 

gebruik van grondstoffen, energie en ruimte). 

 

Context: 

Elektriciteitsopslag heeft een grote toegevoegde waarde voor de 

energiesector. Zo verhoogt opslag de technische betrouwbaarheid van 

de energievoorziening, stabiliseert het de kostprijs van elektriciteit 

en draagt het bij aan de vermindering van de CO2-uitstoot. 

Grootschalige opslag is bij uitstek geschikt in elektriciteitsmarkten 

met relatief veel windenergie, een situatie die naar verwachting 

omstreeks 2020 ook geldt voor Nederland. 

Windenergie is duurzaam, maar helaas waait de wind grillig. 

Windenergie kan nog niet gemakkelijk worden opgeslagen, waardoor 

het energieaanbod niet aansluit bij de energievraag van huishoudens 

en bedrijven, die varieert gedurende de dag. Op het moment dat de 

vraag groot is, kan de wind het laten afweten.  

Om te zorgen voor een betrouwbare levering worden nu (vervuilende) 

piekcentrales ingezet. In plaats daarvan kan ook worden geïnvesteerd 

in een grootschalig opslagsysteem. 

Het Energie-eiland is een innovatief concept voor grootschalige 

energieopslag. Het eiland biedt daarnaast nog tal van andere 

mogelijkheden, variërend van kustbescherming tot havens en van 

aquatische biomassaproductie tot toerisme. 

De module kenmerkt zich door het integraal toepassen van 

verschillende monodisciplines zoals natuurkunde, wiskunde, 

energietechnologie, civiele techniek en bestuurkunde om het 

elektriciteitssysteem te verbeteren. 

 

In de Energy Island Management Game zul je parallel aan de NLT-

module over het Energie-eiland een deel van je opgedane kennis 

leren gebruiken in een spel dat, met beperkingen, de werkelijkheid 

van een Energie-eiland simuleert. In dit spel ga je in competitie met 

je klasgenoten om te bepalen wie zijn of haar eiland het beste kan 

managen. 
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Opbouw van de module 

Hoofdstuk 1 Dit inleidende hoofdstuk laat je inleven in de context Energie-eiland. 

Hoofdstuk 2 Hier maak je kennis met de energievoorziening van Nederland. Daar 

komt veel bij kijken: vraag en aanbod, transport en opslag, centrale en 

decentrale opwekking, en het belang van leveringszekerheid. 

Hoofdstuk 3 Wist je dat wind energie bevat en vermogen heeft? Windenergie kun je 

omzetten in elektrische energie. Wat is het rendement van een 

windmolen, wat is het vermogen? 

Hoofdstuk 4 Dit hoofdstuk draait echt om Energie-eiland. Je leert onder meer hoe 

je windenergie opslaat in water, hoe je die energie weer terughaalt en 

omzet in elektriciteit. Tot slot ga je kijken hoeveel zoiets kost. 

Hoofdstuk 5 A t/m F Een breed scala aan keuzeopdrachten van heel technisch tot meer 

bestuurlijk. 
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1 Inleiding: een duurzame wereld 

Leerdoelen 
Na dit hoofdstuk kun je 

 uitleggen waarom het noodzakelijk is om duurzaam met energie 

om te gaan; 

 verklaren waarom de energiebehoefte wereldwijd toeneemt; 

 uitleggen wat het verband is tussen CO2-uitstoot en 

klimaatverandering; 

 noemen welke broeikasgassen er zijn; 

 de belangrijkste wereldwijde klimaatdoelstellingen en die van de 

Europese Unie noemen; 

 het werkingsprincipe van Energie-eiland op hoofdlijnen 

beschrijven; 

 vertellen welke groeperingen belangen hebben en welke invloed 

zij  kunnen hebben op de besluitvorming rond Energie-eiland. 

Het belang van energie 

Zonder energie zou de westerse beschaving niet zijn wat zij nu is. Om 

erachter te komen hoe het is om te leven zonder elektriciteit, moet 

je reizen naar verre achtergebleven gebieden. Wij in Nederland 

zullen voor zo’n reis natuurlijk gebruik maken van transportmiddelen 

die energie verbruiken. Maar stel je nou eens voor dat je naar hartje 

Afrika moet reizen zonder al die energie. Hoe zou je dat doen en 

hoeveel tijd zou dat kosten? En hoe zou het zijn om te (over)leven 

zonder elektriciteit? 

De westerse beschaving en de opkomende economieën hebben steeds 

meer energie nodig. Neem bijvoorbeeld je TV thuis. In veel 

huishoudens prijkt een groot plasma- of lcd-scherm aan de muur. 

Deze hebben een veel hoger elektriciteitsverbruik dan de oude 

beeldbuis-TV. Koelkasten, wasmachines en wasdrogers worden 

energiezuiniger, maar ook groter. In onze huishoudens verschijnen 

steeds meer energieconsumerende (spel)computers. Auto’s worden 

zuiniger, vliegtuigen ook, maar het worden er steeds meer. 

Broeikasgassen en klimaatverandering 

Afgezien van de vraag hoe lang we nog vooruit kunnen met onze 

fossiele brandstoffen (olie, gas, kolen) doet zich het verschijnsel voor 

van CO2-uitstoot. De vraag naar elektriciteit neemt toe, en hierdoor 

ook de noodzaak van meer elektriciteitscentrales die gebruik maken 

van bijvoorbeeld kolen en gas. Dat betekent meer CO2-uitstoot. CO2 is 

een broeikasgas, dat samen met andere broeikasgassen 

verantwoordelijk is voor het zogenaamde broeikaseffect in onze 

atmosfeer. 

 

 
Figuur 1.1  Energieverbruikend 
transportmiddel. 
Bron: Wikipedia 

 

 
Figuur 1.2  Plasma-scherm. 
Bron: Wikipedia 
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In de tweede helft van de vorige eeuw is de mensheid bewust 

geworden van het versterkende effect van meer CO2-uitstoot en de 

gevolgen daarvan voor het klimaat. Dit probleem vereist een 

wereldwijde, internationale aanpak. Iedereen heeft wel eens gehoord 

van het Kyoto Protocol, het bekendste klimaatverdrag. Helaas 

weigerde de grootste vervuiler, de VS, het verdrag te ratificeren en 

wist de tweede grootste vervuiler, China, weg te komen zonder CO2-

reductie. De klimaattop van 2009 in Kopenhagen trok weliswaar veel 

media-aandacht, maar leidde nog niet tot concrete toezeggingen van 

de VS en China. De Europese Unie zet in op 20 % minder uitstoot van 

broeikasgassen in 2020 ten opzichte van de uitstoot in 1990. De 

volgende twee klimaattoppen staan gepland in 2010 in Bonn en 

Mexico. Het doel is daarbij om te komen tot een akkoord, waarin 

staat dat in 2050 de uitstoot van broeikasgassen wereldwijd met 50% 

verminderd zal zijn ten opzichte van de uitstoot in 1990 (die lager is 

dan de huidige uitstoot). Dit betekent voor de westerse landen een 

reductie van 80-90 % ten opzichte van de uitstoot in 1990. 

We verbruiken steeds meer brandstof. Hierdoor ontstaan twee 

milieuproblemen: uitputting van de brandstofvoorraden en vervuiling 

van lucht, water en bodem. Daarom wordt er gezocht naar manieren 

van energievoorziening die zorgen voor minder uitputting en 

vervuiling. Oftewel een energievoorziening die duurzamer is, 

waarmee we langer, schoner en efficiënter in onze energiebehoefte 

kunnen voorzien: een duurzame wereld. 

Ook in Nederland staat duurzaamheid hoog op de politieke agenda. In 

het document ‘Energierapport 2008’ wordt de energievisie van het 

kabinet uiteengezet. Het kabinet heeft voor de jaren tot 2050 een 

Europese energievoorziening voor ogen, waarin het aandeel 

“duurzame elektriciteit” stijgt tot ca. 40%. De inzet van windenergie 

speelt hierbij een voorname rol. Omdat de beschikbaarheid van wind 

niet altijd is gegarandeerd, wordt ook gekeken naar mogelijkheden 

voor tijdelijke elektriciteitsopslag waarop we kunnen terugvallen als 

er (te) weinig wind is. Het idee van een multifunctioneel ENERGIE-

EILAND in de Noordzee is voor Nederland een serieuze mogelijkheid. 

Het Plan Lievense 

Al in 1981 is het “Plan Lievense” gelanceerd. In dit plan wordt een 

hoge ringdijk aangelegd om het Markermeer, zodat er een soort 

stuwmeer in het IJsselmeer ontstaat. Op de ringdijk zouden 

honderden windturbines worden geplaatst. Het geheel is te 

beschouwen als een duurzame elektriciteitscentrale, die elektriciteit 

toelevert aan het Nederlandse elektriciteitsnet zonder CO2-uitstoot. 

Bij teveel windenergieproductie en/of te weinig vraag wordt de 

overtollige energie gebruikt om water uit het IJsselmeer in het 

Markermeer op te pompen. Bij te weinig windenergieproductie en/of 

te veel vraag kun je elektriciteit opwekken door het water uit het 

stuwmeer via waterturbines terug te laten stromen. De elektriciteit 

 
Figuur 1.3  Een elektriciteitscentrale. 
Bron: Wikipedia 

 

 

 

Figuur 1.4  Eén van de varianten van 
het Plan Lievense. 
Bron: KEMA & Bureau Lievense 
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wordt dan geleverd door de waterturbines. Dit Plan Lievense heeft 

het destijds niet gehaald vanwege de kosten, het landschapsbederf en 

de angst voor een ramp. 

Een multifunctioneel Energie-eiland 

Het afgelopen decennium echter, zijn er vanwege de toenemende 

energiebehoefte plannen ontstaan voor uitbreiding van het aantal 

gas- en kolencentrales in Nederland. Daarbij is het oorspronkelijke 

Plan Lievense weer van stal gehaald en in 2007 door KEMA en Lievense 

omgebouwd naar een Energie-eiland in de Noordzee. Het 

oorspronkelijke idee van het hoge stuwmeer is daarbij omgekeerd 

naar een diep valmeer op de bodem van de Noordzee. Hierbij spreekt 

men van een zogenaamde valmeercentrale. Het werkingsprincipe is te 

zien op de afbeeldingen. 

Wind!

          

Geen wind!

 

De bezwaren tegen het oorspronkelijke Plan Lievense zijn met dit 

Energie-eiland van de baan (behoudens de kosten). Bovendien biedt 

zo’n eiland veel kansen voor andere functies. Voorbeelden zijn: 

kustbescherming, (chemische) industrie, toerisme, jachthaven, 

strand/recreatie, LNG (liquefied natural gas) haven, windparken, 

hotels, woningen en kweek van biomassa zoals algen en zeewier. 

Wie hebben belang bij het Energie-eiland? 

Zelfs zonder die extra functies is de ontwikkeling en aanleg van een 

valmeercentrale al een technisch hoogstandje op zichzelf. Maar met 

zijn verschillende extra functies wordt zo’n Energie-eiland een 

ongelooflijk ingewikkeld concept. Niet alleen qua techniek, maar ook 

op het gebied van de ‘bestuurlijke besluitvorming’. 

Denk maar eens aan de aanleg van de hogesnelheidslijn (HSL). Het 

proces van voorbereiding, besluitvorming en uitvoering van de HSL 

bestrijkt een periode van 25 jaar (1984-2007)! Eigenlijk nog langer, 

want de eerste studie dateert uit 1973. In 1984 werden echter de 

eerste serieuze stappen gezet, toen Nederland zich aansloot bij een 

Frans-Belgisch-Duitse studie naar een samenhangend net van 

hogesnelheidsspoorlijnen. 

En zo zijn er veel meer voorbeelden te noemen van grootschalige 

projecten met enorm veel techniek en met tal van instanties en 

groeperingen, die allemaal hun eigen belangen behartigd willen zien. 

Dus voordat de spreekwoordelijke eerste spade in de grond wordt 

gezet, is er al jaren werk besteed aan ontwerp en (bestuurlijke) 

besluitvorming. 

 

 

Figuur 1.5  Het HSL-project. 
Bron: Wikipedia 
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De TU-Delft heeft een faculteit, die zich o.a. bezig houdt met 

dergelijke technisch-bestuurlijke vraagstukken. Dat is de faculteit 

Techniek, Bestuur en Management (TBM). 

Voor zo’n grootschalig project als het Energie-eiland wordt in de regel 

een projectbureau opgericht en bemenst. Allereerst doet zich de 

vraag voor wie daarvoor als opdrachtgever gaat fungeren. Is dat 

bijvoorbeeld een Ministerie, een energiebedrijf, een internationaal 

samenwerkingsverband? Daarover moet volstrekte duidelijkheid zijn. 

In deze module gaan we ervan uit dat de Nederlandse regering 

optreedt als opdrachtgever. 

Ook de financiering is een complexe aangelegenheid. 

Hoogstwaarschijnlijk zal het gaan om een combinatie van overheid, 

energiebedrijven, investeerders en (andere) ondernemers. Dat is 

echter voor deze module niet relevant. Wel is van belang om te 

beseffen dat het om enorme investeringen gaat. 

Een ander essentieel punt is dat in een zo vroeg mogelijk stadium 

bekend moet zijn wie de belanghebbenden zijn en welke belangen er 

spelen. Indien dat niet goed gebeurt, loopt het project enorme 

risico’s want er zijn altijd tegenstrijdige belangen. Denk maar eens 

aan de milieugroeperingen en de omwonenden, die niet alleen tijdens 

de ontwerpfase maar ook tijdens de uitvoering van de HSL actief zijn 

geweest. Dit heeft geleid tot enorme vertragingen en 

kostenoverschrijdingen. Om dit te voorkomen is een staaltje 

Technische Bestuurskunde vereist: bepaal het grote geheel door 

verschillende kanten van een vraagstuk te bekijken om zo tot een 

oplossing te komen die voor alle partijen het best werkbaar is. In 

deze module blijft dit beperkt tot het achterhalen van de betrokken 

partijen, de belanghebbenden. 

Vragen en opdrachten 

1. Het belang van energie. 

a. Noem tenminste 3 voordelen en 3 nadelen van het leven zonder 

elektriciteit. 

b. Welke landen zijn de opkomende economieën waar de 

energiebehoefte in de (nabije) toekomst sterk zal stijgen? 

c. Onderzoek het energieverbruik bij jou thuis. Heb je gegevens 

over de afgelopen jaren, kijk dan of het elektriciteitsverbruik is 

toegenomen. Zo ja, ga na hoe dat komt. 

d. Welke verbruikers in jouw huis verbruiken de meeste energie? 

Bedenk maatregelen om bij jou thuis energie te besparen. Op 

URL1 kun je nuttige tips vinden. 

 

2. Over broeikasgassen en klimaatverandering  

(informatie kun je vinden b.v. op URL2)  

a. Welke broeikasgassen zijn er? 

b. Wat is het versterkte broeikaseffect? 

c. Hoe groot was de toename CO2 in de afgelopen 150 jaar? 

d. Waardoor is dat veroorzaakt? 

 

 

 

Figuur 1.6  Studeren aan de TU-Delft. 

 

 

Figuur 1.7  Iedereen met deze oplossing 
tevreden? 
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e. Welke sectoren zijn verantwoordelijk voor de meeste CO2-

uitstoot? 

f. Hoe kun je die uitstoot verminderen? 

g. Welke alternatieven bestaan er op het gebied van schone 

energieopwekking? 

 

3. Het Plan Lievense was ‘hot’ in 1981. 

a. Neem eens een kijkje in enkele beknopte beschrijvingen van het 

originele Plan Lievense. Die vind je bijvoorbeeld op de websites 

URL3 en URL4. 

b. Eén van de bezwaren tegen dit plan was de angst voor een ramp. 

Welke mogelijke ramp wordt hiermee bedoeld? 

c. Beschrijf het werkingsprincipe van een ‘valmeercentrale’. 

Zie o.a. URL5 en URL6. 

 

4. Een Energie-eiland in de Noordzee heeft ten aanzien van 

energievoorziening dezelfde functie als het originele Plan 

Lievense. 

a. Wat is het fundamentele verschil tussen het Energie-eiland en het 

originele Plan Lievense? 

b. Welke voordelen biedt het Energie-eiland in vergelijking met het 

originele Plan Lievense? 

c. Waarom kunnen de extra functies van Energie-eiland interessant 

zijn? 

 

5. Zoveel betrokken partijen, zoveel verschillende belangen. 

a. Noem enkele actuele grootschalige projecten met hoogwaardige 

technologie en complexe besluitvorming, die regelmatig de 

media bereiken. 

b. Ga na welke studies je kunt volgen aan de faculteit Techniek, 

Bestuur en Management van de TU Delft. 

c. Inventariseer zoveel mogelijk belanghebbenden bij Energie-eiland 

en onderzoek welke belangen zij hebben. Zet alle tegenstrijdige 

belangen tegenover elkaar. 

 

6. Het belangengroependebat.  

Jullie gaan onder begeleiding van de docent een debat voeren 

tussen de verschillende belangengroepen. De doelen hiervan zijn: 

- gezamenlijk nadenken over de verschillende 

belangengroepen; 

- zelf een standpunt innemen; 

- discussie voeren met goede argumenten; 

- luisteren naar elkaar. 
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2 De elektriciteitsvoorziening van Nederland 

Elektrische energie is in het dagelijks leven onmisbaar. Het is om 

twee redenen aantrekkelijk. Elektrische energie is gemakkelijk te 

vervoeren en met weinig verlies om te zetten in andere vormen van 

energie. Maar hoe komt die elektrische energie eigenlijk tot stand? En 

hoe komt die elektrische energie naar je toe?  

Leerdoelen 

Na dit hoofdstuk kun je: 

 rekenen met grote getallen die geschreven zijn met (Griekse) 

voorvoegsels en de betekenis daarvan kennen; 

 elektrische energie in de eenheid kWh omrekenen naar de 

eenheid J en andersom; 

 statistische gegevens interpreteren;  

 inschattingen geven van de herkomst van elektriciteit in 

Nederland; 

 rekenen met percentages; 

 twee oplossingen noemen voor het geval dat vraag en aanbod 

niet aan elkaar gelijk zijn; 

 

 beschrijven waarom transport van elektriciteit over lange afstand 

onder hoogspanning gebeurt; 

 het elektriciteitstransport van elektriciteitcentrale naar 

huishouden beschrijven; 

 uitleggen hoe een batterij werkt; 

 elektrodereacties van een batterij opstellen; 

 

 het verschil tussen centrale en decentrale energieopwekking 

noemen; 

 manieren van decentrale energieopwekking noemen die nu al 

toegepast worden; 

 voor- en nadelen van decentrale energieopwekking noemen; 

 factoren noemen waarvan de opbrengst van zonnepanelen 

afhangt; 

 

 aangeven waarom leveringszekerheid van elektriciteit belangrijk 

is; 

 de rol van TenneT beschrijven wat betreft leveringszekerheid. 
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2.1 Vraag en aanbod 

Inleiding 

In deze paragraaf kijken we naar het energieverbruik en de 

energieproductie in Nederland. Daarbij komen de volgende punten 

aan de orde: 

 brandstofverbruik per sector; 

 elektriciteitsverbruik per sector; 

 energieverbruik van huishoudens; 

 elektriciteitsproductie uit duurzame bronnen; 

 elektriciteitsproductie door windturbines; 

 import en export van elektriciteit. 

 

Je krijgt in deze module te maken met heel grote getallen waar je 

mee moet rekenen. Om deze getallen korter te schrijven gebruik je 

(Griekse) voorvoegsels. De betekenis van deze voorvoegsels vind je in 

tabel 2.1. Ook zul je verschillende eenheden van energie (E) 

tegenkomen. De SI-eenheid van energie is joule (J), maar als je over 

elektriciteit spreekt, kun je ook de eenheid kilowattuur (kWh) 

gebruiken. Daarbij geldt: 1kWh = 3,6 MJ. De elektriciteitsmeter bij 

jou thuis geeft het verbruik overigens ook aan in kWh. 

Energieverbruik per sector 

In 2007 was het totale energieverbruik in Nederland 3354 PJ, waarvan 

346 PJ elektriciteitsverbruik en 2357 PJ brandstofverbruik. In figuur 

2.1 zie je links hoe het elektriciteitsverbruik verdeeld is over 

huishoudens, industrie, transport en overige afnemers. Onder de 

overige afnemers vallen onder andere de landbouwsector, de 

dienstensector en de overheid. Rechts in figuur 2.1 zie je hoe het 

verbruik van aardgas, olie en steenkool verdeeld is over dezelfde 

sectoren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2.1  Brandstof en elektriciteitsverbruik per sector in 2007.  

Bron: Industrie en energie, CBS 

Voorvoegsel Symbool 
Macht 

van 10 

kilo k 10
3 

mega M 10
6 

giga G 10
9 

tera T 10
12 

peta P 10
15 

Tabel 2.1  (Griekse) voorvoegsels. 

7 
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Vraag van huishoudens 

Er zijn ongeveer zeven miljoen huishoudens in Nederland. Deze 

huishoudens verbruiken allemaal een bepaalde hoeveelheid 

elektriciteit. De verbruikte hoeveelheid elektriciteit noemen we de 

vraag. De vraag varieert sterk gedurende de dag. ’s Nachts 

bijvoorbeeld is het elektriciteitsverbruik lager. Ook verschilt de vraag 

op doordeweekse dagen van de vraag in het weekend, omdat er in het 

weekend meer mensen thuis zijn. In paragraaf 2.3 gaan we daar 

verder op in. 

 

In figuur 2.2 zie je het gemiddelde elektriciteitsverbruik (schaal 

rechts) per huishouden tussen 1980 en 2007. Ter vergelijking zie je 

ook het gemiddelde aardgasverbruik (schaal links) per huishouden in 

dezelfde periode. Je kunt zien dat het elektriciteitsverbruik per 

huishouden gestegen is, terwijl het aardgasverbruik flink gedaald is. 

Het gemiddelde elektriciteitsverbruik per Nederlands huishouden was 

3512 kWh in 2007.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2.2  Gemiddeld energiegebruik per huishouden.  

Bron: Energie in Nederland 2007, Energieraad 

Aanbod van elektriciteit 

De geproduceerde hoeveelheid elektriciteit noemen we het aanbod. 

De Nederlandse elektriciteitsvraag wordt voor 57% gedekt door 

centrale elektriciteitsopwekking, voor 28% door decentrale 

elektriciteitsopwekking en voor 15% door import van elektriciteit. Wat 

centrale en decentrale elektriciteitsopwekking betekent, leer je in 

paragraaf 2.3. De elektriciteitsproductie uit verschillende duurzame 

bronnen, zoals biomassa, waterkracht en windenergie, is erg klein. 

Dit kun je zien in figuur 2.3.  

In 2007 zorgde de wind voor 48% van de duurzaam geproduceerde 

elektriciteit in Nederland. Reden genoeg om eens nader naar 

   

Vraag 

De verbruikte hoeveelheid 

elektriciteit. 

 

   

Aanbod  

De geproduceerde 

hoeveelheid elektriciteit. 
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windenergie in Nederland te kijken. De verdeling van windturbines 

over de verschillende provincies zie je in figuur 2.4. Je kunt zien dat 

het aantal windturbines tussen 1990 en 2007 steeds is gestegen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2.3  Elektriciteitsproductie uit duurzame bronnen.  

Bron: Industrie en energie, CBS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2.4  Opgesteld vermogen van windturbines op land.  

Bron: Industrie en energie, CBS 

Import en export van elektriciteit 

Landelijk gezien zijn vraag en aanbod normaliter in balans, omdat in 

principe de productie de vraag volgt. Wanneer het aanbod echter 

groter is dan de vraag spreken we van overproductie. Bij 

overproductie kun je drie dingen doen. Je kunt de energie opslaan, de 

centrales op lager vermogen laten draaien of de elektriciteit 

exporteren. Het opslaan van energie komt aan de orde in paragraaf 

2.2. Wanneer het aanbod juist kleiner is dan de vraag, kun je gebruik 

maken van opgeslagen energie, de centrales op hoger vermogen laten  

   

Overproductie 

Het aanbod is groter dan de 

vraag.  
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draaien of elektriciteit importeren. In figuur 2.5 zie je hoeveel 

elektriciteit Nederland geïmporteerd heeft vanuit verschillende 

landen en geëxporteerd heeft naar diezelfde landen in 2000 tot en 

met 2007. Van 2005 tot en met 2007 zijn alleen gegevens getoond 

met betrekking tot Duitsland en België, omdat export naar de andere 

landen via deze twee landen verloopt.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2.5  Herkomst geïmporteerde elektriciteit.  

Bron: Internationale handel, CBS; Industrie en energie, CBS 

 

2.2 Transport en opslag 

Inleiding 

In paragraaf 2.1 heb je gezien dat je op verschillende manieren 

elektriciteit kunt opwekken. Voor je de elektriciteit kunt gebruiken 

moet de elektriciteit getransporteerd worden van de plaatsen waar 

de elektriciteit opgewekt wordt naar de plaatsen waar de elektriciteit 

nodig is. In deze paragraaf bekijken we wie er voor dit transport van 

elektriciteit zorgt en hoe dit transport gebeurt. In paragraaf 2.1 heb 

je ook gezien dat het aanbod van elektriciteit meestal niet gelijk aan 

de vraag. Als het aanbod hoger is dan de vraag kan de overtollige 

energie opslagen worden. In deze paragraaf zullen we kijken hoe dit 

kan. 

Elektriciteitstransport 

De elektrische energie die we in een centrale opwekken, moeten we 

transporteren naar de verbruikers. Dat betreft transport over grote 

afstand. In Nederland zorgt netbeheerder TenneT voor het transport 

van elektriciteit. Transport via het elektriciteitsnetwerk gaat helaas 

niet zonder verliezen. De belangrijkste reden hiervoor is de 
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weerstand R van elektriciteitskabels. Zie figuur 2.6. Door de spanning 

omhoog te transformeren wordt de stroomsterke I kleiner. Hierdoor 

houden we de transportverliezen Pverlies=I2.R  zo klein mogelijk.  

Immers uit P = U ∙ I volgt dat bij een hogere spanning U en een gelijk 

vermogen P de stroomsterkte I kleiner is. 

 

Het elektriciteitstransport verloopt op de volgende manier. Zie figuur 

2.7. De generatoren in een elektriciteitscentrale leveren meestal 

elektrische energie onder een spanning U van 21 kV. Dicht bij de 

centrale staat een transformatorstation waar men de spanning 

omhoog brengt naar 150 kV of zelfs naar 380 kV. Vervolgens transpor-

teert men de elektrische energie via hoogspanningsleidingen naar 

steden en dorpen. In de buurt van steden en dorpen brengt men in 

een onderstation de spanning weer omlaag naar bijvoorbeeld 10 kV. 

Daarna wordt de elektrische energie naar de transformatorhuisjes 

vervoerd. Dit gebeurt vooral ondergronds. In de transformatorhuisjes 

brengt men de spanning verder omlaag naar 230 V. Dit is de spanning 

waar de verbruikers op aangesloten zijn. 

 

Wil je iets meer weten over de transformator, bekijk dan de 

simulatie, die ook in opdracht 17 staat. Zie URL7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opslag van energie 

Als we het hebben over de opslag van energie dan bedoelen we 

meestal geen elektrische energie. In batterijen en accu’s bijvoorbeeld 

zit geen elektrische energie opgeslagen, al lijkt dat op het eerste 

gezicht wel zo. Een mobiele telefoon en een afstandsbediening van de 

televisie gebruiken wel degelijk elektriciteit. De energie is echter in 

een andere energievorm in de batterij opgeslagen. Deze energievorm 

wordt pas omgezet in elektrische energie als je de batterij gebruikt.  

Zo zijn er verschillende vormen van energie mogelijk voor opslag: 

 chemische energie; 

 mechanische energie; 

 potentiële energie. 

 

Figuur 2.7  Elektriciteitstransport van elektriciteitscentrale naar verbruiker.  

Bron: Kernboek N2, Systematische Natuurkunde 

 
Figuur 2.6  Hoogspanningsleidingen 

Bron: Wikipedia 
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Chemische energieopslag vindt plaats in batterijen en accu’s en is de 

meest toegepaste vorm van energieopslag op dit moment. Om die 

reden gaan we straks de werking van batterijen bekijken. 

Mechanische energieopslag vindt bijvoorbeeld plaats in een vliegwiel 

bij sommige bussen en trams. Zie figuur 2.8. Bij het remmen van de  

bus of tram wordt de bewegingsenergie tijdelijk opgeslagen, zodat 

deze energie daarna weer gebruikt kan worden tijdens het optrekken. 

Potentiële-energieopslag kan plaatsvinden in een stuwmeer of 

valmeer. We kijken hiernaar in hoofdstuk 4. 

Werking batterijen 

Een batterij is in feite een elektrochemische cel. Om de werking 

hiervan te begrijpen, hebben we scheikunde nodig. In figuur 2.9 zie je 

de schematische weergave van een elektrochemische cel. Deze cel 

wordt ook wel de Daniell-cel genoemd naar John Frederic Daniell. Hij 

heeft deze cel uitgevonden in 1836. De batterij bestaat dus al vrij 

lang.  

 

De cel uit figuur 2.9 bevat verschillende elementen: 

 twee elektrodes, één van koper (Cu) en één van zink (Zn); 

 twee zoutoplossingen, kopersulfaat (CuSO4) en zinksulfaat 

(ZnSO4), allebei 1,0 M; 

 een zoutbrug (verzadigde oplossing van kaliumchloride KCl); 

 een voltmeter. 

 

Je weet nu wat de verschillende elementen van de elektrochemische 

cel zijn. Maar hoe kun je nu een lampje met deze cel laten branden? 

Hiervoor moet je het één en ander weten over redoxreacties. De 

batterij in dit voorbeeld is namelijk een speciale vorm redoxreactie. 

Het kenmerk van een redoxreactie is elektronenoverdracht. Voor een 

redoxreactie is een oxidator en een reductor nodig. De reductor staat 

elektronen af en de oxidator neemt elektronen op. Als we kijken naar 

koper (Cu) en zink (Zn), is zink de sterkste reductor (zie tabel 48 in 

Binas). Dit betekent dat zink elektronen zal afstaan. Koper zal dan 

elektronen opnemen en dus als oxidator fungeren. We kunnen nu de 

volgende twee elektrodereacties opstellen: 

 Zn  Zn2+ + 2e- (negatieve pool); 

 Cu2+ + 2e-  Cu (positieve pool). 

Er loopt een elektronenstroom van de negatieve pool naar de 

positieve pool. Maar waarvoor dient nu de zoutbrug? De zoutbrug 

bestaat uit kaliumchloride (KCl). Als zink elektronen afstaat, wordt de 

zinkkant van de cel steeds positiever. De koperkant van de cel wordt 

juist steeds negatiever. De balans in lading wordt hersteld door de 

zoutbrug. De Cl--ionen uit de zoutbrug bewegen in de richting van de 

zinkelektrode en de K+-ionen bewegen in de richting van de 

koperelektrode. Er gaat dus een ionenstroom lopen. 

 

De spanning die tussen de twee elektrodes staat, is gelijk aan het 

verschil tussen de standaardpotentialen van bovenstaande reacties. 

Standaardpotentialen zijn waarden die je kunt vinden in tabel 48 in 

 

Oxidator 

Een stof die elektronen 

opneemt. 
  

Reductor  

Een stof die elektronen 

afstaat. 

 

 
Figuur 2.8  Bus met vliegwiel uit 

1955.   Bron: Wikipedia 

 
Figuur 2.9  Schematische weergave 

van een elektrochemische cel. Ook 

wel de Daniell-cel genoemd. 

Bron:Kijk op Energie  
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Binas. De standaardpotentialen van de eerder genoemde 

elektrodereacties zijn +0,34 V voor de reactie bij de positieve pool en 

-0,76 V voor de reactie bij de negatieve pool. De batterij kan dus een 

totale spanning van +0,34 V – (-0,76 V) = 1,10 V leveren. 

 

De batterij kan elektrische energie leveren totdat er geen zink meer 

is (om de reactie aan de negatieve pool te laten plaatsvinden) of 

totdat er geen koperionen meer in de zoutoplossing zitten (om de 

reactie aan de positieve pool te laten plaatsvinden). Als het zink op 

is, kan het immers geen elektronen meer afstaan en als de koperionen 

op zijn, kunnen deze ook geen elektronen meer opnemen. Er ontstaat 

een evenwichtstoestand.  

 

Zoals je gezien hebt, staan de oxidator en de reductor niet in direct 

contact met elkaar. Daarom is de reactie in deze cel ook een speciale 

vorm redoxreactie, die we een redoxreactie op afstand noemen. 

2.3 Centrale en decentrale opwekking 

Inleiding 

Zoals je in paragraaf 2.1 hebt gezien, is het grootste deel van de 

Nederlandse elektriciteit afkomstig van grote elektriciteitscentrales. 

In deze paragraaf gaan we nader in op de verschillende soorten 

centrales en zien we hoe deze hun productie afstemmen op de 

wisselende vraag. Ook wordt er steeds meer elektriciteit dicht bij 

huis opgewekt. We gaan kijken naar de verschillende methoden van 

elektriciteitsopwekking dicht bij huis en naar de voor- en nadelen 

hiervan. Daarna gaan we dieper in op zonnepanelen, waarvan de 

werking, het vermogen, en de economische aspecten worden 

uitgediept. 

Centrale elektriciteitsopwekking 

In Nederland waren er in 2010 totaal 63 elektriciteitscentrales in 

gebruik, dan wel in aanbouw. Deze centrales kunnen een totaal 

vermogen (P) van 29.100 MW leveren. Het opwekken van elektriciteit 

in elektriciteitscentrales noemen we centrale 

elektriciteitsopwekking. Het grootste deel van de centrales (46%) 

wordt gestookt op aardgas. Daarnaast wordt er voor 12% van de 

elektriciteit kolen en voor 37% van de elektriciteit olie verstookt. 

3,7% komt uit hernieuwbare bronnen (waaronder vaste biomassa die 

in kolencentrales wordt verstookt) en 1,8% komt uit de 

kernenergiecentrale in Borssele. Wat betreft CO2-uitstoot zijn 

aardgascentrales milieuvriendelijker dan kolencentrales. Omdat 

aardgas schaars is, blijven kolencentrales echter ook nodig. 

 

Het grootste voordeel van centrale elektriciteitsopwekking is 

efficiëntie, vanwege de grote hoeveelheid elektriciteit die 

geproduceerd wordt. Daarnaast zijn de centrales gekoppeld aan een 

landelijk en zelfs internationaal netwerk, waardoor variaties in de  

   

Centrale 

elektriciteitsopwekking 

Het opwekken van 

elektriciteit in centrales. 
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vraag makkelijker opgevangen worden. Toch hebben we nog steeds te 

maken met variaties in de vraag die het gevolg zijn van het leefritme 

van de gemiddelde Nederlander. Figuur 2.10 geeft het 

elektriciteitsverbruik op twee Nederlandse winterdagen. Je ziet dat 

het verbruik gedurende een dag flink varieert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2.10  Elektriciteitsverbruik op twee Nederlandse winterdagen. Op de 

horizontale as staat het tijdstip van de dag.    Bron: itm-project.nl 

 

Omdat elektriciteit niet wordt opgeslagen, moet de productie van 

elektriciteit aansluiten bij deze variaties. Dat gebeurt zoveel mogelijk 

door het vermogen van de ingeschakelde centrales te variëren. Het 

in- en uitschakelen van centrales is inefficiënt en tijdrovend, met 

name in het geval van kolen- en kerncentrales. Pas bij extreem lage 

of hoge vraag worden centrales uit- respectievelijk ingeschakeld. De 

centrales die hier speciaal voor bedoeld zijn, noemt men 

pieklastcentrales. Dit zijn altijd gasgestookte centrales.  

Decentrale elektriciteitsopwekking 

Zoals uit paragraaf 2.2 is gebleken, gaat het transport van 

elektriciteit gepaard met verliezen. Uit Amerikaanse cijfers is bekend 

dat gemiddeld 7% van de energie door transport verloren gaat. Het is 

dus aantrekkelijk om de productie van energie zo dicht mogelijk bij 

de verbruiker te plaatsen, zodat er zo min mogelijk transport nodig is 

en er dus zo weinig mogelijk energie verloren gaat. Het lokaal 

opwekken van elektriciteit noemt men decentrale 

elektriciteitsopwekking. De meest decentrale vorm van 

elektriciteitsopwekking is opwekking per huis, maar ook opwekking 

per straat of wijk noemt men decentraal.  

 

In paragraaf 2.1 hebben we gezien dat de Nederlandse elektriciteits-

vraag voor 57% wordt gedekt door centrale elektriciteitsopwekking, 

voor 28% door decentrale elektriciteitsopwekking en voor 15% door 

import van elektriciteit. 

   

Decentrale 

elektriciteitsopwekking  

Het lokaal opwekken van 

elektriciteit.  
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Soorten energieopwekking 

In theorie is iedere vorm van energieopwekking die centraal gebeurt 

ook decentraal toe te passen. In de praktijk is dat natuurlijk niet zo. 

De minikerncentrale aan huis zul je voorlopig niet tegenkomen, en 

misschien zelfs nooit.   

De meest toegepaste technieken die nu al beschikbaar zijn voor 

decentrale elektriciteitsopwekking zijn: 

 zonnepanelen (zie de figuren 2.11 en 2.13); 

 windturbines; 

 aggregaten. 

 

In hoofdstuk 3 komen de windturbines aan bod. 

Voor- en nadelen van decentrale opwekking 

Het belangrijkste voordeel van decentrale opwekking hebben we al 

genoemd. De elektriciteitsproductie vindt direct bij de verbruiker 

plaats, waardoor er geen transport nodig is en er dus minder 

energieverlies is. Daarnaast heeft een storing aan de installatie ook 

minder ernstige gevolgen. Een grote centrale die uitvalt, kan een hele 

regio in het donker zetten. Een haperende windmolen op het dak kan 

één huishouden tot last zijn, maar die gebruiker kan dan altijd nog 

terugvallen op het reguliere elektriciteitsnet. Bovendien moet je niet 

vergeten, dat het niet overal even vanzelfsprekendheid is dat er een 

elektriciteitsnetwerk ligt. In afgelegen gebieden kan het gunstiger 

zijn een eigen energieopwekking te plaatsen, dan de benodigde 

infrastructuur voor het reguliere elektriciteitsnet aan te leggen. 

 

Er zijn natuurlijk ook nadelen die gelden voor decentrale opwekking: 

 Schaalgrootte. Een grote elektriciteitscentrale heeft een 

hoger rendement dan een kleine generator. Eén windmolen 

van 3 MW kost minder dan 1000 microwindturbines (zie figuur 

2.12) van 3 kW en vergt ook minder onderhoud. Er is dus een 

kostennadeel gemoeid tegenover het eerder genoemde 

transportvoordeel. 

 Variaties in het verbruik. Als je met 100.000 verbruikers op 

één netwerk zit, zijn de variaties in het elektriciteitsverbruik 

relatief laag ten opzichte van de variaties van één huishouden. 

Dit komt omdat niet iedereen hetzelfde leefritme heeft en 

mensen dus op verschillende momenten veel energie 

gebruiken. Bovendien treden er (vooral bij wind- en zonne-

energie) variaties in het aanbod op. 

 Tot slot zijn er nadelen die voor de ene techniek meer gelden 

dan voor de andere. Installaties kunnen overlast veroorzaken 

(zoals geluid of stank), veel onderhoud vergen, of je veiligheid 

bij bediening en/of onderhoud in gevaar brengen.  

Figuur 2.12  Microwindturbine. 

Bron: Energieportal.nl 

Figuur 2.11  Zonnepanelen.  
Bron: Vlaams Energieagentschap 
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Zonnepanelen 

In het dagelijks leven komen we zonnepanelen het meeste tegen. We 

kennen allemaal wel de panelen op het dak van een huis. Hiervan 

bestaat echter ook een centrale variant. In de woestijn van Nevada is 

bijvoorbeeld een groot zonnepark aangelegd waarmee 40.000 

huishoudens van elektriciteit voorzien worden. Zie figuur 2.13. Een 

andere centrale variant bespreken we in paragraaf 4.4. 

 

Zonnecellen, ook wel fotovoltaïsche cellen (PV-cellen) genoemd, 

bestaan uit een plaat silicium waarbij aan de bovenkant fosfor en aan 

de onderkant borium is toegevoegd. Er is een halfgeleider ontstaan. In 

figuur 2.14 zie je een schematische weergave van een zonnecel. 

Daarbij is de N-laag de fosforkant en de P-laag de boriumkant van de 

zonnecel. Als er licht op de zonnecellen valt, worden de fotonen uit 

het zonlicht opgenomen. Daardoor gaan er elektronen lopen van de P-

laag (die daardoor positief wordt, vandaar de P) naar de N-laag. De 

opgewekte elektrische energie kan direct gebruikt worden, 

opgeslagen worden, of teruggeleverd worden aan het net.  

 

De opbrengst van een zonnepaneel hangt van een aantal factoren af. 

 Ten eerste natuurlijk van de hoeveelheid zonlicht. Maar ook 

als er bewolking is, is er nog steeds straling en blijft de 

zonnecel werken. De opbrengst aan de Franse Rivièra is 

daardoor slechts 1,5 keer zo hoog als in Nederland. 

 Daarnaast is ook de hoek waaronder het zonlicht op het paneel 

valt van belang. Een invalshoek van 90° is optimaal. Er 

bestaan tegenwoordig ook panelen die met de zon 

meedraaien. 

 De opbrengst is recht evenredig met de oppervlakte van het 

paneel. Dus hoe groter het zonnepaneel, hoe groter de 

opbrengst. 

 Het rendement η is afhankelijk van het type paneel en de 

gebruikte materialen. Er bestaan panelen met meerdere lagen 

die een hoger vermogen hebben. Voor de meest gebruikte 

panelen geldt een rendement van 5% tot 15%. 

 Parallel geschakelde panelen zijn efficiënter dan serie 

geschakelde panelen. 

 

Het vermogen van een zonnepaneel wordt opgegeven in de eenheid 

wattpiek (Wp). Dit is het ‘nominale’ vermogen, dat wil zeggen het 

vermogen onder standaard laboratoriumcondities. De werkelijke 

opbrengst kan lager en hoger zijn. 

 

De aanschaf en de installatie van een zonnepaneel kost geld. Dit geld 

ga je daarna terugverdienen, doordat je elektriciteit maakt uit gratis 

zonlicht, en zodoende op je elektriciteitsrekening kunt besparen. Er 

zijn natuurlijk nog wel wat onderhoudskosten. Op dit moment ligt de 

terugverdientijd van een zonnepaneel op ongeveer 30 jaar.

Figuur 2.13  Zonnepark in Nevada. 

Bron: Wikipedia 

 

Figuur 2.14  Schematisch de 

werking van zonnecellen. 

Bron: Infinity NRG 
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2.4 Leveringszekerheid 

Inleiding 

Mobiele telefoon, laptop, tv en magnetron. Dit zijn allerlei apparaten 

die we dagelijks gebruiken. Als we eerlijk zijn, kunnen we bijna niet 

meer zonder. Dat betekent dat het voor ons heel belangrijk is dat we 

de beschikking hebben over elektriciteit. In deze paragraaf gaan we 

kijken naar de leveringszekerheid van elektriciteit.  

Afhankelijkheid elektriciteit 

Door alle technologische ontwikkelingen worden we steeds 

afhankelijker van elektriciteit. Figuur 2.2 uit paragraaf 2.1 geeft daar 

een goed inzicht in. Er zijn verschillende situaties bekend waarin, 

door een gebrekkige levering van elektriciteit, rellen zijn 

uitgebroken. Een bekend voorbeeld hiervan is New York in 1977. Je 

kunt hiervan op internet diverse krantenartikelen vinden. Een 

recenter voorbeeld uit 2003 staat in het kader hiernaast. Mensen 

vrezen dat grote gebieden, vooral in het westen van de Verenigde 

Staten, zonder elektriciteit komen te zitten. Door o.a. privatisering 

van de elektriciteitscentrales wordt namelijk onvoldoende gelet op de 

hoeveel elektriciteit die er op de lange termijn nodig is. Daardoor 

dreigt er een structureel tekort aan elektriciteit te ontstaan, wat 

natuurlijk een groot probleem vormt.  

 

Verschillende organisaties, zoals ziekenhuizen, waterbedrijven en een 

aantal overheidsinstellingen, hebben extra voorzieningen getroffen 

om eventuele elektriciteitsuitval zelf op te vangen. De meeste 

bedrijven en huishoudens hebben deze voorzieningen niet. Het is 

daarom belangrijk dat de leveringszekerheid van elektriciteit zo groot 

mogelijk is. In Nederland en de rest van de Westerse wereld spreekt 

men over een gemiddelde onbeschikbaarheid. Dat is de gemiddelde 

tijd per jaar dat een gebied of land geen beschikking heeft over 

elektriciteit. In Nederland is de gemiddelde onbeschikbaarheid 

minder dan 30 minuten. Dat betekent niet dat de elektriciteit nooit 

enkele uren uitvalt in bepaalde gebieden. Ook betekent het niet dat 

alle huishoudens en bedrijven in Nederland elk jaar een half uur 

zonder elektriciteit zitten. Het gaat om een gemiddelde tijd over heel 

Nederland. In andere delen van de wereld is de gemiddelde 

onbeschikbaarheid van elektriciteit vaak hoger. Er zijn gebieden waar 

gebruikers gemiddeld enkele uren per jaar zonder elektriciteit zitten. 

Ook zijn er hele gebieden waarin de gemiddelde onbeschikbaarheid 

wordt gemeten in dagdelen. Veelal is dit het geval in 

onderontwikkelde gebieden. 

 

Elektriciteitsbedrijven doen natuurlijk hun uiterste best om te 

voorkomen dat de elektriciteit uitvalt. Toch zijn er verschillende 

externe omstandigheden die ervoor kunnen zorgen dat de elektriciteit 

in bepaalde gebieden toch uitvalt. Hierbij kun je denken aan 

bouwwerkzaamheden, het weer of een brand. Een bekend voorbeeld  

   

Gemiddelde 

onbeschikbaarheid 

De gemiddelde tijd per jaar 

dat een gebied of land geen 

beschikking heeft over 

elektriciteit. 

 

   

Stroomstoring treft VS en 

Canada 

De stroomvoorziening in het 

noordoosten van de Verenigde 

Staten en delen van Canada is 

vanochtend weer langzaam op 

gang gekomen. Gisteren viel 

even na vier uur ’s middags 

lokale tijd de stroom uit, 

waardoor 50 miljoen mensen 

hinder ondervonden.  

 

Bron: NRC Handelsblad;  15 

augustus 2003 
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met landelijke aandacht was een ongeluk met een Apachehelikopter 

in 2007 [zie katern hiernaast]. Tijdens het oefenen van laagvliegen 

vloog deze tegen een hoogspanningskabel. Als gevolg van dit ongeluk 

zaten ongeveer 30.000 huishoudens en 7.000 bedrijven gedurende 50 

uur zonder elektriciteit. De organisatie die verantwoordelijk is voor 

het transport van elektriciteit, TenneT, zoekt voortdurend naar 

zwakke plekken in het systeem. Bij het vinden van een zwakke plek 

neemt TenneT maatregelen om de kans op stroomuitval te verkleinen. 

Beheren van vraag en aanbod 

TenneT is in staat om real-time (zonder vertraging) te bepalen hoe 

groot het verschil is tussen de actuele vraag en het aanbod. TenneT 

heeft daarvoor een centrale meet- en regelkamer in Arnhem. In deze 

kamer heeft men zicht op de belangrijkste knooppunten en 

transportverbindingen en voert men controles en bijstellingen uit.  

 

TenneT maakt productie- en afnameafspraken op basis van 

langetermijnplanningen. Aan de hand van de vraag in het verleden 

worden modellen opgesteld om de toekomstige vraag te voorspellen. 

Daarbij wordt gebruik gemaakt van grafieken zoals in figuur 2.2 en 

figuur 2.10. Bij het maken van die modellen wordt ook rekening 

gehouden met specifieke gegevens, zoals de temperatuur, de dag van 

de week, vakantie en feestdagen en bijzonderheden die gedurende de 

dag plaatsvinden. De elektriciteit voor deze lange termijn planning 

wordt verhandeld op de effectenmarkt European Energy Derivates 

Exchange (ENDEX) als contracten tussen producenten en leveranciers. 

In Nederland wordt ongeveer 80% van de elektriciteit zo verhandeld. 

Op korte termijn vinden via biedingen bijstellingen van de productie 

plaats. De aanbieders van elektriciteit laten ieder weten voor welke 

prijs zij bereid zijn de productie te verhogen of te verlagen. Zo 

ontstaat er een biedladder. Elektriciteitsproducenten en –leveranciers 

en TenneT gebruiken biedladders om te kijken naar de voordeligste 

manier waarop bijstelling van de productie kan plaatsvinden.  

 

In figuur 2.15 zie je een voorbeeld van een biedladder. De rode 

kolomen geven de prijs aan die producenten voor een bepaalde 

hoeveelheid elektriciteit willen ontvangen bij het verhogen van de 

productie. Deze prijs is meestal alleen gebaseerd op de variabele 

kosten van een producent. Horizontaal staat de totaal geleverde 

hoeveelheid elektriciteit. De blauwe kolommen geven de prijs aan die 

producenten willen ontvangen (positieve prijs) of betalen (negatieve 

prijs) voor de hoeveelheid elektriciteit die zij minder produceren bij 

het verlagen van de productie. De biedingen worden op prijs van laag 

naar hoog gesorteerd. De bieding die op de elektriciteitsvraag komt te 

liggen, bepaalt de prijs. Deze prijs geldt ook voor aanbieders, die 

aanvankelijk met een lager bod kwamen. Producenten zijn in 

sommige gevallen bereid leveranciers te betalen voor het verlagen 

van de elektriciteitsvraag. Dit is bijvoorbeeld het geval bij 

overproductie als de producent een boete riskeert voor het uit balans 

brengen van het elektriciteitssysteem. 

   

Biedladder 

Geeft een overzicht van de 

prijzen waarvoor 

aanbieders bereid zijn de 

productie te verhogen of te 

verlagen. 

 

 

HURWENEN - Alle brandweer-

posten in het gebied van de 

Tieler- en Bommelerwaard 

zijn woensdagavond bemand, 

omdat dat gebied zonder 

stroom zit nadat een Apache-

helikopter bij Hurwenen aan 

de Waal tegen een hoog-

spanningsmast was gevlogen. 

 
Ook het telefoonverkeer in het 

gebied is gestoord. Het 

scheepvaartverkeer op de 

Waal is stilgelegd.  

 

Bron: nu.nl;  12 dec 2007 

 
Figuur 2.15  Typisch verloop van 
biedladder. 
Bron: TU Delft 
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Er zijn biedladders die gericht zijn op bijstelling van de productie van 

de volgende dag, maar er zijn ook biedladders die gericht zijn op 

bijstelling van de productie van dezelfde dag. De bijstelling voor de 

volgende dag, in Nederland ongeveer 15% van de elektriciteit, wordt 

verhandeld op de spotmarkt van de Amsterdam Power Exchange 

(APX). Deze markt is een veiling en wordt gebruikt als leidraad voor 

de prijzen op ENDEX en op de bijstellingsmarkt voor de productie van 

dezelfde dag. In dat laatste geval kijkt men elk kwartier naar het 

verwachte verschil tussen vraag en aanbod. Dit is de 

bijstellingsmarkt, die ook door APX wordt geleid en waarop in 

Nederland enkele procenten van de verhandelde elektriciteit via 

contracten tussen producenten en leveranciers wordt verhandeld. 

Voor het bijstellen op erg korte termijn (minuten tot seconden) 

gelden de hogere prijzen op de onbalansmarkt, die door netbeheerder 

TenneT wordt geleid. De hoge prijzen worden veroorzaakt doordat 

slechts een beperkt aantal producenten bereid is hun installaties op 

zo’n korte termijn en voor zulke korte periodes in- of uit te 

schakelen. Vanwege de hoge prijzen wordt slechts 1% van de 

elektriciteit verhandeld op de onbalansmarkt.  

 

TenneT heeft bovendien voor haar netwerk een regelvermogen van 

300 MW. Het is zeer snel inzetbaar en wordt gebruikt om de 

elektriciteitsproductie te verhogen of te verlagen. Dit proces gebeurt 

voor een groot deel automatisch en wordt buiten het hierboven 

beschreven planningsproces gebruikt. Het regelvermogen vormt het 

hart voor een stabiele elektriciteitsvoorziening.  

 

Afnemers van elektriciteit zoals Eneco, Essent en Nuon die de vraag 

van hun klanten goed voorspellen, beloont TenneT met een financieel 

voordeel. 

2.5 Vragen en opdrachten 

Vraag en aanbod 

7. Reken het Nederlandse elektriciteitsverbruik in 2007 om naar 

kWh. 

 

8. Reken uit hoeveel PJ aan elektriciteit er in Nederland in 2007 

centraal werd opgewekt. 

 

9. Welke provincie had in 2007 het grootste vermogen aan 

windturbines? Hoeveel procent van het totale vermogen aan 

windturbines staat daar? Maak gebruik van Tabel 2.2 die hoort bij 

figuur 2.4.  

 

10. Hoeveel huishoudens konden er in 2007 maximaal door 

windturbines van elektriciteit worden voorzien? Maak gebruik van 

tabel 2.2 die hoort bij figuur 2.4. (Hint: E = P · t ) 

 



 

NLTc-X228-067-VG Energie-eiland 27 

11. Met hoeveel procent is het totaal opgestelde vermogen van 

windturbines in 2007 gestegen ten opzichte van 2002? Maak 

gebruik van tabel 2.2 die hoort bij figuur 2.4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2.2  Opgesteld vermogen van windturbines op land.   Bron: Industrie en energie, CBS 

 

Transport en opslag 

12. Er bestaat laagspanning, middenspanning en hoogspanning. Zoek 

op welke waarden van de spanning onder de deze categorieën 

vallen. 

 

13. In deze opgave gaan we het transport van elektrische energie 

bekijken in het geval dat er geen gebruik wordt gemaakt van 

transformatoren. We nemen daarvoor een dorp op ongeveer zes 

kilometer afstand van een elektriciteitscentrale. De weerstand 

van de kabels die van de centrale naar het dorpje gaan, Rkabels, is 

bij elkaar 3,33 Ω. De elektrische apparaten in het dorpje nemen 

bij elkaar gemiddeld 5,61 MW aan elektrisch vermogen Pdorp op bij 

een spanning Udorp van 230 V.  

a. Bereken de stroomsterkte I in de kabels. (Hint: Pdorp = Udorp · I ) 

b. Bereken het maximale vermogensverlies in de kabels. (Hint: 

Pverlies = I 2 · Rkabels) 

c. Bereken het vermogen dat de elektriciteitscentrale moet leveren. 

(Schrik niet!) 

d. Bereken het rendement van het energietransport. 

 

14. In deze opgave nemen we opnieuw het dorp uit de vorige opgave. 

Nu gaan we echter wel transformatoren gebruiken voor het 

transport van elektrische energie. Eén transformator bevindt zich 

direct na de elektriciteitscentrale en één direct voor het dorpje. 

Met de transformatoren zorgen we ervoor dat de maximale 

stroomsterkte I in de kabels tussen de transformatoren 285 A 

bedraagt.  

Ook nu geldt dat Rkabels = 3,33 Ω, Pdorp = 5,61 MW en Udorp = 230 V. 

a. Bereken de spanning over de kabels bij de maximale 

stroomsterkte. (Hint: Ukabels = I · Rkabels) 

b. Valt de spanning over de kabels onder laagspanning, 

middenspanning of hoogspanning? 

  

[MWe] 

 

 

Totaal 

 

Flevoland 

 

Noord-

Holland 

 

 

Friesland 

 

Zuid-

Holland 

 

Zeeland 

 

Groningen 

 

Noord-

Brabant 

 

Overig 

 

2002 

 

 

670 

 

270 

 

93 

 

77 

 

78 

 

57 

 

61 

 

31 

 

2 

 

2007 

 

 

1640 

 

616 

 

249 

 

139 

 

243 

 

198 

 

126 

 

39 

 

31 
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c. Bereken het vermogensverlies in de kabels bij de maximale 

stroomsterkte.  

d. Bereken het vermogen dat de centrale moet leveren. 

e. Bereken het rendement van het energietransport. 

 

15. In een digitaal fototoestel zit een oplaadbare batterij waar op 

staat 7,4 V; 750 mAh. Bereken hoeveel batterijen van dit soort 

nodig zijn om het dorpje uit de vorige twee vragen een etmaal 

van elektrische energie te voorzien.  

 

16. Natuurlijk ken je de droge batterij die je overal voor gebruikt, 

bijvoorbeeld in zaklantaarns, radio's enz. In deze opgave ga je de 

elektrodereacties opstellen en de bronspanning bepalen.  

 Lees het onderstaande stuk tekst goed door en maak vervolgens 

de opgave. 

 Binnen in de batterij is mangaan(IV)oxide (bruinsteen) gehecht 

aan een koolstofstaafje, dat als positieve elektrode fungeert. Een 

pasta van ammoniumchloride is de elektrolyt. Het geheel zit in 

een zinken busje dat dienst doet als negatieve elektrode. 

 Je kunt deze batterij niet opladen omdat de reactieproducten 

zich in de elektrolyt verspreiden. Hierdoor kunnen de 

omkeerbare reacties niet plaatsvinden. 

a. Gebruik de bovenstaande informatie om de twee 

elektrodereacties op te schrijven. 

b. Gebruik Binas tabel 48 om de bronspanning te bepalen. 

 

17. Download (de Nederlandse versie van) de simulatie Faraday’s 

Electromagnetic Lab (URL7) van de site van de Colorado 

Universiteit. Zie ook figuur 2.17.  

Kies in de menubalk “Transformator”.  

Stel als stroombron “wisselspanning” in.  

Zoek uit welke grootheden de felheid van het lampje beïnvloeden 

en hoe. 

Geef je antwoorden in de vorm van:  

Hoe groter ......  hoe groter de spanning over het lampje. 

Centrale en decentrale opwekking 

18. Verklaar waarom gasgestookte centrales als pieklastcentrales 

gebruikt worden en kolencentrales als basislastcentrales. (Hint: 

vergelijk eerst een barbecue met een gasfornuis) 

 

19. Geproduceerde warmte is in elektriciteit om te zetten. Met een 

afvalverbrandingsinstallatie kun je bijvoorbeeld een generator 

aandrijven. Waarom is dit niet zo aantrekkelijk? Wat kun je beter 

met de warmte doen? 

 

20. De warmteverliezen die optreden door transport voor 

stadsverwarming bedragen 35% of meer van de geproduceerde 

warmte. Wat kun je naar aanleiding hiervan concluderen over de 

aantrekkelijkheid van decentrale warmteopwekking? 

 

 

Figuur 2.16  Een batterij 

Bron: Wikipedia 

Figuur 2.17  Simulatie van een transformator 

Bron: Colorado University 
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21. In paragraaf 2.3 staat dat variaties in het verbruik een nadeel 

vormen voor decentrale energieopwekking. Bedenk minstens drie 

manieren om het probleem van variaties te verminderen.  

 

22. Als je kijkt naar de nadelen geluid, stank, onderhoud en 

veiligheidsrisico die kunnen optreden bij decentrale 

energieopwekking, welke van de volgende technieken heeft dan 

je voorkeur: zonnepanelen, windturbines of aggregaten? Licht je 

antwoord toe. 

 

23. Je wilt aan huis elektrische energie opwekken. Je belangrijkste 

eis is dat er elektriciteit geproduceerd kan worden op het 

moment dat je de elektriciteit nodig hebt. Welke van de 

volgende technieken heeft dan je voorkeur: zonnepanelen, 

windturbines of aggregaten? Licht je antwoord toe. 

 

24. Een fabrikant geeft op dat een zonnepaneel van 4 m2 en een 

vermogen van 500 Wp, jaarlijks 375 kWh aan elektriciteit levert.  

a. Bereken hoeveel elektrische energie (in kWh) het zonnepaneel 

onder ideale omstandigheden levert. 

b. Hoeveel procent van deze hoeveelheid elektriciteit levert het 

zonnepaneel daadwerkelijk volgens de fabrikant? 

c. Zoek in paragraaf 2.1 op wat het gemiddelde elektriciteits-

verbruik van een huishouden is. Bereken daarmee hoeveel van de 

beschreven zonnepanelen je daarvoor nodig hebt. 

 

25. Is het aantrekkelijk om in zonnepanelen te investeren? Denk ook 

aan wat je anders met je geld zou kunnen doen. 

 

26. Op welke manieren kan het gebruik van zonne-energie 

aantrekkelijker worden? Denk niet alleen aan de verbeteringen in 

de zonnepanelen, maar ook aan de ontwikkelingen op het gebied 

van energie afkomstig van elektriciteitscentrales. 

 

27. Hoe meer zonnepanelen er gebruikt worden, des te sneller de 

ontwikkelingen in zonnepanelen plaatsvinden. Wat kan er gedaan 

worden om het gebruik van zonne-energie te stimuleren? 

Leveringszekerheid 

28. Maak bij het beantwoorden van de onderstaande vragen gebruik 

van figuur 2.2. 

a. Bereken de procentuele toename van het elektriciteitsverbruik 

van een huishouden gedurende de periode 1980-2007.  

b. Bereken de procentuele afname van het elektriciteitsverbruik van 

een huishouden gedurende de periode 1980-1988. Bedenk 

mogelijke verklaringen voor deze afname.  

c. Bereken de procentuele toename van het elektriciteitsverbruik 

van een huishouden gedurende de periode 1988-2007. Hoeveel 

procent is dat op jaarbasis? 

 

 
Figuur 2.18  Zonnepanelen  

Bron: Wikipedia 
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29. In paragraaf 2.4 werd een ongeluk met een Apachehelikopter 

genoemd. Bereken de gemiddelde onbeschikbaarheid in 

Nederland ten gevolge van dit ongeluk met betrekking tot de 

huishoudens. Maak hiervoor gebruik van gegevens uit paragraaf 

2.1 en 2.4.  

 

30. TenneT maakt modellen om de toekomstige vraag te voorspellen. 

Bedenk zoveel mogelijk factoren die TenneT in deze modellen zal 

meenemen.  

 

31. Veel organisaties maken gebruik van modellen om voorspellingen 

te doen. De ANWB wil bijvoorbeeld dagelijks de fileverwachting 

weten. Bedenk zoveel mogelijk factoren die de ANWB in 

modellen zal meenemen om een indicatie van de fileverwachting 

voor een bepaalde dag te geven.  

 

32. Door gebruik van slimme energiemeters kun je een nauwkeurig 

beeld krijgen van het elektriciteitsverbruik en de variaties in het 

verbruik van ieder huishouden. Ondertussen ligt er een 

wetsvoorstel in de Tweede Kamer om deze meters in te voeren. 

Geef aan wat voor positief effect slimme energiemeters hebben 

op de energieleveranciers. 

 

 

 

 

  Figuur 2.19  TenneT 
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3 Windenergie 

De laatste jaren wordt er steeds meer naar bronnen van energie 

gezocht anders dan fossiele brandstoffen en kernenergie. Er komt 

steeds meer aandacht voor duurzame energie zoals zonne-energie en 

windenergie. In dit hoofdstuk leer je over hoe je windenergie kunt 

berekenen, hoe windenergie naar elektrische energie omgezet wordt 

en wat het rendement daarvan is. 

Leerdoelen 

Na dit hoofdstuk kun je 

 uitleggen hoe wind ontstaat; 

 de windenergie berekenen; 

 bepalen waar het vermogen van de windsnelheid van afhangt; 

 de plaatsen waar energieverlies tijdens het transport van wind 

naar apparaat optreedt noemen; 

 de effectiviteit van een windmolen bepalen; 

 de bij het schoolvak wiskunde geleerde kennis en vaardigheden 

ook bij andere bètadisciplines toepassen; 

 een natuurkundig bewijs volgen; 

 een samengesteld rendement bepalen; 

 bepalen hoeveel energieverlies er in het Nederlandse 

energienetwerk optreedt; 

 geschiedkundige, technische, economische en sociale 

karakteristieken van windenergie in Nederland noemen. 

3.1 Windenergie 

Windenergie is een soort energie die gewonnen kan worden uit wind. 

Maar wat is wind en hoe ontstaat wind? Hoeveel energie bevat een 

bepaalde hoeveelheid wind en waar hangt die hoeveelheid energie 

van af? Tegenwoordig gebruiken we windenergie meestal om het om 

te zetten in elektrische energie, hoe gebeurt dat?  

In de komende paragrafen proberen we antwoorden op deze vragen te 

geven. 

Wat is wind en hoe ontstaat het? 

Wind is bewegende lucht. Het is een natuurlijke luchtbeweging van de 

atmosfeer. Wind heeft een richting en snelheid.  

Wind, ook wel luchtstroming genoemd, ontstaat doordat lucht van 

een plaats met veel lucht, een hogedrukgebied, naar een plaats met 

weinig lucht, een lagedrukgebied, stroomt.  

Wind kan op drie manieren ontstaan: 

 Doordat de zon de aarde meer verwarmt rond de evenaar dan 

bij de polen, ontstaan er hoge- en lagedrukgebieden. Lucht 

verplaatst zich dan van de hogedrukgebieden naar de 

lagedrukgebieden, en dat kennen we als wind. 

 

Figuur 3.1  

Bron: Vlaams Energieagentschap 
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 Door koude lucht die vanaf een berg neerdaalt. 

 Zeewind en landwind, veroorzaakt doordat het land en de zee 

op een verschillende manier opwarmen en afkoelen, en 

daarmee de nabijgelegen lucht ook op een bepaalde manier 

opwarmt of afkoelt. 

 

De wind heeft een zogenaamde windkracht, die een maat is voor de 

windsnelheid. Deze windkracht wordt met een getal weergegeven dat 

het Beaufort nummer genoemd wordt. Dit getal is gemakkelijker te 

gebruiken dan de snelheid in meters per seconde. De maximum 

windkracht krijgt het getal 12. De wind heeft dan een snelheid van 

meer dan 117 km per uur. De windkracht wordt altijd 10 meter boven 

land gemeten. 

In tabel 3.1 hiernaast zijn verschillende windkrachten en de 

beschrijving daarvan te vinden. 

Hoeveel energie bevat wind? 

Stel je bent aan het fietsen en er heerst een harde wind. Als je geluk 

hebt heb je de wind in je rug, en kom je daardoor sneller vooruit. De 

wind werkt dan met je mee, met andere woorden krijg je meer 

snelheid, dus meer energie. Wind, bewegende lucht, bevat dus 

energie: windenergie. 

De hoeveelheid windenergie hangt af van de snelheid van de wind en 

de hoeveelheid wind die door een bepaald oppervlak stroomt.  

Eerst gaan we de massa van een hoeveelheid wind bepalen, die door 

een bepaald oppervlak A in een tijd t stroomt: 

 
waarbij ρ de dichtheid van lucht is en v de snelheid. In figuur 3.2 en 

de uitleg daaronder is te zien hoe de snelheid v in deze formule 

terecht is gekomen. Deze speelt een essentiële rol, omdat we 

hierdoor een derdemachtsverband krijgen in onderstaande formules. 

De kinetische energie (windenergie), die deze massa lucht heeft, is 

dan: 

 
De totale kinetische energie die dan per seconde langs komt (ofwel 

het vermogen ervan) is: 

 

Waarvan hangt de hoeveelheid windenergie af? 

Als we naar de vergelijking voor het vermogen van de wind kijken, 

kunnen we bepalen welke grootheden hierop invloed hebben. Deze 

grootheden zijn: 

 De dichtheid van de lucht ρ. Deze dichtheid is niet constant. Hij 

wisselt van dag tot dag en is onder andere afhankelijk van de 

temperatuur van de lucht en de hoogte waarop gemeten wordt. 

 De oppervlakte A waardoor de wind stroomt.  

 De windsnelheid: volgens de formule heeft de windsnelheid een 

grote invloed op het vermogen aangezien het een 

 

Beaufort 
nummer 

Beschrijving Windsnel
heid in 
km/uur 

0 Windstil 0-1 

1 Lichte wind 1-5 

2 Lichte wind 6-11 

3 Matige wind 12-19 

4 Matige wind 20-28 

5 Tamelijke 
sterke wind  

29-38 

6 Sterke wind 39-49 

7 Zware wind 50-61 

8 Stormachtig
e wind 

62-74 

9 Storm 75-88 

10 Zware storm 89-102 

11 Hele zware 
storm 

103-117 

12 Orkaan  >117 

 

Tabel 3.1  De windkracht volgens de 

schaal van Beaufort 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3.2  Luchtkolom door een 

oppervlak 

 

De dichtheid ρ is: 

 
Het volume V van een hoeveelheid wind 

door een oppervlak A dat een afstand s 

aflegt is:   

De afstand is gelijk aan:   

A m, V, ρ 

v 

s 
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derdemachtsverband is. Dus als de snelheid twee keer zo groot 

wordt dan wordt het vermogen 23 = 8 keer zo groot.  

In de windmolentechnologie speelt deze derde macht een 

belangrijke rol. 

Het energie omzettingssysteem 

We hebben gezien dat wind kinetische energie bevat. Het is deze 

kinetische energie die door een windturbine gebruikt wordt om 

elektriciteit op te wekken. De lucht duwt tegen de wieken aan, zodat 

die gaan draaien. Dit remt de lucht af. Zo is er kinetische energie van 

de lucht aan de windmolen overgedragen. 

Bij een windmolen wordt dus de windenergie (kinetische energie) 

omgezet in elektrische energie. Het energie omzettingssysteem bij 

een windturbine is meestal een generator, dat is in principe een heel 

grote fietsdynamo. 

De elektrische energie die uit de generator komt, is bijna gelijk aan 

de kinetische energie die de windturbine uit de wind weet te halen. 

Gaat het harder of minder hard waaien, dan wekt de generator meer 

of minder elektriciteit op. 

3.2 Rendement van een windmolenpark 

Bij de omzetting van de in de luchtmoleculen opgeslagen kinetische 

energie naar de elektrische energie die het stroomnet ingaat, zal 

verlies optreden. Dus niet alle windenergie die tegen de rotorbladen 

van de molen aanblaast, wordt omgezet in elektriciteit. Helaas is dit 

niet de enige plek waar energie verloren gaat voordat we het nuttig 

kunnen besteden. In dit hoofdstuk kijken we waar de energie verloren 

gaat, en hoeveel energie er precies verloren gaat. 

Waar verlies optreedt 

In de praktijk blijkt dat bij elke energieomzetting een deel van de 

energie ’verloren’ gaat aan warmte. In de windmolen van figuur 3.3 

zie je schematisch de weg die de energie aflegt vanaf de wind naar 

een lamp. Hierin staan 5 onderdelen waar energie ’verloren’ gaat. 

 
Figuur 3.3  Systematische weergave van de weg die de energie aflegt naar 
een lamp. De nummers worden ook in opgave 36 gebruikt. 

 

Herhaling: Rendement 

Het rendement geeft aan 

hoeveel van de totaal 

geïnvesteerde energie nuttig 

besteed wordt. Het rendement 

geven we aan met de letter η 

(spreek uit: ‘èta’). Een formule 

voor het rendement is 

 
 

Soms geven we het rendement 

in procenten.  

Zo betekent een rendement 

van 20% dat twintig procent 

nuttig besteed zal worden. 

 

 

Herhaling: Eerste Hoofdwet 

De Eerste Hoofdwet van de 

thermodynamica zegt dat 

energie niet verloren gaat. 
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In de volgende paragrafen zullen we iets dieper inzoomen op het 

energieverlies tijdens het transport van kinetische energie tot nuttig 

bestede energie in een apparaat zoals een lamp.  

Energieverlies bij rotorblad: Wet van Betz 

Tijdens de reis van een hoeveelheid energie in een luchtstroom naar 

een huishoudelijk apparaat is de eerste bron van energieverlies te 

vinden bij de rotorbladen, zoals in figuur 3.3 te zien is. Niet alle 

kinetische energie van de luchtmoleculen die tegen de rotorbladen 

aanbotsen, zal daadwerkelijk omgezet worden in bruikbare energie 

die bij de generator terechtkomt. Het blijkt zelfs theoretisch niet 

mogelijk te zijn om meer dan 59,3% van de windenergie bij de 

generator te krijgen, zelfs al heb je de meest efficiënte 

aerodynamische vorm rotorbladen die er bestaan. Dit verschijnsel 

staat bekend als De wet van Betz. In deze paragraaf zullen we de wet 

van Betz afleiden. 

 

Figuur 3.4  Snelheid van de wind voor en na de windmolen. 

 

Bij de wet van Betz draait het om het optimaal haalbare rendement: 

bij dit rendement werkt alles optimaal. We proberen enkele 

parameters zó te vinden, dat we weten hoe de windmolen optimaal 

draait. Hieruit kunnen we vervolgens het rendement van de 

windmolen berekenen.  

 

De meeste energie wordt opgewekt als de wind loodrecht op het 

draaivlak van de rotorbladen valt. Voordat de lucht bij de rotorbladen 

aankomt, heeft deze een bepaalde snelheid. We noemen deze 

binnenkomstsnelheid v1. Nadat de lucht de wieken gepasseerd heeft, 

zal deze een andere (lagere!) snelheid, genaamd v2, hebben. 

 

We bekijken het energieverloop in een erg kort tijdsbestek van t 

seconde. We nemen voor t een erg kleine waarde, maar laten de 

precieze waarde in het midden. De gemiddelde snelheid van de lucht 

ter hoogte van de rotorbladen wordt beschreven door de formule 

.  

Het totale frontaaloppervlak van alle rotorbladen samen noemen we 

A. er geldt voor het volume van de lucht dat de windmolen passeert 

 
 

Net vóór de rotorbladen is de hoeveelheid energie die in de lucht zit 

 

Frontaaloppervlak  

Is het oppervlak dat je 

ziet als je een 

vooraanzicht tekent. 
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Hierbij valt een overeenkomst op met de formule uit paragraaf 3.1. 

 voor de hoeveelheid energie in een 

luchtkolom  

Op een zelfde manier kunnen we ook Euit berekenen. In het tijdbestek 

van t seconden wordt er door de windmolen dus  

 
aan energie door de windmolen opgenomen. 

Als we  in deze formule invullen, en de haakjes 

omschrijven, volgt hieruit dat 

 
Laten we even terugdenken waar we mee bezig zijn. We willen het 

maximaal haalbare rendement van een windmolen bepalen. Als we 

kijken wat er in een korte tijd t aan energie door de windmolen 

opgenomen is, zien we dat we hiervoor de laatstgenoemde formule 

mogen gebruiken. Als we de maximaal haalbare waarde van Eopgenomen 

weten, kunnen we het rendement bepalen. 

 

Voorgaande formule ziet er misschien wat ingewikkeld uit. Laten we 

wat vereenvoudigen, zodat de formule iets beter te hanteren is. We 

kiezen  en . Het is niet moeilijk in te zien 

dat de vergelijking dan vereenvoudigt tot 

 
 

Als we het maximum van deze functie bepalen, dan zien we dat de 

windmolen op zijn effectiefst werkt als   .   

Herinner je dat . Dit betekent dus dat de windsnelheid vóór de 

windmolen drie keer zo groot is als de windsnelheid achter de 

windmolen. 

Vullen we  in, dan zien we dat bij een beginsnelheid v1 geldt 

dat   

 

Alle kinetische energie uit de wind voor de rotorbladen noemen we 

Etotaal. Voor Etotaal geldt dat Etotaal = 2c.  

Hieruit berekenen we dat de rotorbladen een maximaal rendement 

van η = = 0,593 hebben. En dit is precies de 59,3% die in de wet van 

Betz genoemd is. 

 

De rotorbladen van de huidige windmolens hebben een rendement 

van 0,50. Zo slecht doen ze het dus niet! 

Voor de gevorderde leerling: 

We nemen voor v1 > 0 een 

vaste waarde, en laten v2 hier 

variabel. Aangezien we t 

eerder ook al vast hadden 

genomen, zal c dus een 

constante waarde aannemen. 

Omdat v2 nog steeds variabel 

is, zal x ook variabel zijn. c en 

x zijn dus onafhankelijk van 

elkaar. 
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Rendement bij generator en transformator 

De kinetische energie van de rotorbladen wordt in de generator 

omgezet in elektriciteit. Deze generator bevindt zich in de kop van de 

windmolen. De generator bestaat uit een rotor, dat is een draaias, 

met daaraan koperen spoelen bevestigd. De stator, het stilstaande 

deel, bevat een aantal magneten. Doordat de spoelen snel door de 

magneetvelden bewegen, wordt er een inductiespanning opgewekt. 

 

Generatoren hebben bewegende delen, dus er treedt enig verlies op 

door warmteproductie. Daarnaast is er sprake van een beetje verlies 

in de spoelen en bij energieoverdracht in het magneetveld. Deze 

twee laatstgenoemde vallen bij een generator wel mee. Het 

rendement van een generator is iets meer dan 90%. 

 

Een transformator bestaat uit twee naast elkaar gelegen spoelen om 

een weekijzeren kern die we de primaire en secundaire spoelen 

noemen. In de primaire spoel wordt een (wisselend) magneetveld 

opgewekt dat vervolgens in de secundaire spoel een inductiespanning 

opwekt. Een transformator heeft geen bewegende delen. De enige 

twee bronnen van energieverlies zijn dus de weerstand van de kabels 

(koperverlies) en de ’weerstand’ in het magneetveld (ijzerverlies). 

Een transformator kan gebruikt worden om de spanning te verhogen, 

wat als gevolg heeft dat er minder verlies in kabels plaatsvindt (zie 

opgave 14 in hoofdstuk 2). Het rendement van een transformator is 

ongeveer 96%.  

 

Zowel de generator als de transformator kun je bekijken in de 

simulatie, die ook in opdracht 49 staat. Zie URL7. 

 

De capaciteitsfactor van een windturbine 
Gegeven de verschillende rendementen heeft een windturbine 

uiteindelijk een bepaald vermogen Pwindturbine, bijvoorbeeld 1,5 MW 

(zo’n windturbine staat in Zoetermeer, langs de A12). Dat vermogen 

zegt echter nog niets over de werkelijk geleverde energie gedurende 

een jaar. Daarom is het begrip ‘capaciteitsfactor’ geïntroduceerd, zie 

ook bijlage 2. Dit is de fractie van het totaal aantal uren in een jaar 

dat de windturbine op vol vermogen elektriciteit moet leveren om de 

totale jaarproductie te halen, rekening houdend met allerlei 

omgevingsfactoren, zoals de gemiddelde windsnelheid ter plaatse. 

Stel bijvoorbeeld dat de windturbine van 1,5 MW ter plaatse een 

capaciteitsfactor heeft van 0,25 dan levert hij in een jaar even veel 

energie als wanneer hij 0,25 x 8760 = 2190 uren op vol vermogen zou. 

De jaarproductie is dan E = P.t = 1,5.106 x 2190 = 3,3.106 kWh. 

De capaciteitsfactor maakt het mogelijk om vergelijkingen te maken 

tussen windturbines en andere energieopwekkers, zoals een 

elektriciteitscentrale. Omdat de vermogens niet met elkaar te 

vergelijken zijn, kunnen op deze manier wel de respectieve 

jaarproducties met elkaar worden vergeleken. 

 

Figuur 3.5  Schematische weergave 

van een generator 
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Energieverlies in elektriciteitskabels 

Een van de grootste bronnen van energieverlies in het netwerk zijn de 

kabels. In een elektrische schakeling wordt de bron van energieverlies 

ook wel een weerstand genoemd. We zijn op zoek naar de weerstand 

van een stroomkabel opdat we het rendement van energietransport 

door een kabel kunnen bepalen. 

 

De meeste bovengrondse kabels zijn van het type ACSR. Dat is een 

afkorting van Aluminium Conductor Steel Reinforced. Het transport 

van de energie vindt plaats door een aluminiumlegering die aan de 

buitenzijde van de kabel zit, terwijl de kern van de kabel bestaat uit 

ijzer. Het doel van deze ijzeren kern is dat de kabel hierdoor een 

aanzienlijke trekkracht kan weerstaan, en de hoogspanningsmasten 

verder uit elkaar kunnen staan. Omdat de soortelijke weerstand van 

ijzer veel hoger is dan de soortelijke weerstand van het aluminium, 

zal het energietransport hoofdzakelijk door het aluminium 

plaatsvinden. De soortelijke weerstand van de verschillende 

materialen kun je vinden in BINAS. 

 

Het oppervlak van de doorsnede van een aluminium 380 kV kabel 

bedraagt (ongeveer) 2000 mm2. Zo’n kabel zal dan 800 MW kunnen 

transporteren. 

 

Een kabel die geschikt is voor het transport van elektriciteit onder 

een spanning van 10 kV heeft een diameter van 2,5 cm, waarvan de 

ijzeren kern 1,0 cm is. 

 

In de opgaven bij hoofdstuk 2 hebben we gezien dat we gebruik 

maken van hoogspanning om het rendement zo hoog mogelijk te 

houden. Zo kwamen we erop uit dat het rendement van het transport 

van energie over de lengte van 6 km rond de 95% is (zie opgave 14). 

 

Om dit rendement te berekenen hebben we de weerstand nodig van 

een kabel. Aan de hand van gegevens hierboven is het mogelijk de 

weerstand van de kabels te bepalen zodat we ook voor andere lengtes 

een goede inschatting van het rendement kunnen geven. 

Het totale energieverlies 

We hebben zojuist gezien dat de afzonderlijke delen toch nog een 

redelijk hoog rendement hebben. Echter, tijdens de weg van 

windenergie naar de door ons apparaat nuttig bestede energie zijn er 

behoorlijk wat kleinere obstakels die overwonnen moeten worden. Al 

deze kleine beetjes kunnen gezamenlijk toch voor een behoorlijk 

verlies zorgen. In deze paragraaf zullen we nader kijken hoe we het 

verlies kunnen berekenen als we de verliezen van de afzonderlijke 

delen weten. 

Kabelweerstand 

De weerstand R van een 

draad of kabel wordt 

gegeven door:  

 

Hierin is ρ de soortelijke 

weerstand van het 

kabelmateriaal, l de lengte 

van de kabel en A de 

oppervlakte van de 

dwarsdoorsnede van de 

kabel. 

 

Vermogensverlies in kabel 

Het verlies aan vermogen P 

in een kabel wordt gegeven 

door:  

 

Met I de stroom door de 

kabel en R de weerstand van 

de kabel. 

 

 

Figuur 3.6 Dwarsdoorsnede van 

een hoogspanningskabel van 

het type ACSR: ijzer van 

binnen, aluminium van buiten. 
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Figuur 3.7: Het product van n onderdelen met een eigen rendement, kan ook 
gezien worden als een geheel met een veel lager rendement dan elk deel. 

 

Een systeem is meestal opgebouwd uit een vast aantal elementen, dat 

we n noemen. Het eerste onderdeel heeft een rendement van η1, het 

tweede onderdeel heeft een rendement van η1, en het laatste 

onderdeel heeft een rendement van ηn. Zie ook figuur 3.7. 

 

Het hele systeem heeft ook een bepaald rendement. We kunnen het 

rendement van het hele systeem berekenen met behulp van de 

formule: ηtotaal = η1η2η3 … ηn 

 

De afzonderlijke onderdelen in figuur 3.3 hebben allemaal een eigen 

rendement. In de afgelopen paragrafen zijn de rendementen van al 

deze afzonderlijke componenten al in beschouwing genomen. Deze 

rendementen samen vormen het rendement van het hele 

energietransport. We kunnen bovenstaande formule gebruiken om dit 

totale rendement van het hele energietransport te bepalen. 
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3.3 Windmolenparken in Nederland 

 

Figuur 3.8 Windmolenpark in zee   Bron: Wikipedia 
 

Windmolens zijn molens die de bewegingsenergie van lucht (wind) 

omzetten in de kinetische energie van de wieken die nuttig kan 

worden gebruikt, bijvoorbeeld voor het opwekken van elektriciteit, 

het malen van graan, het verplaatsen van water of andere 

doeleinden. 

Windenergie in Nederland 

De moderne industriële windmolens zijn gebouwd om elektriciteit 

(groene stroom) op te wekken. We noemen deze moderne windmolens 

windturbines. Soms staan ze in grote parken met vele windturbines, 

bijvoorbeeld in Nederland op de Maasvlakte en in België in de haven 

van Brugge-Zeebrugge. De twee hoofdtypes windturbine zijn de 

horizontale-asturbine en de verticale-asturbine. Windturbines met 

een horizontale as komen in Nederland en wereldwijd verreweg het 

meest voor. 

 

Een windmolenpark is een verzameling moderne windmolens of 

windturbines, bedoeld om windenergie op te wekken. Spanje, 

Denemarken en Duitsland zijn de grootste Europese 

windenergieproducenten. Een groot windpark kan bestaan uit een 

paar honderd individuele windturbines. Het oppervlak van een groot 

windmolenpark kan honderden vierkante kilometers omsluiten, maar 

het land tussen de turbines kan voor landbouw of andere doeleinden 

gebruikt worden. Een windmolen kan ook in zee geplaatst worden om 

van de daar heersende wind te profiteren. 

 

De windmolens van een windpark zijn steeds opvallender geworden. 

Toen ze in het begin in hun eentje bij een boerderij stonden, was hun 

hoogte nog in te schatten door ze bijvoorbeeld met de bomen in de 

buurt te vergelijken. Maar met de toenemende hoogte zag men in dat 

een aantal windmolens samen (het windmolenpark) een zelfstandig 

 

 

 

Figuur 3.9  De Wieker Meule 

Bron: Wikipedia 
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landschapselement is, dat ook als zodanig voor het landschap 

ontworpen moet worden. De provincie Flevoland is een voorbeeld van 

een gebied waar vele kleine groepjes windmolens tot een onrustig en 

voor sommigen ongewenst landschappelijk aanzicht leiden. Er wordt 

wel steeds vaker een gedegen landschapsontwerp gemaakt, om het 

toch zo mooi mogelijk te laten uitzien. 

 

Niet in elk gebied mogen windparken geplaatst worden. Provincies 

bepalen in hun streekplan waar wel en geen mogelijkheden zijn. 

Gebieden met veel bebouwing en cultuurhistorische waarde worden 

meestal uitgesloten. Voor windparken, groter dan een bepaald aantal 

molens of een bepaald gezamenlijk opgesteld vermogen, moet 

bovendien eerst een Milieueffectrapport (MER) worden opgeleverd. 

 

Figuur 3.10  Windstroomproductie per provincie (in een 100% windjaar) 

 

Een aspect van geheel andere orde is de aanwezigheid van een 

hoogspanningsnet. Als dat al aanwezig is, wordt het project 

goedkoper dan wanneer het aangelegd moet worden in de buurt. 

 

Bij het bouwen van een windmolenpark in zee is de afstand tot de 

kust belangrijk: hoe langer de (door de hoge aanlegkosten dure) 

hoogspanningskabel naar de kust is, des te minder rendabel het park. 

In Nederland zijn er op dit moment twee windmolenparken in de 

Noordzee. De NoordzeeWind staat voor de kust in vak Q8 bij Egmond 

aan Zee. Het park heeft 36 windmolens met ieder een vermogen van 3 

MW. Het tweede windmolenpark: het Prinses Amaliawindpark staat in 

vak Q7 buiten Wijk aan Zee. Het park heeft zestig windturbines van 

elk 2 MW. Een park van in totaal 284 MW wordt waarschijnlijk het 

derde windpark in de Nederlandse Noordzee. De locatie, West Rijn, 

ligt ongeveer veertig kilometer uit de kust bij Hoek van Holland. Op 

zo ’n afstand zullen de windturbines vanaf de kust nauwelijks te zien 

zijn. Ook in aanbouw in de Noordzee ongeveer veertig kilometer ten 

noordwesten van het Oost-Friese Waddeneiland Juist is een park met 

tachtig turbines van maximaal 3,5 MW per stuk. 
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Meten is weten 

In 2007 werd de helft van de in Nederland opgewekte groene stroom 

geleverd door windturbines, ongeveer 1700 MW. Gedurende de 

twintigjarige levensduur van een turbine wordt 40-80 maal zoveel 

energie geproduceerd als nodig is om de turbine te bouwen, te 

installeren en te onderhouden.  

 

 
 

Figuur 3.11 Windparkenkaart van Nederland.       Bron: Wind Service Holland 

 

Vanaf circa 1975 tot 2005 is de masthoogte opgelopen van circa 

twintig meter tot meer dan honderd meter. Een tijdje was de 

windturbine van Zoetermeer (1,5 MW vermogen, langs de A12) de 

hoogste turbine in Nederland. Inmiddels staan er molens met een 

tweemaal zo groot vermogen onder meer bij Neeltje Jans; ze hebben 

een rotordiameter van 90 meter en een torenhoogte van 80 of 105 

meter. Hoe groter, hoe duurder en daarom is de rotordiameter de 

belangrijkste maat voor de prijs. Er zijn bijvoorbeeld molens van 600 

kW met een rotordiameter van 43 en van 48 meter. De laatste heeft 

een grotere capaciteitsfactor en produceert ondanks het gelijke 

vermogen circa 25 % meer dan die met 43 meter rotor, maar is ook 

ongeveer 20% duurder. 
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De prijs van het totale project hangt verder af van masthoogte, de 

funderingskosten, elektriciteitskabels en transformator. Verder zijn er 

nog kosten voor netaansluiting, toegangswegen, telefoonaansluiting 

en installatie. Onderhoud en verzekering zijn naast aflossing en rente 

de belangrijkste jaarlijks terugkerende exploitatiekosten. Voor 

vergelijkingen tussen projecten kunnen de kosten uitgedrukt worden 

in euro per vierkante meter rotoroppervlak of per geïnstalleerde 

kilowatt vermogen. In de literatuur van berekeningen van de kostprijs 

van windenergie (investeringen, kWh-prijs) wordt momenteel voor 

landlocaties gerekend met totale projectkosten van 1100 - 1400 

€/kW. Voor offshore windparken is de variatie nog erg groot met 2500 

- 3500 €/kW. De afstand tot de kust en de waterdiepte zijn hier 

belangrijke variabelen. Het Nederlandse Prinses Amalia windpark (120 

MW, 2008) kostte 383 miljoen, dat is 3200 €/kW. 

 

Nederland telt per eind 2009 op landlocaties 1.879 windturbines met 

een opgesteld vermogen van 1.993 MW. Op de Noordzee staan in twee 

windparken 96 turbines met totaal 228 MW. Ondanks een relatief laag 

windaanbod in 2009 (90 % van gemiddelde) nam de stroomproductie 

van windturbines in 2009 toe met 7,7% naar 4,589 miljard kWh. 

Daarvan werd 735 miljoen kWh geproduceerd door de twee 

windparken op de Noordzee.  

 

In de totale elektriciteitsbehoefte zal nooit alleen met windmolens 

kunnen worden voorzien. Er is altijd een samenspel met andere 

opwekkers nodig. 

 

Zie ook de bijlagen 2 en 3. 

 

3.4 Vragen en Opdrachten 

Windenergie  

33. Hoeveel kinetische energie heeft een kubieke meter lucht met 

een snelheid van 5,0 m/s? 

Stel nu dat de windsnelheid verdubbelt naar 10,0 m/s. Hoeveel 

kinetische energie zit er dan in een kubieke meter lucht? 

 

34. Het verband tussen het vermogen en de windsnelheid is een 

derdemachtsverband. We gaan in deze opgave het gedrag van 

een derdemachtsfunctie bekijken.  

a. Teken de functie f(x) = x3 op je GR, voor 0 ≤ x ≤ 5. 

b. Hoe loopt de grafiek voor heel kleine waarden van x ? 

c. Wat betekent dat voor de hoeveelheid energie die er uit de wind 

gehaald kan worden bij lage windsnelheden? 

d. Hoe loopt de grafiek bij hogere waarden van x ? 

e. Wat betekent dat voor de hoeveelheid energie die er uit de wind 

gehaald kan worden bij hoge windsnelheden? 
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35. Het eerste gedeelte van het plan Lievense houdt zich bezig met 

windmolens. Deze windmolens leveren de energie die nodig is om 

water in het spaarbekken te pompen. We nemen aan dat de 

windsnelheid 6,0 m/s bedraagt. 

a. Bereken de massa van de hoeveelheid lucht die per seconde door 

een (denkbeeldig) vlak gaat, dat loodrecht op de windrichting 

staat en dat een oppervlakte van 1,00 m² heeft. 

b. Bereken de kinetische energie van deze hoeveelheid lucht. 

c. Bereken de kinetische energie van de hoeveelheid lucht die per 

seconde door het in vraag a bedoelde vlak gaat, wanneer de 

windsnelheid tweemaal zo groot is als bij vraag a. 

d. Vergelijk je antwoorden op vraag b en c. Wat valt je op? (Hint: 

kijk naar de verhouding tussen de twee gevonden Ekin) 

Rendement van een windmolenpark 

36. Schrijf kort op waar energieverlies optreedt tijdens het energie-

transport vanuit een luchtstroom naar een lamp. Noem in ieder 

geval de vijf in figuur 3.3 aangegeven plaatsen van 

energieverlies. 

 

37. Wat is de minimale waarde die η in realistische situaties kan 

aannemen? En wat is de maximale waarde die η kan aannemen? 

Verklaar je antwoorden. 

 

38. Is v1 hoger of lager dan v2? Leg je antwoord uit. 

 

39. In deze vraag ga je stap voor stap het de wet van Betz afleiden.  

a. Laat zien dat het volume van de lucht die de rotorbladen 

gepasseerd heeft, gegeven wordt door de formule V = A · vgem · t. 

b. Toon aan dat   

c. Schrijf de vergelijking voor Euit op, en laat zien dat de formule 

voor Eopgenomen (zie paragraaf 3.2) juist is. 

d. Bewijs door vgem in te vullen en de haakjes uit te werken dat 

. 

e. Welke waarden kan x in de formule  

 allemaal aannemen?  

f. Toon aan dat het maximum wordt aangenomen op  . Doe 

dit door Eopgenomen naar x te differentiëren en de x-coördinaat van 

de top te bepalen. Tijdens deze berekening mag je c als 

constante veronderstellen. 

g. Toon aan dat de kinetische energie uit de wind voor de 

rotorbladen geldt dat Etotaal = 2c. 

h. Leidt af dat het hoogst haalbare rendement van de overdracht 

van windenergie naar elektrische energie bij een windmolen dus 

η = 0,593 kan bedragen (Verwaarloos hier het rendement van de 

generator etc.). 

 

 

Figuur 3.12 Albert Betz (1885 – 

1968), Duits natuurkundige en 

pionier op het gebied van de 

windmolentechnologie. 
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40. Geef voor zowel het koperverlies als het ijzerverlies aan of het 

groter is in de generator of in de transformator. 

 

41. Van de website ElectriCity 2006 (zie URL8) komt het volgende 

stukje: 

 

Figuur 3.13 Stukje van de website ElectriCity 2006 

 Ondersteun deze bewering aan de hand van natuurkundige 

formules. Zie eventueel hoofdstuk 2. 

 

42. Zoek de soortelijke weerstand van ijzer en aluminium op. 

Hoeveel procent hoger is de soortelijke weerstand van ijzer? Wat 

voor conclusie kan je hieruit trekken voor de weerstand over een 

hele 10kV-kabel? 

 

43. Zoek de soortelijke weerstand voor andere stoffen op. Zijn er 

stoffen met een gunstigere soortelijke weerstand dan aluminium? 

Waarvoor denk je dat men niet voor zo’n stof gekozen heeft? 

 

44. We bekijken een 10 kV-kabel van het type ACSR met een lengte 

van 10 km. Hoe groot is de weerstand van deze kabel? 

Verwaarloos elektriciteitstransport door de kern. 

 

45. Bepaal het rendement voor een 380 kV-kabel voor een lengte van 

10 km. 

 

46. Maak een overzicht van alle rendementen die we in dit hoofdstuk 

zijn tegengekomen. Vergeet hierbij de gemaakte opgaven niet. 

 

47. Na een windmolen wordt de energie tussen de verschillende 

spanningsnetten gemiddeld 5 keer getransformeerd voordat het 

pas bij de eindgebruiker aankomt. We gaan ervan uit dat elke 

transformator eenzelfde rendement heeft. Hoe groot is het 

rendement van alle transformatoren samen? 

 

48. Hoe groot is het rendement van de gehele windmolen? (Dus van 

de energieoverdracht van wind naar elektriciteit.) 

 

49. Download (de Nederlandse versie van) de simulatie Faraday’s 

Electromagnetic Lab (URL7) van de site van de Colorado 

Universiteit. Zie ook figuur 3.14.  

Kies in de menubalk “Generator”.  

Zoek uit welke grootheden de felheid van het lampje beïnvloeden 

en hoe.  

Geef je antwoorden in de vorm van:  

Hoe groter ......  hoe groter de spanning over het lampje. 

 Figuur 3.14  Simulatie van een generator 

Bron: Colorado University 
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Windmolenparken in Nederland 

50. Maak een lijst van alle begrippen die cursief gedrukt zijn in 

paragraaf 3.3 Windmolenparken in Nederland. Zoek de betekenis 

van al deze termen op en maak een Windmolen begrippenlijst. 

 

51. Maak een schatting van de tijd die een gemiddelde windturbine in 

Nederland nodig heeft om energie te produceren voor het 

bouwen, plaatsen, aansluiten en ontmantelen van de turbine 

zelf. 

 
Figuur 3.15  De 24 grootste windmolenparken van Nederland (2009) 

Bron: Wind Service Holland 

52. Maak op basis van figuur 3.15 een vermogen-rotoroppervlak 

diagram voor de 24 grootste Nederlandse molenparken. Welk 

molenpark heeft het grootste vermogen per vierkante meter 

rotoroppervlakte?  

 

53. Wat is het totale vermogen dat door de twee windparken op de 

Noordzee geproduceerd wordt? Hoeveel windenergie hebben deze 

molenparken in 2009 geproduceerd? Hoeveel procent is het van 

de totale Nederlandse windenergieproductie in 2009? 

 

54. De twee belangrijkste voordelen van windenergie zijn: geen 

schadelijke uitstoot en het is onuitputtelijk.  

Geef nu ook minstens 3 nadelen. 
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4 Energie-eiland 

Leerdoelen 

Aan het einde van dit hoofdstuk kun je: 

 uitleggen waarom de opslag van energie belangrijk is bij 

windenergie en andere vormen van energiewinning; 

 verschillende vormen van energieopslag noemen en uitleggen; 

 uitleggen wat een stuw- en een valmeer is; 

 vertellen welke rol turbines spelen bij het opwekken van 

elektriciteit uit waterkracht; 

 uitleggen hoe het Energie-eiland zich qua kosten verhoudt met 

andere manieren van winning en opslag van elektriciteit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4.1  Een Energie-eiland volgens Lievense-KEMA 

4.1 Waarom is opslag van energie nodig? 

In dit hoofdstuk leer je over de opslag van energie, die verkregen 

wordt uit wind. Eerst ga je kijken waarom energieopslag juist bij 

windenergie zo belangrijk is. Daarna leer je meer over soorten 

energieopslag in het algemeen, en energieopslag in water in het 

bijzonder. Tot slot maak je kennis met het Energie-eiland en hoe het 

werkt. 

In hoofdstuk 2 heb je geleerd over vraag en aanbod van 

elektriciteitsverbruik in Nederland. Je hebt geleerd dat de vraag 

varieert over een etmaal en over het hele jaar. Het aanbod sluit niet 

altijd aan bij de vraag. Soms is er sprake van overproductie, dan is er 

teveel elektriciteit geproduceerd. Het is dan handig als je de teveel 
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gegenereerde energie kunt opslaan, voor een moment dat de vraag 

weer hoger wordt dan het aanbod. Je hebt ook geleerd dat de vraag 

naar elektriciteit gemakkelijk en nauwkeurig te voorspellen is.  

In hoofdstuk 3 heb je specifiek gekeken naar windenergie. Hier heb je 

onder andere geleerd dat het vermogen dat je uit wind kunt halen 

evenredig is met de derde macht van de snelheid van de wind. Dit 

houdt bijvoorbeeld in dat als de snelheid verdubbelt, het beschikbare 

vermogen acht keer zo groot wordt. Maar aan de andere kant, als de 

snelheid halveert, wordt het vermogen wat je uit de wind kan halen 

acht keer zo klein. Dus bij relatief kleine verschillen in windsnelheid, 

kan het verschil in de hoeveelheid energie die je per dag wint 

behoorlijk groot zijn. 

In hoofdstuk 3 heb je ook geleerd dat windmolens groene stroom 

opwekken. Groene stroom is een vorm van duurzame energie. 

Duurzame energie is energie die wordt opgewekt uit bronnen die voor 

onbeperkte tijd gebruikt kunnen worden, zoals wind en zon, en 

waarbij ‘door het gebruik ervan, het leefmilieu en de mogelijkheden 

voor toekomstige generaties niet worden benadeeld.’1 

 

 

 

In hoofdstuk 2 heb je geleerd dat in 2007 de wind voor 48% van de 

duurzaam geproduceerde energie in Nederland zorgde.  

Het nadeel van windenergie is dat wind grillig is [zie ook figuur 4.2] 

en dat het weer slechts een dag of vier van te voren te voorspellen is. 

Een bedrijf dat windenergie uit een windmolenpark levert, kan dus 

pas een dag of vier van te voren bepalen hoeveel energie het op een 

bepaalde dag zal kunnen leveren. Bovendien is het niet zo dat het 

harder gaat waaien als de vraag naar elektrische energie hoger wordt. 

Het zou dus ideaal zijn als er een manier was om de overtollige 

energie op te slaan die geproduceerd wordt op de momenten dat er 

veel wind is. Deze opgeslagen energie kan dan weer gebruikt worden 

op momenten dat het windstil is. Op deze manier verhoog je het 

                                                 
1 Bron: wikipedia: http://nl.wikipedia.org/wiki/Duurzame_energie 

Duurzame energie 

Energie die wordt opgewekt uit 

bronnen doe voor onbeperkte tijd 

gebruikt kunnen worden, en 

waarbij door het gebruik ervan het 

leefmilieu voor toekomstige 

generaties niet wordt benadeeld. 

Figuur4.2  Verloop windsnelheid op een dag 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Duurzame_energie
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rendement van het windmolenpark. Je zou je kunnen voorstellen dat 

iedere keer wanneer het windmolenpark teveel energie opwekt, met 

deze energie een accu wordt opgeladen. Op momenten dat er te 

weinig wind is om aan de energievraag te voldoen, wordt de energie 

die opgeslagen is in de accu vrijgemaakt door die accu te ontladen. 

Je hebt in hoofdstuk twee ook geleerd dat elektriciteitscentrales die 

we nu gebruiken ’s nachts teveel energie produceren, omdat het 

inefficiënt en tijdrovend is om deze helemaal uit te zetten. Bij een te 

grote vraag, worden zo nodig ‘piekcentrales’ ingezet. 

Om toch een betrouwbare levering te garanderen bij een alsmaar 

groeiende vraag, kan men dus investeren in een gasgestookte, niet 

duurzame piekcentrale, óf investeren in een grootschalig 

opslagsysteem. In dit opslagsysteem kan duurzame energie worden 

opgeslagen. Hierdoor wordt het aandeel van elektriciteitsproductie 

uit duurzame bronnen groter.  

In de volgende paragraaf ga je verschillende soorten energieopslag 

nader bekijken. Zo leer je welke opslagvorm het meest geschikt is 

voor grootschalige opslag van elektrische energie. 

4.2 Opslag van energie 

In hoofdstuk 2 heb je al iets geleerd over energieopslag in batterijen. 

Je hebt daar ook geleerd dat de energie die opgeslagen is in 

batterijen geen elektrische energie is, maar chemische energie. Je 

kunt energie ook opslaan als mechanische energie. In deze paragraaf 

leer je over andere vormen van energieopslag. We onderscheiden 

autonome en netgekoppelde systemen. 

Autonome systemen 

Als je om je heen kijkt, zie je dat energieopslag al een onmisbaar 

onderdeel is geworden van ons dagelijks leven. De mobiele telefoon 

waar bijna niemand meer zonder kan, werkt op een oplaadbare 

batterij. Je laptop, de klok aan de muur, zijn allemaal voorbeelden 

van systemen die werken op energie die opgeslagen is in batterijen en 

accu’s. Dit zijn voorbeelden van autonome systemen. Dit zijn 

opslagsystemen die werken op energie die opgeslagen is in batterijen. 

Vroeger werden vooral wegwerpbatterijen gebruikt. Tegenwoordig 

zijn veel batterijen en accu’s oplaadbaar vanuit het elektriciteitsnet. 

Deze zijn dus niet volledig autonoom. 

PV-systemen 

In hoofdstuk 2 heb je geleerd over de werking van zonnecellen, ofwel 

PV-cellen. Ook hier geldt hetzelfde idee als voor windenergie. De zon 

schijnt overdag, maar ’s nachts heb je juist verlichting nodig. Dit is 

het idee achter een zogeheten Solar Home System (SHS). Dit zijn 

kleine zelfstandig werkende energieopslag systemen. Deze systemen 

zijn volledig autonoom. Overdag wordt de accu geladen met zonne-

energie. ’s Nachts wordt het huishouden voorzien van stroom voor 

verlichting, TV en radio. 

Autonome systemen 

Energieopslagsystemen die niet 

gekoppeld zijn aan het 

elektriciteitsnet. 
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Wereldwijd beschikken ruim 2,5 miljoen huishoudens over een SHS. 

Deze volledig autonome systemen komen met name in 

ontwikkelingslanden veel voor, omdat daar veel huishoudens niet 

aangesloten zijn op het elektriciteitsnet. Deze systemen worden ook 

wel gebruikt voor telecommunicatiesystemen in afgelegen gebieden. 

Elektriciteitsopslag in voertuigen 

Experts verwachten dat de auto-industrie de elektrische route zal 

kiezen. Het is nu zo dat 50% van alle ritten minder dan 5 km zijn en 

dat 80% van alle benzine gebruikt wordt voor ritten van minder dan 

100 km. Dergelijke afstanden komen in de buurt van de actieradius 

van de nieuwe generatie accu’s.  

Een bijzondere toepassing is die waarbij de elektriciteitsopwekking 

aan boord van voertuigen ook gebruikt wordt om terug te voeren in 

het net, de zgn. Vehicle to Grid toepassing (zie URL9).  

Netgekoppelde systemen 

Naast  autonome systemen, bestaan er netgekoppelde systemen. Dit 

zijn systemen die de opgeslagen energie direct aan het 

elektriciteitsnet kunnen leveren. Voorbeelden van dit soort systemen 

zijn pompaccumulatie systemen, samengeperste lucht systemen, 

stuwmeren en valmeren. De laatste twee komen in de volgende 

paragraaf aan bod.  

Pompaccumulatie 

Bij pompaccumulatie systemen (Pumped Hydro Storage, PHS) wordt in 

tijden van lagere vraag de reservecapaciteit gebruikt om water 

omhoog te pompen naar een reservoir. Tijdens de piekvraag laat men 

het water naar beneden stromen naar een lager reservoir en worden 

er turbines aangedreven die elektrische energie genereren. Hoe een 

turbine werkt leer je verderop in dit hoofdstuk. Pompaccumulatie 

systemen worden vooral gebruikt om snel energie te leveren. Het 

rendement bedraagt tussen de 75% en 80%. Het verlies zit voor een 

deel in de omzetting van soorten energie, maar wanneer het water 

opgeslagen is, verdampt er ook een hoeveelheid. 

De grootste PHS centrale staat in Kanagawa, Japan. De capaciteit van 

deze centrale bedraagt 2700 MW.  

Wereldwijd staat er 90.000 MW aan vermogen in pompaccumulatie 

systemen opgeslagen. 

Samengeperste lucht (CAES) 

CAES-technologie, ofwel Compressed Air Energy Storage is het opslaan 

van energie door lucht samen te persen in lege zoutholtes diep onder 

de grond. Bij expansie van het systeem wordt elektriciteit 

gegenereerd. Het eerste CAES-systeem werd in 1978 in Huntorf, 

Duitsland gebouwd. Het leverde gedurende twee uur 290 MW aan 

elektriciteit, via lucht dat opgeslagen was in twee zoutholtes met een 

volume van 310.000 m3. 

 

Figuur 4.3  Solar Home system in Laos 

Bron: UNEP 

Netgekoppelde systemen 

Energieopslagsystemen die de 

opgeslagen energie direct aan het 

elektriciteitsnet kunnen leveren. 

 

Figuur 4.4  Pompaccumulatiesysteem in 

Pennysylvania.  

Bron: United States Army Corps of 

Engineers 
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De NorNed-kabel 

In 2008 is de aanleg voltooid van de zogenaamde NorNed-kabel, een 

onderzeese hoogspanningskabel, die de elektriciteitsnetten van 

Nederland en Noorwegen met elkaar verbindt. Deze kabel is ongeveer 

580 kilometer lang en heeft een transportcapaciteit van 700 MW. De 

kosten bedroegen ruim 600 miljoen euro. 

De achterliggende gedachte is dat er overdag elektriciteit uit 

Noorwegen wordt geïmporteerd. Deze elektriciteit wordt in 

Noorwegen opgewekt met waterkracht en is dus “schoon”. Er wordt 

via deze kabel – overigens in aanzienlijk mindere mate en 

hoofdzakelijk ’s nachts – elektriciteit naar Noorwegen geëxporteerd. 

Deze elektriciteit kan dan worden gebruikt om de Noorse 

waterkrachtcentrales (stuwmeren) te sparen voor de vraag in de 

piekuren. 

Opslagcapaciteit en ontlaadtijd 

Als je de opslagcapaciteit van de hierboven beschreven systemen 

vergelijkt, zie je dat die niet voor elk systeem hetzelfde is. Als we 

alle beschikbare energieopslagsystemen bekijken, dan varieert het 

vermogen van enkele kW in batterijen en vliegwielen tot wel 1 GW bij 

CAES en pompaccumulatie-systemen. 

De ontlaadtijd van een systeem, is de tijd waarin het systeem 

elektriciteit kan leveren uit de opgeslagen energie. Deze tijd is ook 

voor elk systeem anders. De ontlaadtijd van vliegwielen ligt in de 

ordegrootte van enkele seconden, terwijl de ontlaadtijd van grote 

opslagsystemen zoals CAES en pompaccumulatie-systemen in de 

ordegrootte van enkele uren ligt. 

Wanneer men een keuze wil maken voor een grootschalig 

opslagsysteem om de piekvraag op te vangen, moet men rekening 

houden met de opslagcapaciteit, het vermogen en de ontlaadtijd van 

het opslagsysteem. Er moet natuurlijk genoeg energie opgeslagen 

kunnen worden, en de energie moet met het juiste vermogen 

vrijkomen. 

4.3 Water en opslag van elektrische energie 

Als je kijkt naar alle mogelijke manieren waarop we (elektrische) 

energie kunnen opslaan zien we dat opslaan door middel van water 

een aantal grote voordelen heeft. Het oppompen van water is een 

manier van opslaan van energie met een enorme capaciteit, meer dan 

welke andere methode ook. 

Daarnaast is het oppompen van water ook de methode die het langst 

meegaat, omdat er tijdens de opslag weinig energie verloren gaat. 

Vele andere methodes verliezen langzaam maar zeker hun energie 

weer, maar uit omhoog gepompt water kan jaren later nog energie 

gehaald worden. Er zijn weliswaar verliezen door het verdampen van 

het water, maar deze verliezen zijn verhoudingsgewijs een stuk lager 

dan energieverliezen van andere opslagmethodes. 

Figuur 4.4: CAES.  

 

Figuur 4.5  Aanleg van de NorNed-kabel 

Bron: Algemene Energieraad 
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Uiteraard zijn er ook nadelen aan de opslag via water. Zo neemt een 

stuwmeer met een grote capaciteit aan elektrische energie ook enorm 

veel ruimte in. De enorme hoeveelheid water die opgeslagen ligt 

achter een dam brengt ook een risico met zich mee. Als zo’n dam 

doorbreekt, kan de schade catastrofaal zijn. 

Stuwmeer 

Een kunstmatig stuwmeer ontstaat doordat mensen een stuwdam in 

een rivier plaatsen die het water tegenhoudt. Hierdoor ontstaat er in 

de rivier een hoogteverschil tussen het water vóór de dam en achter 

de dam. Met het grote verval dat op deze manier ontstaat, drijft men 

dan een waterturbine aan die een elektrische generator laat draaien. 

Op deze manier wek je schone elektrische energie op. 

Het water uit een stuwmeer staat door het hoogteverschil onder druk. 

Via een buisleiding loopt het water langs de schoepen van de 

waterturbine waardoor de turbine draait. De generator die 

mechanische aan de turbine gekoppeld is, vormt de mechanische 

energie om in elektrische energie. 

 

Figuur 4.7  Schematische weergave van de opwekking van elektriciteit met 

een stuwdam; C = de turbine, D = de generator      Bron: Wikipedia 

 

Een stuwmeer is niet altijd voor het opwekken of opslaan van 

elektrische energie, in sommige gevallen legt men een stuwmeer aan 

als regulator en voorraad voor irrigatie- of drinkwater. Nederland 

heeft slechts één stuwmeer. Dit ligt in de Anstelvallei in Kerkrade. 

Het grootste stuwmeer ter wereld is het Karibameer in Zimbabwe. 

Nadelen van het aanleggen van stuwmeren kunnen zijn dat: 

 vruchtbare grond verdwijnt; 

 waardevolle natuurgebieden verloren gaan; 

 enorme schade kan optreden bij het doorbreken van een 

stuwdam. 

Vaak wordt een stuwmeer aangelegd in een gebied waar (enkele) 

mensen wonen. Bewoners van dat soort gebieden moet alternatieve 

woonruimte aangeboden worden, vaak in de vorm van 

transmigratiedorpen.  

Ook is gebleken dat de aanleg van stuwmeren de zeespiegelstijging 

tegengaat. Momenteel is ongeveer 10.800 km³ (10,8 biljoen ton) 

water opgeslagen in kunstmatige stuwmeren. Als al dit water 

 

Figuur 4.6  Een stuwmeer met dam 

Bron: Wikipedia 

 

Er zijn ook natuurlijke - 

niet door mensen gemaakte 

– stuwmeren. Die ontstaan 

doordat de loop van een 

rivier wordt onderbroken, 

bijvoorbeeld door een 

sneeuwlawine, ijsvorming 

of een aardverschuiving. 

Doordat het water zich 

erachter ophoopt zal het 

ooit eens ergens tot een 

doorbraak moeten komen. 
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onmiddellijk weer in de zee zou terechtkomen, zou de zeespiegel 

wereldwijd 3 centimeter stijgen. Eigenlijk is de stijging van de 

zeespiegel als gevolg van de opwarming van de aarde dus al veel 

groter dan is waargenomen. 

Opgepompte waterkracht centrales 

Bij een stuwmeer gebruik je in principe water dat van nature van een 

hoger niveau naar een lager niveau stroomt. In de vorige paragraaf 

heb je geleerd dat pompaccumulatie juist overtollige energie opslaat 

door water omhoog te pompen. 

Deze methode slaat energie in de vorm van potentiële energie op, 

doordat water van een lager waterniveau naar een hoger waterniveau 

wordt gepompt. In tegenstelling tot een stuwmeer, waarbij alleen 

maar de elektriciteitsproductie kan worden uitgesteld tot hij nodig is, 

kun je bij opgepompt water dus elektrische energie die je hebt, 

gebruiken om later weer (meer) elektriciteit te maken. 

Een van de mogelijke toepassingen van opgepompte waterkracht is 

een valmeer. Je kunt een valmeer ook wel zien als een omgekeerd 

stuwmeer. In plaats van dat het water wordt verzameld in een groot 

meer, wordt in een meer of zee een groot bekken aangelegd. 

Wanneer er sprake is van energieoverschot, wordt het water uit dit 

bekken omhoog gepompt naar hoger gelegen reservoirs die dit bekken 

omringen. De energie wordt dan terug gewonnen doordat men dit 

bekken weer laat vollopen vanuit het hogere omringende water. 

De goedkope stroom tijdens daluren, of de windenergie bij sterke 

wind, wordt gebruikt om de turbines in werking te stellen. Tijdens 

periodes van hoge vraag naar elektriciteit, wordt de opgeslagen 

potentiële energie door de turbines weer omgezet in elektriciteit. Er 

treden natuurlijk enkele verliezen op bij het pompen. Toch brengt 

het uiteindelijk geld op doordat de goedkoop ingekochte elektriciteit 

weer wordt verkocht tijdens periodes van piekvraag, wanneer de 

elektriciteitsprijzen het hoogst zijn. Zoals eerder gemeld, beschikt 

opgepompt water over de grootste opslagcapaciteit. 

Op momenten van een lage vraag naar elektriciteit, wordt overtollige 

energie gebruikt om meer water naar het hogere reservoir te 

pompen. Hierbij worden de turbines als pomp gebruikt. Wanneer er 

hogere vraag is, wordt het water vrijgegeven naar het lagere reservoir 

via dezelfde turbines, die elektriciteit produceren. De omkeerbare 

turbine doet dus dienst als pomp en turbine. 

Op sommige plekken gebruikt men mijnen als lager reservoir, maar 

vaak gebruikt men ook het hoogteverschil tussen twee natuurlijke 

watermassa's. Vaak gaat het tegenwoordig echter om kunstmatige 

reservoirs die speciaal gemaakt worden voor de valmeer centrale. 

Je hebt installaties die alleen extern aangeleverde elektriciteit 

opslaan door middel van het verplaatsen van water tussen reservoirs. 

Er zijn echter ook gecombineerde installaties die behalve de opslag, 

ook hun eigen elektriciteit opwekken, bijvoorbeeld via de natuurlijke 

hoogteverschillen tussen twee watermassa’s of met windenergie. 

 

Figuur 4.8  Duits meer dat volledig 

bestaat uit opgepompt water. 

Bron:  

 

Figuur 4.9  Een waterturbine met 

generator 

Bron: Wikipedia 
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4.4 Energie-eiland 

Concept 

Je weet nu dat energieopslag vele voordelen heeft. Ook heb je 

geleerd over verschillende soorten energieopslagsystemen. 

De conclusie is dat wanneer je een grootschalig opslagsysteem wilt 

bouwen, je het beste kunt investeren in een opslagsysteem waarbij 

de energie wordt opgeslagen in hoger gelegen water. Zo’n systeem is 

duurzaam en heeft de grootst mogelijke opslagcapaciteit. 

Het idee aan het begin van dit hoofdstuk was om windenergie op te 

slaan, omdat dit een duurzame vorm van energie is. Dus als we de 

energie uit een windmolenpark willen opslaan, zou het handig zijn als 

we met die energie water omhoog pompen om daar later turbines 

mee aan te drijven. 

Deze ideeën heeft bureau Lievense in samenwerking met KEMA 

verwerkt in het concept voor Energie-eiland. Het idee is dat er een 

kunstmatig eiland op zee wordt gecreëerd met een opslagsysteem dat 

werkt als een valmeer. 

Het eiland beschikt dus over windmolens en een waterreservoir. 

Wanneer er zoveel wind is dat er meer energie wordt opgewekt dan 

nodig is, wordt het water uit het waterreservoir omhoog gepompt 

naar het omringende zeewater. Wanneer het windstil is, laat men het 

omringende zeewater weer in het bekken stromen. Tijdens dit proces 

worden turbines aangedreven die elektrische energie genereren. Merk 

op dat dit zogenaamde omkeerbare turbines zijn, die kunnen 

fungeren als pomp en generator. In figuur 4.10 zitten die omkeerbare 

turbines op de plaatsen waar de blauwe pijlen staan. 

 

 

 

 

 

 

 

Ontwerp 

Het basisontwerp (zie ook figuur 4.1) van Energie-eiland is zo goed als 

af. Het eiland zelf bestaat nog niet.  

Het Energie-eiland bestaat uit een gesloten ringvormige dijk, die een 

gebied van ongeveer 6 bij 10 km omsluit. De ringdijk zal bestaan uit 

een duinenrij die 10 meter boven zeeniveau uitsteekt. Het zand 

waarmee deze duinenrij wordt aangelegd, is zand dat ter plekke 

gewonnen wordt bij het graven van het reservoir. Om te voorkomen 

Wind!

          

Geen wind!

 

Figuur 4.10  De omkeerbare turbines: als pomp (links) en als generator 

(rechts). 

 

 

Bentoniet 

Kleisoort met deeltjes die 

zo klein zijn dat ze de 

grond waterdicht kunnen 

maken. 
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dat het opgepompte water door het zand van de dijk heen sijpelt, 

wordt de dijk met behulp van bentonietwanden waterdicht gemaakt. 

Het grondwater onder het eiland kan in het valmeer terecht komen. 

Daarom moet men Energie-eiland aanleggen op een plek met een 

bodem die bestaat uit een kleilaag van enkele tientallen meters 

dikte. Voor de kust van Zeeland ligt de Boomse kleilaag die geschikt is 

als bodem van het reservoir. Deze kleilaag ligt bovendien op een 

gunstige diepte. Daarom is dit de meest geschikte plaats voor 

Energie-eiland. 

 

Figuur 4.11  Ontwerp Energie-eiland 

Bron: Bureau Lievense 

 

Het gemiddelde waterniveau van het valmeer binnen de ringdijk is 36 

meter onder dat van de omliggende Noordzee. Het verschil tussen het 

hoogste en laagste peil bedraagt 6 meter. Het reservoir heeft een 

wateroppervlak van ongeveer 40 km2. 

De opslagcapaciteit is ruim 20 GWh. Dit is goed om 12 uur lang een 

vermogen van 1500 MW aan het elektriciteitsnet te leveren. Naast dit 

ontwerp is een variant met een capaciteit van 30 GWh doorgerekend. 

Werking 

Wanneer er water vanuit de omringende zee het reservoir instroomt, 

zal het niveau van het wateroppervlak toenemen. In feite laat men 

een bepaalde massa water over een bepaalde hoogte vallen. Hiermee 

worden de (omkeerbare) turbines aangedreven die de zwaarte-

energie uit het vallende water omzetten in elektrische energie. Het 

grootste deel van de zwaarte-energie wordt omgezet in mechanische 

energie die de turbines aandrijft. 

 

Als het water het meer instroomt, valt het van zeeniveau naar 40 

meter onder zeeniveau. Als een massa Δm van het binnenstromende 

water valt over een hoogte h, is de omgezette zwaarte-energie gelijk 

aan  ΔE=Δm.g.h.  

 

 

   Figuur 4.12  Doorsnede ringdijk. 

   Bron: TU Delft 

 

Figuur 4.13  Ontwerp doorsnede dam 

Bron: Bureau Lievense 
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Met behulp van de dichtheid ρ van zeewater, de oppervlakte A van 

het meer en de waterspiegelstijging van het meer Δh krijgen we voor 

de vallende watermassa: Δm= ρ.A.Δh. 

Vervangen we dit in de formule ΔE=Δm.g.h, dan krijgen we voor de 

omgezette energie: 

 

ΔE= ρ.A.g.h.Δh  

 

De energieopslagcapaciteit van het eiland vinden we als wij de som 

van ∆E voor alle waarden van h tussen de maximale en minimale 

diepte van de valmeer (H0 en H1 respectievelijk) nemen. Dit gebeurt 

door middel van “integraalrekening” (dit hoef je niet te begrijpen, 

maar is verdiepingsstof voor de geïnteresseerden): 

 

 
 

 

In het plan voor Energie-eiland is gekozen voor een laagste niveau van 

40 meter onder zeespiegel (H0 = -40 m) en een hoogste peil van 32 

meter onder zeespiegel (H1 = -32 m). 

Andere functies van Energie-eiland 

Het daadwerkelijk bouwen van Energie-eiland zal veel investeringen 

vragen. Maar als het reservoir er uiteindelijk ligt, zou je dit niet 

alleen voor energieopslag kunnen gebruiken. Je zou er bijvoorbeeld 

ook vissen in kunnen kweken. Zo gebruik je het eiland voor twee 

doeleinden, met als gevolg dat je meer winst uit je investering kunt 

halen. Viskweek is niet de enige optie. Zo zijn er ideeën om een 

jachthaven aan te leggen. In figuur 4.1 zie je een ontwerp waarin 

aangegeven is waar Energie-eiland nog meer voor gebruikt kan 

worden.  Je ziet dat de verschillende doelen die Energie-eiland dient 

niet alleen met energieopslag te maken hebben. Zo is er ruimte voor 

ontspanning, recreatie en toerisme, landbouw, industrie, en allerlei 

andere dingen.  

Door deze functies aan het eiland toe te voegen, wordt investeren in 

dit project aantrekkelijker. Niet alleen omdat meer opties meer winst 

opleveren, waarmee de investeringen kunnen worden terug verdiend, 

maar ook omdat het eiland op deze manier voor meerdere partijen 

aantrekkelijk wordt. 

4.5 Kostenvergelijking  

Is Energie-eiland financieel aantrekkelijk of juist niet? 

Energie-eiland vraagt om hoge investeringskosten. Het is dus 

belangrijk dat er van tevoren wordt onderzocht of Energie-eiland - in 

verhouding tot haar alternatieven - financieel aantrekkelijk is of niet. 

In deze paragraaf gaan we bekijken hoe deze kosten zich kunnen 

terugverdienen, en of dat vergeleken met alternatieven voor Energie-

eiland gunstig is. 

E = ½ ρ.A.g (H0
2 – H1

2)  
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In paragraaf 4.2 heb je gelezen over CAES-systemen en de NorNed-

verbinding. Deze worden beschouwd als mogelijke alternatieven voor 

Energie-eiland. Uit hoofdstuk 2 weet je dat tijdens piekuren 

gasgestookte piekcentrales worden ingezet. 

Ook weet je dat de vraag naar energie blijft toenemen. In de nabije 

toekomst zal er dus extra geïnvesteerd moeten worden in een 

grootschalig opslagsysteem, of een piekcentrale. 

 

In deze paragraaf vergelijken we de kosten van Energie-eiland met de 

kosten voor een CAES-systeem, de aanleg van een tweede NorNed-

kabel, of de bouw van een extra piekcentrale. 

Energie-eiland 

Zoals je in de vorige paragraaf hebt geleerd, is Energie-eiland een 

kunstmatig meer in de zee. De kosten die gepaard gaan met de bouw 

van Energie-eiland heten civieltechnische kosten. Dit zijn vooral de 

kosten voor het baggeren en de aanleg van de bouwput. 

Daarnaast zijn er kosten gemoeid met turbines, de constructie en de 

bouw van de inlaatwerken, en de 60 meter hoge waterdichte 

bentonietwand van ongeveer 32 kilometer lang, diverse mechanische 

en elektrische componenten, en een hoogspanningskabel, inclusief 

legkosten en netaansluiting. 

De levensduur van Energie-eiland wordt geschat op 80 jaar. 

 

Kostenposten 

(bedragen in miljard euro) 

Valmeer 1 

(1.500 MW / 20 GWh) 

Valmeer 2 

(2.250 MW / 30 GWh)) 

Baggeren 0,65 0,80 

Aanleg bouwput en bentoniet wanden 0,15 0,20 

Behuizing pompgeneratoren met 

inlaatwerken 
0,90 1,30 

Pompgeneratoren, inclusief mechanische en 

elektrische componenten 
0,50 0,85 

HS kabel + netaansluiting 0,25 0,25 

Totaal 2,45 3,40 

Tabel 4.1  Overzicht van de kosten van het valmeer.  

Bron: Energie-eiland haalbaarheidsstudie fase 1, Management samenvatting, KEMA Nederland. 

CAES-technologie 

In een studie die KEMA heeft uitgevoerd naar de 

toepassingsmogelijkheden van CAES-technologie, is een schatting 

gemaakt van de investeringskosten voor een dergelijk systeem. Voor 

een eenheid met een capaciteit van 300 MW / 3,6 GWh zijn de kosten 

geschat op 150 miljoen euro. Deze kosten zijn exclusief de elektrische 

infrastructuur. De kosten voor de elektrische infrastructuur en de 

netaansluiting bedragen 10 miljoen euro. In de praktijk is al 

aangetoond dat een CAES-systeem minimaal 30 jaar meegaat. In 

navolging van KEMA gaan wij ervan uit dat de levensduur van een 

CAES-systeem 40 jaar bedraagt.  
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Aanleg 2e NorNed-kabel 

Zoals vermeld in paragraaf 4.2 ligt er al een kabel. In deze 

vergelijking wordt gekeken naar de kosten voor de aanleg van een 

tweede kabel. 

Het is lastig om deze optie goed te vergelijken met andere 

opslagsystemen. Dit heeft twee redenen. De eerste is dat we niet 

weten wat eventuele extra kosten zullen zijn voor de hydrocentrales 

in Noorwegen, en de tweede is dat nog niet bekend is hoe de kosten 

en opbrengsten tussen Noorwegen en Nederland worden verdeeld. 

Om deze optie toch te kunnen vergelijken, nemen we aan dat de 

kosten evenredig worden verdeeld tussen Noorwegen en Nederland, 

en dat de kosten voor Nederland beperkt blijven tot de aanleg van de 

kabel. De totale kosten voor de aanleg van de kabel bedragen 600 

miljoen euro. De levensduur van de kabel bedraagt 40 jaar. 

Extra gasgestookte piekcentrale 

Indien wordt gekozen voor het bouwen van een nieuwe piekcentrale, 

dan zal dit waarschijnlijk een SToom- en Gascentrale (STEG) worden. 

Voor de investeringskosten wordt de aanname gedaan dat deze 500 

euro per kW bedragen. 

Om een vergelijking met valmeer 1 en valmeer 2 te kunnen maken, 

zijn twee STEG-varianten met verschillende grootte gekozen: 1.500 

MW en 2250 MW. De kosten voor de netaansluiting van beide 

varianten bedragen 10 miljoen euro. 

Dit leidt tot een investeringsbedrag van 760 miljoen euro voor 1.500 

MW en 1.135 miljoen euro voor een centrale van 2.250 MW. De 

gemiddelde levensduur van een STEG-centrale wordt geschat op 30 

jaar. Voor de vergelijking wordt echter uitgegaan van 20 jaar. Dat 

heeft te maken met de relatief hoge belasting van de STEG in 

verhouding tot windenergie. Na 20 jaar zal dus een volledige 

herinvestering nodig zijn. 

 

Het daadwerkelijk maken van een kostenvergelijking tussen Energie-

eiland met de 2 valmeervarianten, CAES en de tweede NorNed-kabel 

komt aan de orde in de vragen en opdrachten (paragraaf 4.6). Wat 

dan nog overblijft is de vraag of de kosten opwegen tegen een extra 

gasgestookte piekcentrale. Deze vraag moet je zelf kunnen 

beantwoorden. 
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4.6 Vragen en opdrachten 

Waarom is opslag van energie nodig? 

55. Johan en Jolanda runnen een camping in het zuiden van ons land. 

Tijdens de zomervakantie en andere schoolvakanties verdienen 

zij veel geld. Buiten deze vakanties om komt er bijna geen geld 

binnen terwijl al hun kosten wel gewoon doorgaan. 

a. Kunnen Johan en Jolanda veel invloed uitoefenen op wanneer ze 

hun geld verdienen? 

b. Wat voor soorten vaste lasten zullen Johan en Jolanda elke 

maand hebben? 

c. Hoe kunnen Johan en Jolanda ervoor zorgen dat ze buiten de 

drukke periodes toch aan hun financiële verplichtingen kunnen 

voldoen. 

d. Leg uit wat de overeenkomsten zijn tussen de situatie van 

Jolanda en Johan en een windmolenpark met mogelijkheid tot 

energie opslag. 

 

56. Bij oude slingerklokken wordt een gewicht gebruikt om te zorgen 

dat de slinger die het uurwerk(zie figuur 4.13) aandrijft telkens 

even hard blijft slingeren. Elke keer als de slinger door het 

midden komt zakt het gewicht een klein stukje en geeft hierdoor 

de slinger een “zetje”. Zonder dit gewicht zou de slinger na een 

tijdje (door de wrijving) stil komen te staan.  

 Deze vorm van opgeslagen energie heet zwaarte-energie. De 

formule om deze te berekenen is: E =  m ∙ g ∙ Δh 

a. Bereken de energie die je aan zo’n gewicht geeft als je er vanuit 

gaat dat m = 100 gram en je het een meter omhoog trekt. 

b. De klok loopt ongeveer een dag nadat de gewichten zijn 

opgetrokken, bereken het vermogen van de klok. 

c. Men krijgt het voor elkaar dat de klok met hetzelfde vermogen op 

een standaard 12 V accu werkt. Bereken de stroomsterkte door 

de klok. 

d. Zo’n standaard accu heeft ongeveer een capaciteit van 84 Wh, 

bereken hoe lang de klok kan werken op zo’n accu. 

 

Energie opslag 

57. Iedere autoaccu kan in een korte tijd ruwweg een kilowatt aan 

vermogen leveren.  

a. Maak een schatting van de totale vermogen dat alle auto’s in 

Nederland samen kunnen leveren.  

b. In Nederland produceren we ongeveer 20.000 MW aan 

elektriciteit. Welke percentage van dit vermogen kan opgeslagen 

worden in de autoaccu’s? 

 

58. De Europese Unie heeft 32.000 MW aan pompaccumulatie 

capaciteit. Een moderne steenkoolcentrale heeft een rendement 

van 46%. Bereken hoeveel kg steenkool is er nodig om dezelfde 

energie te produceren? (Hint: De verbrandingswarmte van 

steenkool staat in BINAS, tabel28A) 

 

Figuur 4.14  Slingerklok van 

Christiaan Huygens zoals deze te 

zien is in Museum Boerhaave. 
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59. Zelfs al zou de energie die nodig is om elektrische auto's te laten 

rijden, niet van duurzame maar van fossiele bronnen komen, ook 

dan is de CO2-belasting een stuk lager dan van een auto met een 

verbrandingsmotor. Ter vergelijking: gemiddeld stoten centrales 

zo'n 600 gram CO2 uit per kilowattuur, wat overeenkomt met 90 

gram voor iedere met een elektrische auto gereden kilometer. 

Dat is fors minder dan de 120 tot 160 gram CO2 die de 

gemiddelde middenklasser met verbrandingsmotor uitstoot.  

a. Bereken hoeveel energie een elektrische auto per gereden 

kilometer verbruikt. 

b. De autoaccu levert een spanning van 12 V. Als een elektrische 

auto 300 km moet kunnen rijden met deze accu, bereken dan de 

energiecapaciteit van de accu (in Ah)?  

c. De elektrische thuisinstallatie levert 230 V en max 16 A. Bereken 

hoe lang het duurt om de accu thuis te laden.  

 

60. Met de Vehicle-to-Grid concept kan je geld verdienen: je laadt de 

accu van je elektrische auto ’s nachts op (€0,167 per kWh) en je 

verkoopt het terug aan het net overdag ( € 0,199 per kWh). 

a. Hoeveel energie moet je verkopen om de aanschaf prijs van de 

accu (€ 10.000) terug te verdienen? 

b. Hoe lang zal het minstens duren om deze hoeveelheid energie op 

te laden en weer te ontladen via de thuis installatie (230 V,16 A)? 

 

61. Posterpresentatie opdracht energieopslag 

In paragraaf 4.2 staan verschillende typen energieopslag zoals 

vliegwiel (Engels: fly wheel), UPS en SMES.  

a. Zoek op internet en in paragraaf 4.2 op welke manier in elk type 

energie wordt opgeslagen. 

 Om een goede keuze te kunnen maken moet je de verschillende 

opslag methoden met elkaar vergelijken.  

b. Bedenk drie criteria die belangrijk kunnen zijn om de typen voor 

energieopslag met elkaar te vergelijken. Vergeet niet je keuzes 

te onderbouwen. 

c. Maak een vergelijking, volgens de door jou gekozen criteria, 

tussen de methodes: pompaccumulatie, CAES, vliegwiel, batterij, 

autoaccu, UPS en SMES. 

d. Presenteer je bevindingen (werking van de typen, gekozen 

criteria en vergelijking) in een poster (A3 formaat). 

Water en opslag van elektrische energie 

62. Bekijk het YouTube-filmpje van URL10 

a. Welk soort energie winning zorgt hier uiteindelijk voor alle 

opgewekte energie 

b. Wat is in deze situatie het hoge en wat is het lage reservoir voor 

de opgepompte waterkracht centrale? 

 

63. In de tekst hiervoor wordt ook een zogenaamd valmeer 

besproken. Leg uit waarom je voorzichtig moet zijn met de 

termen “vol” en “leeg”als je de vergelijking wilt maken tussen 

een valmeer en een batterij  

 
Figuur 4.15  Batterij indicator 
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64. Waterkrachtcentrale (naar HAVO-examen Natuurkunde 2006) 

In Zuid-Amerika ligt de waterkrachtcentrale van Itaipu. De 

stuwdam is een van de grootste ter wereld. In de dam zijn 18 

generatoren aangebracht (zie figuur 4.15) die elk een elektrisch 

vermogen opwekken van 700 MW. Van de 18 generatoren zijn er 

steeds enkele niet in gebruik in verband met onderhoud.  

In het topjaar 2000 heeft de centrale 9,3·1010 kWh elektrische 

energie opgewekt.  

a. Bereken hoeveel generatoren in het jaar 2000 gemiddeld in 

bedrijf waren.  

 Het water dat een generator aandrijft, stroomt een pijp in met 

een snelheid van 8,0 m/s en doorloopt een hoogteverschil van 

120 m. Zie figuur 4.15 hiernaast. Per seconde stroomt er 690 m3 

water de pijp in. De snelheid van het water achter het 

schoepenrad is te verwaarlozen. 

b. Bereken het rendement waarmee een generator de kinetische 

energie en zwaarte-energie van het water omzet in elektrische 

energie 

c. Noem twee voordelen en één nadeel van een 

waterkrachtcentrale ten opzichte van een conventionele 

centrale. Laat kostenaspecten buiten beschouwing. 

Energie-eiland 

65. Controleer met behulp van de ontwerpgegevens van het Energie-

eiland of de energieopslagcapaciteit van 20 GWh haalbaar is.  

 

66. Voor zwaarte-energie geldt: Ez = m.g.h. In de formule voor de 

energieopslagcapaciteit komt een (onverwachte) factor ½ voor. 

Geef een natuurkundige verklaring voor deze factor ½. 

 

67. De ontwerpers van het Energie-eiland willen het waterniveau van 

het valmeer met maar 6 tot 8 meter laten stijgen. Geef minstens 

één reden voor deze keuze. 

Kostenvergelijking 

68. Lees paragraaf 4.5 aandachtig door  

a. Bereken voor het Energie-eiland de investeringskosten per MW. 

b. Hoeveel CAES-modules zijn er minimaal nodig om dezelfde 

capaciteit als valmeer 1 te bereiken? 

c. Hoeveel zouden de geschatte investeringskosten dan bedragen? 

d. Zet de kosten en de geschatte levensduur van de verschillende 

alternatieven in de tabel. 

 

 

 

 

e. Is het Energie-eiland financieel aantrekkelijk? 

 

 Kosten per MW Levensduur  

Valmeer 1   

Valmeer 2   

CAES   

NorNed 2e kabel   

 

Figuur 4.16  Stuwdam doorsnede 

Bron: Cito 
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69. Om een eerlijke vergelijking te kunnen maken, moeten we niet 

alle kosten voor de bouw van Energie-eiland mee rekenen. 

a. Welke kosten kun je weg laten? 

b. Op welke manier verdienen deze kosten zich terug? 

 

70. Het toevoegen van energieopslagcapaciteit kan aantrekkelijk zijn 

voor het elektriciteitssysteem in Nederland.  

Geef vanuit 3 verschillende gezichtspunten (de consument, 

netbeheerder TenneT en de elektriciteitsmaatschappijen) een 

aantal voordelen. 

 

71. Hoogspanningskabel op de bodem van de zee (naar HAVO-

examen Natuurkunde 2008) 

 Tussen Noorwegen en Nederland is een onderzeese hoog-

spanningskabel aangelegd. De kabel is 580 km lang en 

transporteert bij een hoogspanning van 900 kV elektrische 

energie van Noorwegen naar Nederland of in omgekeerde 

richting.  

 De onderzeese kabel bestaat uit twee koperen aders met 

daaromheen isolatie. De doorsnede van één koperen ader is 760 

mm2. 

 Omdat er door de onderzeese kabel een grote stroom loopt, stijgt 

de temperatuur van het koper tot 50 °C. Bij deze temperatuur is 

de soortelijke weerstand van koper gelijk aan 19·10-9 Ωm. 

a. Toon aan dat de weerstand van de kabel gelijk is aan 29 Ω (zie 

ook het kader op blz 37). 

 In de kabel wordt een deel van de elektrische energie omgezet in 

warmte. Voor het vermogen dat op die manier verloren gaat, 

geldt: Pverlies =I 2Rkabel. 

 Op een bepaald moment is het vermogen aan het begin van de 

kabel 700 MW (en de spanning 900 kV). 

b. Bereken hoeveel procent van dit vermogen in de kabel wordt 

omgezet in warmte. 

 Elektrische energie wordt altijd getransporteerd bij een (zeer) 

hoge spanning. 

c. Leg uit waarom men dat doet. 

 Via de onderzeese kabel is voor huishoudens in totaal een 

gemiddeld vermogen beschikbaar van 600 MW. 

 Een huishouden verbruikt per jaar gemiddeld 3,5·103 kWh 

elektrische energie. 

d. Bereken het aantal huishoudens dat op deze manier van 

elektrische energie kan worden voorzien. 
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5 Keuzeopdrachten 

De volgende keuzeopdrachten zijn beschikbaar. 

 Onderwerp Omschrijving Bijzonderheden 

A De mondiale 

energiehuishouding 

Een studie over energie vanuit 

mondiaal perspectief 

Voor de echte 

denker 

B Reductie en spreiding 

elektriciteitsverbruik 

Een onderzoek of het 

elektriciteitsverbruik in een 

huishouden omlaag kan en beter 

kan worden gespreid 

Voor degenen die 

bewuster met 

energie willen 

omgaan 

C Elektrochemische cellen Je eigen batterij maken, een 

experiment 

Voor de doeners 

D Schakelbord voor 

windmolens 

Automatische schakelingen voor 

Energie-eiland 

Voor de analyticus 

E Maak je eigen 

waterkrachtcentrale 

Echt ontwerpen en bouwen! Voor de 

toekomstige student 

civiele techniek 

F Elektrische auto Desk Study naar een toekomstige 

doorbraak van elektrische auto’s 

Voor de 

projectmanager 

Je krijgt van je docent te horen hoe en in welke vorm je het resultaat 

van je keuzeopdracht moet opleveren en of je een 

demonstratie/presentatie moet geven. 
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Keuzeopdracht A 

De mondiale energiehuishouding
2
 

Energieschema 

De mondiale energiehuishouding is hieronder schematisch 

weergegeven. Helemaal volledig is het schema niet, maar het is al 

ingewikkeld genoeg. (Dat is iets anders dan moeilijk.) Elk vakje stelt 

een soort energie voor. 

In de toelichting wordt het allemaal uitgelegd. Waarschijnlijk zal veel 

je al bekend zijn. Veel echter zal ook nieuw zijn, of lastig te 

begrijpen, afhankelijk van je voorkennis. Daar kun je de docent om 

hulp vragen. 
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Toelichting op energieschema 

De ZON is – direct of indirect - verreweg onze belangrijkste 

energieleverancier. Onze zon is een tamelijk gewone ster. In het 

centrum ervan zijn temperatuur en druk zo hoog, dat er kernfusie 

optreedt (van H tot He). De energie die de zon uitstraalt is dus 

vrijgekomen kernenergie. Zie ook bij 13. 

                                                 
2 Met dank aan Ton Spee van het Stanislascollege te Delft, die de tekst van deze keuzeopdracht heeft samengesteld. 
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De zon straalt al zo’n 4,5.109 jr en blijft het naar verwachting ook nog 

4,5.109 jr zo doen. 

 De vrijgekomen kernenergie wordt inwendige energie (ook wel 

thermische energie genoemd of, minder correct, warmte). Dat is de 

bewegingsenergie van de ongeordende beweging der deeltjes (die 

samenhangt met de temperatuur) en de potentiële energie van de 

deeltjes in elkaars krachtveld. Bij nadere beschouwing blijkt die 

potentiële energie elektrische energie te zijn. Die vrijgekomen 

inwendige energie wordt naar de (koelere) buitenkant van de zon 

getransporteerd. Dat duurt overigens tientallen miljoenen jaren! 

 

 Aan de rand van de zon (“fotosfeer”) is de temperatuur mede 

daardoor zo’n 6.103 K. Door die hoge temperatuur zendt de fotosfeer 

stralingsenergie uit (elektromagnetische straling, waaronder 

zichtbaar licht). Het directe nut daarvan is, dat we kunnen zien. 

 

 Een klein deel van die uitgezonden straling valt op de aarde.  

Daardoor wordt de aarde opgewarmd (land, water, lucht), d.w.z. de 

inwendige energie ervan wordt erdoor verhoogd. Dat is direct nuttig, 

want anders zou het hier veel te koud zijn voor leven. Zie de 

“stralingsbalans” verderop.  

Zonnecollectoren vangen de stralingsenergie op voor verwarming of 

de productie van warm water. 

 

Opdracht 1 

a.1 Bepaal de doorsnede (dat is een oppervlakte!) van de aarde. 

a.2 Beeld je in dat de aarde zich bevindt op het oppervlak van een 

enorme bol, waarvan de zon het middelpunt is. Bereken de 

oppervlakte van deze bol. 

a.3 Bepaal nu het percentage van de door de zon uitgezonden 

straling, dat op de aarde terecht komt. 

a.4 Bepaal de energie die de zon per seconde uitstraalt. (Daarbij is 

gegeven de zgn. zonneconstante, d.w.z. de zonne-energie per 

seconde van de bundel die op de aarde valt, per oppervlakte-eenheid 

van de doorsnede van de bundel: 1,4 kW/m2.) 

b.1 Hoeveel vermogen levert de zon per kilogram? 

b.2 Hoeveel vermogen levert een mens (in rust) ongeveer per 

kilogram? 

b.3 Wat denk je, als je de antwoorden van b.1 en b.2 vergelijkt? 

c.1 Hoeveel neemt de massa van de zon daardoor per seconde af. 

(Want de massa van de zon neemt af door die energie-emissie volgens 

de beroemde formule E=m.c2.) 

c.2 Hoeveel jaren zou het duren voor de zon helemaal “op” is, als dat 

massaverlies per seconde constant zou blijven. Dat is niet het geval, 

al blijft het de eerste miljarden jaren waarschijnlijk behoorlijk 

constant. 
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4→8 Er zijn ook grote zonnecollectoren, waarin zonlicht met spiegels 

geconcentreerd wordt. Als die spiegels “met de zon meedraaien”, 

spreekt men van heliostaten. In zulke collectoren kunnen zulke hoge 

temperaturen bereikt worden, dat meteen stoom gegenereerd kan 

worden om turbines en generatoren aan te drijven voor 

elektriciteitsproductie. 

 

4→9 Verdamping betekent ook scheiding van zout en zoet water. Waar het 

verzamelde zoete water weer in zee stroomt, op het ontmoetingspunt 

van zout en zoet water (in Nederland bijv. bij de Afsluitdijk, of de 

Philipsdam), blijkt een nieuwe, veelbelovende wijze van 

elektriciteitsopwekking mogelijk: zgn. “blauwe stroom”. Er bestaan 

membranen die wel +ionen doorlaten, maar geen –ionen (of 

andersom). Zo kan positieve elektrische lading gescheiden worden van 

negatieve. Dat betekent elektrische energie. (Zie ook (9) en (10→9).) 

De elektrische energie die zo wordt opgewekt, wordt onttrokken aan 

de inwendige energie van het water. (Het koelt af.) 

Die membranen zijn erg duur, maar door nieuwe productiemethoden 

worden ze snel goedkoper. 

Inwendige energie kan niet zomaar in bewegingsenergie worden 

omgezet; daarvoor is nog iets anders nodig. Meestal is dat een 

temperatuursverschil. (Zie 11→12.) In dit geval is dat het verschil in 

zoutconcentratie. 

 

 Verdampt water slaat op grotere hoogte neer: de zwaarte-energie 

ervan is dan toegenomen. Als het weer afdaalt, b.v. in een rivier, kan 

de vrijkomende zwaarte-energie worden omgezet in 

bewegingsenergie van turbines (8) en door generatoren (dynamo’s) in 

elektrische energie (9). Men spreekt dan wel van “witte steenkool”. 

 

 Doordat de ene plaats op aarde sterker wordt opgewarmd dan de 

andere, ontstaan er stromingen in de atmosfeer en de oceanen, die 

het temperatuursevenwicht “willen” herstellen: bewegingsenergie 

dus van water en lucht (wind). De wind zorgt ook voor golven op het 

wateroppervlak. Met windturbines (molens) kan men die 

bewegingsenergie omzetten in elektrische energie. 

Vroeger werd de windenergie veelal gebruikt zonder de omweg via 

elektrische energie: zeilschepen, windmolens voor malen, zagen, 

pletten, pompen, etc. 

Er wordt ook veel onderzoek gedaan naar methoden om de energie uit 

golven op zee om te zetten in elektrische energie. 

 

Opdracht 2 

In het bijzonder in Australië werkt men aan zogenaamde windtorens. 

Ga na wat dat zijn en hoe ze werken. Geef voorbeelden, figuren en 

websites. 
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3→9 Stralingsenergie kan direct worden omgezet in elektrische m.b.v. 

zonnecellen (photo-voltaic cells). Ze worden al veel toegepast op 

moeilijk bevoorraadbare plaatsen (lichtboeien op zee, praatpalen 

langs de snelweg). Ze zijn nog duur, maar hun rendement stijgt en de 

productiekosten (in termen van geld en geïnvesteerde energie) dalen. 

Ze zijn onder andere duur doordat “silicium schaars is”. (Dat is een 

onzorgvuldige wijze van zeggen, want zand (= siliciumoxyde) is 

helemaal niet schaars. Bedoeld wordt: “Zeer zuiver silicium is 

schaars.” Dat klopt, want er wordt wel veel silicium gezuiverd, maar 

dat gebruikt de halfgeleiderindustrie, waar de zonnecellenindustrie 

maar een klein deel van is.) 

Als we de Sahara vol zouden zetten met zonnecellen, zouden we zo 

de wereldenergiebehoefte kunnen dekken. 

 

Opdracht 3 

Ga na, of die laatste bewering klopt. 

 

3→10 Uiterst belangrijk is het proces van fotosynthese, verwant aan het 

zonnecelproces. 

Door fotosynthese kunnen (groene) planten en sommige bacteriën uit 

CO2 en H2O grotere (“organische”) moleculen bouwen met een grote 

energie-inhoud (chemische energie). 

In ons eigen lichaam treden ook chemische reacties op onder invloed 

van zonlicht: bruin worden en de aanmaak van vitamine D. 

De chemische energie die planten/bacteriën in de loop van miljoenen  

jaren hebben opgeslagen is gedeeltelijk bewaard gebleven in “fossiele 

bandstoffen” (turf, bruinkool, steenkool, aardolie, aardgas 

(voornamelijk methaan, dat ook als methaanhydraat in grote 

hoeveelheden in de diepten van de oceanen is opgeslagen)). Vooral 

sinds de “industriële revolutie” is de mensheid bezig die 

energievoorraad in relatief korte tijd op te stoken voor verwarming en 

in “verbrandingsmotoren”. Dat is niet aardig jegens onze nazaten en 

het leidt tot akelige veranderingen van de atmosfeer. 

Men denkt, dat de meeste vrije zuurstof in onze atmosfeer is 

gekomen door fotosynthese, dus als we alle fossiele brandstof 

opstoken, verdwijnt de meeste zuurstof uit de atmosfeer. 

 

Opdracht 4 

Bereken hoeveel zuurstof de aardatmosfeer bevat. (Tip: de massa van 

de lucht boven 1 m2 aardoppervlak kan berekend worden met de 

luchtdruk op het aardoppervlak. Grofweg 20 (massa)procent van de 

atmosfeer is zuurstof.) 

Maar ver daarvoor krijgen we al te maken met een sterk toegenomen 

“broeikaseffect” door verhoging van het percentage CO2 in de 

atmosfeer. Zie de “stralingsbalans” verderop. 

 

10→10 De chemische energie van de planten vormt de basis van de 

voedselketen: dieren (waaronder mensen) eten planten (herbivoren) 

en die dieren worden weer gegeten door andere (carnivoren) en zo 

krijgen ze alle energie voor hun levensverrichtingen. 
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 Elektrische energie speelt in de moderne samenleving een centrale 

rol. Het is dus wel symbolisch, dat elektrische energie in het midden 

van het schema staat. 

Voordelen van elektrische energie: 

- kan gemakkelijk en met hoog rendement worden omgezet in andere 

vormen van energie; 

- kan gemakkelijk getransporteerd worden. 

(Hoe verbaasd zou een Middeleeuwer zijn, als hij zag, dat je een 

cirkelzaag in werking kunt stellen door twee draadjes, waarin 

ogenschijnlijk niets gebeurt, in twee gaatjes in de muur te steken.) 

Nadeel: 

- kan niet goed worden opgeslagen. (Alleen een beetje in 

condensatoren in elektronische schakelingen. In de 

condensatortechnologie gaan de ontwikkelingen wel snel. Wellicht 

kunnen condensatoren weldra kleine oplaadbare batterijen 

vervangen.) 

Elektrische energie berust op het verschijnsel, dat er grote krachten 

gaan optreden, als het zeer precieze evenwicht van positieve en 

negatieve elektrische lading in de materie een beetje verstoord 

wordt. 

 

Opdracht 5  

Om er een indruk van te geven, hoe precies positieve en negatieve 

elektrische lading normaliter in evenwicht worden gehouden, dient de 

volgende opgave. 

Stel: Een ijzeren spijker van 1,0 gram is zeer goed bevestigd. Een 

tweede ijzeren spijker van 1,0 gram hangt er recht onder. Nu brengen 

we één op de duizend elektronen van de onderste spijker naar de 

bovenste. (Dat lijkt toch niet veel! Maar het gaat nooit lukken. Wat 

niet wegneemt, dat we erover kunnen denken.) De onderste spijker 

wordt nu door de bovenste omhoog getrokken. Om hem op zijn plaats 

te houden, hangen we er een bak water aan. De bak heeft een 

kubusvorm en de lengte van een ribbe ervan noemen we L. 

a.1 Hoeveel nucleonen (kerndeeltjes) bevat zo’n spijker? 

a.2 Hoeveel protonen bevat zo’n spijker? 

a.3 Hoe groot wordt de elektrische lading van de onderste spijker als 

we 1‰ van de elektronen naar de bovenste spijker overbrengen? 

a.4 Hoe groot wordt de elektrische kracht waarmee de twee spijkers 

elkaar aantrekken? 

b.1 Hoe groot moet dan de massa van de waterbak zijn om de 

onderste spijker op zijn plaats te houden? 

b.2 Hoe groot is dan L? 

c Noem enkele redenen waarom zo’n proef onmogelijk uitgevoerd kan 

worden. 

9→10 Elektrische energie kan goed in chemische energie worden omgezet 

(accu), maar dat gaat met aanzienlijke verliezen gepaard. 

 

10→9 De chemische energie van accu’s kan weer in elektrische worden 

omgezet. 
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Zeer veelbelovend is de zgn. brandstofcel waarin elektrische energie 

direct wordt opgewekt uit chemische bij de reactie van H2 en O2 tot 

H2O. Dat proces is verwant aan dat van “blauwe stroom”. (Zie 

(6→9).) Men voorziet een “waterstof-samenleving”. De opslag van 

waterstof is problematisch: het is uiterst brandbaar en bij normale 

temperatuur en druk heeft het een zeer geringe dichtheid. 

Vergeet ook niet, dat waterstof op aarde veel voorkomt, maar niet in 

vrije toestand. Het vrijmaken van waterstof uit water kost energie. Er 

bestaan op dit punt veel misverstanden, ook door (bewust) slordige 

publicaties als “Nieuwe auto rijdt op water!” (i.p.v. waterstof). 

 

10→11 Fossiele brandstof (of biobrandstoffen) verbranden geeft inwendige 

energie (verwarming) die  

 

11→12 in verbrandingsmotoren kan worden omgezet in bewegingsenergie 

voor bijvoorbeeld transport (auto’s, schepen, …) of  

 

11→9 in bewegingsenergie van turbines in elektriciteitscentrales. 

Die omzetting van inwendige energie gebeurt overigens met een 

beperkt rendement (< 50%). Hoe groter het temperatuursverschil 

waarbij de processen optreden, hoe hoger het rendement kan zijn. De 

materialen waaruit de motor bestaat, stellen echter grenzen aan de 

temperaturen waarmee gewerkt kan worden. 

Bij verbrandingsmotoren moet de restwarmte als verlies worden 

afgevoerd, maar bij een verwarmingsinstallatie is het juist nuttig; 

vandaar dat men sinds kort verwarmingsketels op de markt brengt, 

die ook elektriciteit opwekken. Een probleem daarbij dat voor kleine 

installaties nu is opgelost, is het feit dat de spanning van het 

openbare elektriciteitsnet in de tijd heel exact geregeld wordt; die 

spanning kan door allerlei particuliere stroomleveranciertjes 

behoorlijk verstoord worden. 

 

Tot zover over energie afkomstig van de zon. 

Daarnaast zijn er op aarde eigenlijk maar twee andere primaire 

bronnen beschikbaar: kernenergie en het getij. 

 

 Kernenergie op aarde. 

Kernenergie kan worden vrijgemaakt door kernfusie en kernsplijting. 

Kernfusie is het proces van (1). Op aarde is er praktisch oneindig veel 

waterstof. Het fusieproces wordt nog niet beheerst, al wordt daar 

hard aan gewerkt. Als onbeheerst proces (waterstofbom) is fusie al 

wel beschikbaar, maar gelukkig nog niet gebruikt, afgezien van 

proefnemingen (ondergronds of op afgelegen onbewoonde eilanden). 

Kernsplijting wordt al veel toegepast in kernreactoren. Men gebruikt 

daarbij het metaal uraan (vroeger uranium genoemd). 0,7% daarvan is 

de bruikbare isotoop 235U. 
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Opdracht 6 

Hoeveel kg steenkool moet je verbranden om evenveel energie vrij te 

maken, als er vrijkomt bij splijting van 1 kg 235U? 

 

De kernenergie kan worden vrijgemaakt, als uraankernen worden 

gespleten in kleinere kernen. Dat gebeurt met neutronen, en omdat 

er ook neutronen bij vrijkomen kan kernsplijting een kettingreactie 

opleveren. De belangrijkste uraan-isotoop (238U) kan ook in splijtbare 

“brandstof” worden omgezet (plutonium: 239Pu). Omdat plutonium 

geschikt is voor splijtingsbommen en chemisch uiterst giftig is, en er 

twijfels zijn over de veiligheid van “kweekreactoren”, zijn 

kweekreactoren waarin 238U wordt omgezet in 239Pu (of 232Th in het 

ook splijtbare 233U), politiek tot nu toe vrijwel onacceptabel. Er zijn 

maar enkele werkende kweekreactoren. Ooit is er één gebouwd in 

Kalkar (in Duitsland, niet ver van Nijmegen), maar die is nooit 

opgestart en is nu een “Wasserparadies”.  

Splijtingsreactoren leveren ook veel gevaarlijk (radioactief) afval op. 

Bij gebruik van steenkool komt overigens ook veel radioactief 

materiaal vrij, maar dat is minder geconcentreerd. 

Vermeldenswaard is nog, dat deze kernenergie niet van de zon komt, 

maar de elementen zwaarder dan helium worden gemaakt in sterren 

en de hele zware (zwaarder dan ijzer) in supernova-explosies. Wij (en 

bijna de hele aarde) zijn “sterrenstof”. 

Ten gevolge van radioactief verval (=kernenergie) in de aarde komt 

daar veel warmte vrij (geothermie). Dat leidt tot schollentektoniek, 

vulkanisme en aardbevingen. Hier en daar is heet water dicht onder 

het aardoppervlak beschikbaar voor bijv. verwarming. Bekend is 

IJsland. Ook in Nederland kan daar met nut gebruik van worden 

gemaakt met warmtepompen. 

 

Opdracht 7 

Wat verstaat men onder schollentektoniek? 

 

 

14→15 Het getij. 

Door de aantrekkingskracht (=zwaartekracht) van de maan (en in 

mindere mate de zon) staat het oceaanwater aan de kant van de 

maan en de tegenoverliggende kant van de aarde hoger dan elders. 

De aarde draait onder die waterbergen door, zodat het -grofweg, 

want de maan beweegt ook- tweemaal per etmaal vloed is (en 

tweemaal eb).  

Door nu hoog water in geschikte bekkens vast te houden tot het eb is 

(en omgekeerd) kan men zwaarte-energie van water opwekken (15), 

die als “witte steenkool” in elektrische energie kan worden omgezet 

(15→8→9). 

Die energie wordt uiteindelijk onttrokken aan de energie van de 

roterende aarde (bewegingsenergie (14)). Zonder menselijk ingrijpen 

gebeurt dat ook al: een miljard jaar geleden duurde een etmaal 

aanzienlijk korter dan nu. 
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Stralingsbalans 

De zon is dus onze belangrijkste energieleverancier, maar niet alle 

energie die de zon op de aarde afstuurt, wordt zomaar omgezet in 

“aardse” energie. 

Onderstaand plaatje geeft aan, hoe de aarde met de ontvangen 

energie omgaat. Het is een plaatje waar je gerust enige tijd op kunt 

studeren. 

 

 

Fig K1  De energiebalans van de aarde 
Bron: NASA 

 

Van de totale door de zon op aarde ingevangen hoeveelheid 

stralingsenergie wordt 30 procent direct teruggekaatst het heelal in 

door wolken, atmosfeer en aardoppervlak en 70% indirect als door de 

aarde uitgestraalde warmte. 

“Moeder Aarde” zorgt er met (negatieve) terugkoppelingsprocessen 

voor, dat zij voor ons leefbaar blijft. Als de zon harder gaat schijnen 

(maar die is gelukkig behoorlijk stabiel), zal de temperatuur op aarde 

stijgen, maar bij hogere temperatuur gaat de aarde zelf ook meer 

warmte uitstralen (infraroodstraling), waardoor het evenwicht tussen 

binnenkomende en uitgaande energie weer hersteld wordt (balans), 

maar wel bij een hogere temperatuur. 

Er zijn ook positieve terugkoppelingsmechanismen: als (bijvoorbeeld) 

de temperatuur op aarde daalt, komt er meer sneeuw en dan wordt 

er meer invallende straling weerkaatst (albedo), waardoor de  
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temperatuur nog verder daalt. Dat gebeurt in een “ijstijd” (of 

“glaciaal”) 

Zoals je in het plaatje kunt zien, wordt een deel van de energie die 

de aarde uitstraalt, door de atmosfeer geabsorbeerd. Dat is het 

broeikaseffect, dat er voor zorgt, dat de stralingsbalans bij een 

gunstige temperatuur is ingesteld. Als er echter meer 

“broeikasgassen” in de atmosfeer komen - en dat gebeurt door 

menselijke invloed -, dan stelt de balans zich in bij een hogere 

temperatuur. Een paar graden stijging kan al zeer ernstige gevolgen 

hebben. Daar gaan we hier verder niet op in: daar wordt al genoeg 

over gepubliceerd. Het is wel de hoofdreden om bezorgd te zijn over 

het verstoken van onze fossiele brandstoffen. 

De belangrijkste broeikasgassen (de term gassen is strikt genomen 

niet geheel juist) zijn: 

waterdamp (H2O), methaan (≈ aardgas of “moerasgas”, CH4) en 

koolstofdioxide (CO2). 

Er zijn overigens optimisten die menen, dat het (toenemende) 

broeikaseffect juist gunstig is, vooral omdat het ons zou behoeden 

voor een nieuwe ijstijd. (Het staat wel vast, dat we leven in een 

“interglaciaal”.) 

 

Reserves 
 

Het schatten van energiereserves is een lastige zaak: er wordt nog 

voortdurend gezocht naar nieuwe winbare “brandstoffen”. Naarmate 

schaarste optreedt, heeft men steeds meer geld over voor de winning 

ervan. Het “energieverbruik” neemt nog voortdurend toe, 

tegenwoordig vooral door de toenemende industrialisatie en welvaart 

in China en India.  

 

Opdracht 8 

Waarom staan “brandstoffen” en “energieverbruik” tussen 

aanhalingstekens? 

 

De jaarlijkse consumptie van energie uit fossiele brandstoffen is nu 

≈500 quad. 

Opdracht 9 

Bereken de wereldenergieconsumptie uit fossiele brandstoffen per 

tijdseenheid in SI. 

 

Sommige soorten brandstof worden al zo schaars, dat de prijzen sterk 

stijgen. Zuinigheid is gewenst, al was het maar om politieke 

spanningen te vermijden die tot een van de ernstigste vormen van 

verspilling kunnen leiden: oorlog. 

 



 

NLTc-X228-067-VG Energie-eiland 72 

Keuzeopdracht B 

Reductie en spreiding elektriciteits-

verbruik 

Inleiding 

Met een groep ga je aan de slag met deze opdracht. Jullie gaan 

bekijken hoe het elektriciteitsverbruik per huishouden omlaag kan. 

Maar ook proberen jullie te achterhalen hoe het elektriciteits-

verbruik beter verspreid kan worden over de hele dag.  

Om deze twee vraagstukken te beantwoorden gaan jullie aan de slag 

met een aantal opdrachten. Vervolgens schrijven jullie een advies aan 

de minister van economische zaken. In dit advies geven jullie aan wat 

de minister kan doen om het elektriciteitsverbruik te verlagen. En ook 

hoe hij de spreiding van dit verbruik kan verbeteren. 

 

Opdrachten 

Er zijn verschillende manieren om het elektriciteitsverbruik in een 

huishouden te verminderen. Zo kun je bijvoorbeeld de lampen uit 

doen als je een kamer uit loopt. Of je kunt elektrische apparaten 

uitzetten in plaats van op standby. 

Naast deze oplossingen zijn er soms ook technologische vernieuwingen 

die het verbruik verminderen. Af en toe wordt er zelfs wetgeving 

gemaakt die verbruikers dwingt om hier gebruik van te maken. Een 

recent voorbeeld daarvan is de verbanning van de 100 W gloeilamp. 

Opdracht 1 

Zoek het energieverbruik voor je thuissituatie op en noteer het 

jaarverbruik. Vergelijk dit met het gemiddelde uit figuur 2.2 (blz. 15 

van de module). Geef drie mogelijke redenen waarom het 

jaarverbruik bij jullie thuis hiervan afwijkt. 

 

 

Een van de technologische vernieuwingen is de spaarlamp. In wezen is 

de spaarlamp een opgevouwen TL-lamp. Door haar andere werking 

verbruikt zij minder elektriciteit. Een 15 W spaarlamp kan een 60 W 

gloeilamp vervangen.  

Opdracht 2 

Ga het volgende na voor je thuissituatie. Hoeveel elektriciteit zou je 

besparen als je alle lampen zou vervangen door spaarlampen? Reken 

ook uit hoeveel de besparing zou zijn als alle 7 miljoen huishoudens 

dit zouden doen. 
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Een andere technologische vernieuwing is de ontwikkeling van de led-

lamp. Hierdoor is er nog minder elektriciteit nodig. 

Opdracht 3 

Ga er vanuit dat met de led-lamp de besparing ten opzichte van de 

spaarlamp met een factor 2 toeneemt. Daarnaast mag je er vanuit 

gaan dat een led-lamp maar 7 W nodig heeft. 

Bereken de besparing voor zowel je thuissituatie als voor heel 

Nederland. 

 

 

Elektriciteit komt met een spanning van 230 V het huis binnen. Echter 

veel apparaten in een gemiddeld huishouden werken op 12 of 24 V. 

Dit betekent dus dat er een transformator nodig is om die verschillen 

te overbruggen.  

Een bekend voorbeeld is de deurbel. Deze is meestal voorzien van een 

transformator. De deurbel is 24 uur per dag, 7 dagen in de week op 

het elektriciteitsnet aangesloten. Door deze transformator verbruikt 

de deurbel continu elektriciteit. Er is uitgerekend dat op jaarbasis het 

verbruik ca. 50 kWh bedraagt. 

Opdracht 4 

Maak een lijst van apparaten die op 230 V werken en een lijst van 

apparaten die op 12 of 24 V werken. Benader wat het verbruik van 

deze laatste apparaten is op jaarbasis voor je thuissituatie. Benader 

dit ook voor alle Nederlandse huishoudens.  

Zoek uit hoe je dergelijk continu verbruik zou kunnen voorkomen 

 

 

Distributiebedrijven proberen het elektriciteitsverbruik buiten de 

piekuren te stimuleren. Dit doen zij om het beschikbare 

transportnetwerk en de productiecapaciteit zo goed mogelijk te 

benutten. Om te zorgen voor een betere spreiding van het verbruik is 

het dalurentarief ingesteld. Dit tarief is goedkoper dan het normale 

tarief. Op werkdagen geldt dit dalurentarief van 21.00 tot 07.00 uur. 

Maar dit tarief geldt ook tijdens de weekeinden en de officiële 

feestdagen.  

Opdracht 5 

Ga na bij welke verhouding dal/piek het aantrekkelijk is (zgn. 

omslagpunt) om als consument over te stappen naar een dubbele 

meter. Gebruik hiervoor de volgende gegevens: 

Totaal verbruik 3500 kWh 

Toptarief: 11,6 cent per kWh  

Daltarief: 6,8 cent per kWh  

Normaal tarief: 9,2 cent per kWh 

Suggestie: ga naar een website een van de grote distributeurs en 

gebruik actuele gegevens. 
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Het Domotica Platform Nederland is in 1994 opgericht. In de volgende 

opdrachten gaan jullie hier nader op in, de URL die hiernaar verwijst 

luidt: http://www.domotica.nl.  

Opdracht 6 

Wat is – in het kort – de doelstelling van dit platform? 

Opdracht 7 

Bedenk 10 mogelijke voorbeelden hoe je thuis, door gebruik te maken 

van domotica, het elektriciteitsverbruik van de piek- naar de 

dalperiode kunt verschuiven. 

Opdracht 8 

Analyseer wat het gevolg is voor het elektriciteitsverbruik van de 

mogelijkheden die jullie bij opdracht 7 hebben bedacht. Doe dit voor 

een gemiddeld huishouden overdag (de piekuren). Bereken daarnaast 

met hoeveel de benodigde capaciteit in Nederland lager kan zijn. 

 

 

 

Opdracht 9 

Bekijk de volgende links en probeer de puzzel op te lossen: 

1. http://www.brainstorming.co.uk/puzzles/ninedotsnj.html 

2. http://zurevla.nl/2008/10/31/hoeveel-mensen-passen-in-een-smart/ 

Wat was jouw verwachting over het aantal personen, dat in de Smart 

zou passen? Aanzienlijk minder dan wat getoond is? Voor de volgende 

opdrachten verwachten we eenzelfde instelling. Denk ‘out of the 

box’. 

Opdracht 10 

Maak een (schriftelijk) advies voor de minister van Economische zaken 

waarin je aangeeft wat de minister kan doen om het 

elektriciteitsverbruik te verminderen. Maar ook hoe hij het verbruik 

tijdens de piekuren kan verlagen. Gebruik hiervoor goede 

argumenten. Je kunt hierbij ook je bevindingen van de voorgaande 

opdrachten gebruiken. 

Je advies bestaat uit: inleiding, probleemstelling, analyse, 

beschouwing, conclusie(s), aanbeveling(en). 

 

http://www.domotica.nl/
http://www.brainstorming.co.uk/puzzles/ninedotsnj.html
http://zurevla.nl/2008/10/31/hoeveel-mensen-passen-in-een-smart/
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Keuzeopdracht C 

Maak je eigen batterij. 

In deze opdracht gaan jullie aan de slag met het maken van een eigen 

batterij. Het is op verschillende manieren mogelijk om een batterij te 

maken. Als groep ga je een ontwerp maken voor een batterij. 

Vervolgens moeten jullie de ontworpen batterij ook daadwerkelijk 

gaan maken. 

Tijdens deze opdracht moeten jullie bijhouden wat jullie gedaan 

hebben, welke keuzes jullie hebben gemaakt en welke ideeën jullie 

bedacht hebben. Jullie moeten dus het ontwerpproces gaan 

beschrijven. 

Opdracht 1 

Ga op zoek naar mogelijkheden om een batterij te maken. Maak 

hierbij gebruik van internet. Eventueel kunnen jullie bij de docent 

naar enkele sites vragen. Controleer met behulp van Binas of de 

reacties wel of niet kunnen verlopen. De belangrijkste eis is dat de 

batterij een led-lampje kan laten branden. 

a) Geef in maximaal tien regels aan wat jullie willen doen. 

b) Beschrijf jullie ontwerpproces in een kort verslag. Beschrijf hierin 

jullie keuzes, gedachten en ideeën. 

Vraag goedkeuring aan de docent voordat jullie doorgaan naar 

opdracht 2. 

Opdracht 2 

In deze opdracht werken jullie het idee uit opdracht 1 verder uit. 

1) Maak een volledige lijst met benodigdheden. 

2) Maak een schematische tekening van de proefopstelling. 

3) Beschrijf in het kort hoe het experiment gaat verlopen en geef aan 

welke waarnemingen jullie verwachten te zien. 

4) Vul het verslag van het ontwerpproces uit opdracht 1 aan. 

Bespreek het resultaat met de docent voordat jullie doorgaan naar 

opdracht 3. 

Opdracht 3 

Bouw jullie elektrochemische cel en noteer alle waarnemingen die 

jullie doen. Ruim alles hierna weer netjes op. 

Opdracht 4 

Jullie hebben het experiment uitgevoerd en zoals bij elk experiment 

moet daar een verslag over gemaakt worden. In de eerste opdrachten 

zijn jullie hier al aan begonnen. En in deze opdracht maken jullie dat 

verslag af. Zorg dat tenminste de volgende punten erin staan: 

proefopstelling, waarnemingen, ontwerpproces, conclusies en 

evaluatie. 
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Keuzeopdracht D 

Schakelbord voor windmolens. 

Doelen. 

- Je verkrijgt vaardigheid in het werken met een systeembord. 

- Je krijgt inzicht in de vormen van input en output bij een 

regelsysteem. 

- Je leert problemen te voorzien en bijbehorende oplossingen te vinden 

tijdens het maken van een regelsysteem. 

- Je krijgt inzicht in de werking van het valmeer. 

- Je krijgt enig inzicht in mogelijke problemen bij het werken met 

windmolens. 

- Je ontwikkelt vaardigheden met betrekking tot samenwerken. 

Probleemstelling. 

Op  Energie-eiland staan windmolens om groene energie op te 

wekken. Er zijn veel schommelingen in de beschikbare energie: 

enerzijds waait het niet altijd even hard waardoor de windmolens 

soms veel en soms weinig energie produceren en dus het aanbod niet 

constant is, anderzijds is de vraag niet constant, bijvoorbeeld doordat 

men ’s nachts minder stroom gebruikt dan overdag. 

Om deze schommelingen op te kunnen vangen, wordt de overtollige 

energie opgeslagen als de vraag minder is dan het aanbod. Dit gebeurt 

door - met deze overtollige energie - pompen aan te drijven die water 

vanuit het valmeer in de omliggende zee afvoeren. Als uiteindelijk de 

vraag hoger is dan het aanbod, kan men dit valmeer weer laten 

vollopen vanuit de omliggende en door middel van generatoren die 

zich hier tussenin bevinden, energie opwekken. 

Er moet een regelsysteem gemaakt worden die de pompen en 

generatoren op de juiste momenten aan- en uitzet. In deze opdracht 

zul je een automatische schakeling maken zodat de energiestromen 

geautomatiseerd worden. 

Opdracht. 

Tijdens de opdracht gaan we uit van vier generatoren en zes 

windmolens. Later kan dit aantal altijd nog uitgebreid worden. Elke 

pomp heeft slechts twee standen: aan of uit. 

 

1) Welke sensoren moet je hebben om dit regelsysteem aan te sturen? 

2) Bedenk een zo slim mogelijk regelsysteem. Welke problemen voorzie 

je? Kun je deze opvangen door het regelsysteem op een zekere manier 

‘slim’ te maken? Werk je regelsysteem op papier uit. 

3) Laat je opdracht nu aan de docent zien voordat je verder gaat. 

4) Gebruik het programma Sysbord of het programma Systematic om je 

regelsysteem in de computer te implementeren. 

5)  Als er meer windmolens of generatoren komen, hoe kun je dit dan 

verwerken in je regelsysteem? 
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Keuzeopdracht E 

Ontwerp je eigen waterkrachtcentrale 

Volg de bekende ontwerpcyclus. 

Om je wat op gang te helpen een paar dingen voor de analysefase. 

Opdracht 1 

Eerst ga je proberen het concept van een waterkrachtcentrale beter 

te begrijpen. 

Ga naar: http://phet.colorado.edu/sims/faraday/generator_nl.jnlp 

Probeer uit wat de applet allemaal kan, probeer wat het effect is van 

meer water, meer magneten, meer spoelen, etc., etc. 

Het opwekken van elektriciteit in een spoel door middel van een 

veranderend magnetisch veld heet inductie. Als je nog niet weet wat 

inductie is, probeer dan met behulp van het internet en/of een 

natuurkundeboek erachter te komen hoe inductie werkt. 

Probeer het volgende uit: 

Als je de kraan verder openzet dan zal de magneet sneller gaan 

draaien. Leg met behulp van wat je weet over inductie uit wat je 

verwacht dat dan gebeurt met: 

a. De periode van de opgewekte wisselspanning. 

b. De hoogte van de piekspanning van de wisselspanning. 

Controleer met behulp van de applet of je voorspellingen klopten. 

Je kunt ook het aantal spoelen waarin de stroom wordt opgewekt 

verhogen. Leg met behulp van wat je weet over inductie uit wat je 

verwacht dat dan gebeurt met: 

c. De periode van de opgewekte wisselspanning. 

d. De hoogte van de piekspanning van de wisselspanning. 

Controleer met behulp van de applet of je voorspellingen klopten. 

Je kunt ook meerdere magneten laten ronddraaien. Dit is helaas niet 

na te bootsen met de applet. Leg met behulp van wat je weet over 

inductie uit wat je verwacht dat dan gebeurt met: 

e. De periode van de opgewekte wisselspanning. 

f. De hoogte van de piekspanning van de wisselspanning. 

http://phet.colorado.edu/sims/faraday/generator_nl.jnlp
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Opdracht 2 

Kijk naar: http://www.youtube.com/watch?v=qnd3HJVJmJE 

Hier nog een paar ideeën: 

Idee 1 

Om een fietsdynamo aan te drijven met water zul je een soort 

schoepenrad moeten maken dat de kracht van het water overbrengt. 

Hierbij moet je op de hoogte zijn van de momentenwet, die luidt kort 

door de bocht gezegd: 

F1∙r1 = F2∙r2 

Waarbij F staat voor kracht, en r voor een afstand loodrecht op een 

draaipunt (het midden van het dynamowieltje), deze afstand wordt 

normaal gesproken de arm genoemd. 

Als je dus een plankje vast maakt aan de dynamo, die goede grip 

heeft, die even lang is als de straal van het dynamowieltje, zal de 

kracht van het water verdubbeld worden.  

De eerste stap is uitzoeken hoe lang de arm moet zijn om de dynamo 

in beweging te krijgen. Probeer dit uit onder een kraan die je niet te 

hard aanzet. 

Als je dit hebt gedaan zoek dan een manier om de dynamo goed vast 

te kunnen zetten zodat het onder de emmer kan staan en daar de 

waterstraal uit de emmer kan opvangen. 

Idee 2 

Probeer het rendement van jullie energiecentrale te bepalen. 

Bereken hiervoor de zwaarte-energie die opgeslagen ligt in het water, 

en de tijd die dit water erover doet om uit de emmer te lopen. Deze 

energie gedeeld door de tijd geeft je een goede benadering van het 

vermogen van het water. Het vermogen van de dynamo kun je 

bereken met P = U ∙ I. Zoek wel eerst uit hoe hoog de effectieve 

spanning en stroom zijn. 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=qnd3HJVJmJE
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Keuzeopdracht F 

Elektrische auto 

Introductie 

Elektrisch aangedreven auto's bestaan al sinds het einde van de 19de 

eeuw. In de beginjaren waren ze een groot succes. Toen echter de 

auto met verbrandingsmotor steeds betrouwbaarder werd, verdween 

de elektrische auto langzaam van het toneel. Dit kwam vooral door de 

lage rijprestaties en de beperkte actieradius. Toen in de tachtiger en 

negentiger jaren van de vorige eeuw het milieu steeds belangrijk 

werd, heeft men de elektrische auto weer tot leven geroepen. Het 

grote voordeel van elektrische auto’s is namelijk het feit dat deze 

geen directe emissies veroorzaken. 

Wat is er nodig om van de elektrische auto een succes te maken ? 

Snelle voertuigen, korte reisafstanden, een goede oplaad-

infrastructuur en een aantrekkelijke prijs. Vanaf 2011 komt dit 

allemaal samen in Israël. Autoconcern Renault-Nissan, het 

Californische project Better Place en de Israëlische overheid hebben 

een contract ondertekend, dat een doorbraak moet worden voor de 

elektrische auto in Israël. In het jaar 2020 moeten twee miljoen 

benzinevoertuigen door elektrische auto’s zijn vervangen. 

Nederland zet met subsidies en belastingvrijstellingen nu al zwaar in 

op elektrische en hybride auto’s. De laatste beleidsnota van de 

ministeries van Economische Zaken en Verkeer en Waterstraat, 

voorziet 200.000 elektrische voertuigen in Nederland in het jaar 2020. 

Dit is “slechts” 10% van wat er in Israël wordt nagestreefd. 

Opdracht 

1) Ga naar http://www.betterplace.com/. Lees het hele project 

zorgvuldig door (het gaat niet alleen om opladen van accu’s). Zoek 

informatie over de implementatie van het Better Place project in 

Israël.  

2) Maak een samenvatting van de uitgangspunten en de baten op het 

gebied van economische en milieu van het Israëlische project. 

3) Vergelijk de situatie in Israël (aantal auto’s per inwoner, type 

autoritten, milieuproblematiek, aanwezigheid van energiebronnen, rol 

van de overheid) met die in Nederland. Zet je bevindingen in een 

tabel. 

4) Is naar jouw mening een vergelijkbaar project zinnig in Nederland?  

Bovendien, zou het in Nederland uitvoerbaar zijn? Denk aan mogelijke 

voor- en tegenstanders. 

5) Ontwerp een publiciteitscampagne voor een Better Place Nederland 

project. Denk aan wie je doelgroep is en wat je er precies mee wilt 

bereiken. Je maakt een poster of een filmpje of een presentatie aan 

de Minister of iets anders voor de publiciteitscampagne. 

http://www.betterplace.com/
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Bijlage 1 Energy Island Management Game  

Leerdoelen 

Door middel van deze Management Game leer je: 

 in een kleine groep beslissingen nemen gebaseerd op de 

kennis die je in de module opdoet; 

 verbanden leggen tussen genomen beslissingen en behaalde 

resultaten; 

 rekening houden met allerlei factoren die elkaar onderling 

beïnvloeden tijdens het nemen van beslissingen. 

Inleiding 

In de Energy Island Management Game zul je parallel aan de NLT-

module over het Energie-eiland een deel van je opgedane kennis 

leren gebruiken in een spel dat, met beperkingen, de werkelijkheid 

rond een Energie-eiland simuleert. In dit spel ga je in competitie met 

je klasgenoten om te bepalen wie zijn of haar eiland het beste kan 

managen. Elke twee lesuren besteed je 10-15 minuten aan het spel. 

Dan krijg je de resultaten van je beslissingen in de vorige ronde en 

heb je tijd om beslissingen voor de nieuwe ronde te bespreken. Voor 

het invullen van die beslissingen heb je tot de volgende bespreking 

van de game. Dit invullen kan natuurlijk ook gewoon thuis. 

 

Om het spel overzichtelijk te houden is een aantal aannames gedaan. 

Het is belangrijk dat je als speler weet welke aannames dit zijn, 

zodat je er tijdens je beslissingen rekening mee kan houden. 

 De capaciteit van het Energy Island is uitsluitend te bepalen 

tijdens de eerste ronde. 

 Onderhoudscontracten voor windmolens kunnen uitsluitend 

bij aankoop worden afgesloten 

 Stormachtig weer wordt aangekondigd voor de gehele maand. 

 Er wordt uitgegaan van een maand van 28 dagen, oftewel 4 

weken. 

De werking van het spel 

Om het spel te kunnen spelen open je een internet browser en ga je 

naar het adres dat bekend is bij je docent. Daar aangekomen kan je 

inloggen met de groepsnaam en het wachtwoord dat je van je docent 

NLT hebt gekregen. 

De interface van het spel bestaat uit zes belangrijke elementen die je 

allemaal in de menubalk kan vinden. De menubalk staat onder het 

logo van het spel. In elke nieuwe ronde zal je alle elementen moeten 

gebruiken om er zeker van te zijn dat je alle relevante informatie bij 

de hand hebt. 
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Home Deze knop zal je altijd terugbrengen naar het startscherm van de 

management game. 

Nieuws Zodra je op deze knop klikt, kom je op een pagina die het nieuws 

weergeeft voor de komende ronde. Hier kun je belangrijke informatie 

vinden, zoals de kans op stormachtig weer. Andere zeer belangrijke 

informatie die hier verschijnt, is nieuws over je huidige contracten en 

over nieuwe contracten waarop je kunt bieden. 

Er is een aantal belangrijke feiten waar je rekening mee moet houden 

rondom contracten. 

 Niet leveren van voldoende stroom op een dag leidt tot een 

boete. 

 De capaciteit van je eiland moet groot genoeg zijn om aan de 

vraag te kunnen voldoen, ook op dagen met weinig wind. 

 Om de stroom te kunnen leveren zal je voldoende windmolens 

moeten hebben. 

Resultaten Als je op deze knop klikt verschijnt er een pagina met daarop alle 

resultaten van de beslissingen die genomen zijn in de afgelopen 

ronde. Hier zal je altijd informatie vinden over je balans, je schulden 

en de hoeveelheid windmolens die in werking zijn op je eiland. 

Op deze resultaten zijn niet alleen je aankopen en de inkomsten van 

stroomlevering van invloed. Achter de schermen spelen nog veel meer 

effecten mee. Voorbeelden hiervan zijn onderhoud aan de 

windmolens, boetes voor het niet leveren van stroom en het defect 

raken van windmolens. 

Overzicht Deze knop gaat naar een pagina waarop je de huidige stand van zaken 

op je eiland kunt zien. Veel van de informatie die nodig is om 

beslissingen te nemen is hier terug te vinden. Daarnaast kan je hier 

ook de geschiedenis vinden van alle gespeelde rondes. Hierdoor is het 

makkelijker zoeken naar verbanden en dit kan belangrijk zijn voor 

eventuele verslaglegging na afsluiting van het spel. 

Let op!: Momenteel is hier enkel dezelfde informatie te vinden als 

onder de knop resultaten. 

Beslissingen Deze knop brengt je naar de pagina waar alle beslissingen worden 

genomen. Beslissingen die je hier invult kun je opslaan door op de 

knop “Save” te klikken. Zolang de ronde nog niet door je docent is 

beëindigd, kun je de beslissingen aanpassen. Zodra de ronde 

beëindigd wordt, meestal tijdens de les of op een afgesproken 

deadline, worden de beslissingen verwerkt. 
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Uitloggen Gebruik deze knop om uit te loggen uit de management game. Zorg 

dat je dit altijd doet als je klaar bent, zo voorkom je dat andere 

groepen eventueel aan je beslissingen komen. 

De rondes 

Je begint met ronde 0. In deze ronde zijn de enige beslissingen die 

genomen moeten worden de grote van je eiland en de aankoop van 

windmolens. De grootte van het eiland is enkel in de eerste ronde te 

bepalen, het is niet mogelijk om deze later nog aan te passen. Het is 

wel mogelijk om in latere rondes nieuwe windmolens bij te kopen 

zolang er nog plek is op het eiland.  

 

Bij het begin van ronde 1 zijn het eiland en alle windmolens klaar. 

Vanaf nu duurt het bouwen van een nieuwe windmolen drie maanden. 

Vanaf nu kun je elke ronde de volgende beslissingen nemen. 

 Aankoop van windmolens om aan de vraag te voldoen. 

 Bieden op nieuwe contracten 

 Afbetalen van je lening 

Extra informatie 

Er is een aantal zaken waarvan je tijdens het spelen van het spel 

bewust moet zijn. 

 In ronde nul maak je beslissingen over de aanbouw van het 

eiland. Hierbij kies je voor een grote van de buffer, oftewel 

het eiland, en het aantal windmolens.  

 Aan het begin van ronde 1 is het eiland, inclusief alle 

windmolens af. Ook krijg je een eerste contract van een 

gemeente van 50.000 inwoners met een verbruik van 50 MW 

waarvoor je €100,- per MWh krijgt. De buffer, oftewel je 

eiland, start op de helft van de capaciteit. 

 Per dag van de maand worden een aantal dingen berekend. 

Het is belangrijk dat je hier van bewust bent bij het maken en 

het analyseren van je beslissingen. Er zijn elke dag een aantal 

situaties die zich voor kunnen doen. Hierbij moet je kijken 

naar de opbrengst van je windmolens, afhankelijk van de 

wind, en de vraag naar energie, afhankelijk van je 

geaccepteerde contracten. Als je deze gaat vergelijken 

kunnen zich drie situaties voordoen. 

1. Opbrengst > Vraag: De buffer wordt vergroot tenzij de 

maximum capaciteit van het eiland is bereikt en de 

energie wordt geleverd. 

2. Opbrengst = Vraag: De energie wordt geleverd. 

3. Opbrengst < Vraag: De buffer wordt aangesproken. 

Mits de buffer voldoet wordt alle energie geleverd en 

wordt de buffer verkleint. Als de buffer niet voldoet 

zal alle mogelijk energie geleverd worden, over de 

hoeveelheid niet geleverde energie zal een boete 

worden geheven. 
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Bijlage 2 Handige begrippen en grootheden 

1) Het vermogen van een windturbine wordt in de eerste plaats 

bepaald door het door de rotor bestreken oppervlak, want dit 

bepaalt de totale hoeveelheid energie waaruit door de turbine 

'geoogst' kan worden. Verder is het vermogen sterk afhankelijk van 

het ontwerp van de bladen. Naarmate het ontwerp beter is kan 

een groter percentage van deze energie worden omgezet in 

elektriciteit; dit is het 'rendement' van de turbine. Het 

theoretische maximum is 59,3% (zie paragraaf 3.2). Moderne 

windturbines hebben een maximaal rendement van ca. 45%. Het 

geïnstalleerde vermogen is het vermogen dat de windturbine vanaf 

een bepaalde windsnelheid zal bereiken. Het grootste deel van de 

tijd zal de windturbine een lager vermogen leveren.  

 

2) Naast rendement van afzonderlijke turbines spreken we bij 

windparken ook van een parkrendement, dat is de opbrengst van 

het park gedeeld door de theoretische opbrengst van alle turbines 

afzonderlijk. Dit rendement is lager dan 100% doordat turbines 

soms in elkaars luwte staan. Bij een groot windpark is het 

parkrendement ca. 80-95%, afhankelijk van de windrichting. 

 

3) De capaciteitsfactor (of equivalente bedrijfstijd) van een turbine 

kan worden berekend door de jaarproductie (in kWh) te delen door 

het vermogen (in kW) en het aantal uren per jaar (8.760). De 

capaciteitsfactor geeft aan hoeveel procent van de tijd de turbine 

op vollast zou moeten draaien om de volledige jaarproductie te 

halen. De capaciteitsfactor is tegenwoordig ontwerpuitgangspunt. 

Moderne windturbines (capaciteitfactor 0,25 of meer) hebben een 

hogere capaciteitsfactor dan oudere types. Voor offshore parken 

gaan de ontwerpers voor een capaciteitsfactor van 0,4 of zelfs 

hoger. Hierdoor wordt de kabelcapaciteit beter benut. Ook wordt 

het aanbod gelijkmatiger waardoor de waarde van de geleverde 

elektriciteit toeneemt. Het aantal 'vollast-uren' van een turbine 

wordt berekend door het aantal uren (bijvoorbeeld in een jaar) te 

vermenigvuldigen met de capaciteitsfactor. 

 

Bron: Nederlands Onderzoeksplatform Duurzame Energievoorziening 
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Bijlage 3 Kosten en opbrengsten 

In de afgelopen twintig jaar zijn de investeringskosten per kW 

opgesteld windvermogen gedaald; voor windturbines op land 

bedragen deze nu tussen 900 en 1150 Euro/kW. 

 

Een deel van de kostenverlaging is te verklaren doordat de 

windturbines groter worden. De bekende 18/80 turbine levert 

bijvoorbeeld maximaal 80 kW bij een rotordiameter van 18 meter. Dit 

was een Nederlands succesnummer, ontworpen in 1985. De grootste 

hedendaagse turbine heeft een rotordiameter van 126 meter en een 

maximaal vermogen van 5 MW. De diameter is zevenmaal zo groot 

geworden, de gemiddelde energieproductie zestigmaal. Grotere 

turbines hebben verder relatief minder onderhoud nodig. 

 

Op zee zijn grote turbines extra in het voordeel, omdat het daar 

vaker waait en de wind niet wordt verstoord door obstakels. De 

fundering op zee heeft een hoge plaatsingsprijs, en die is tamelijk 

onafhankelijk van de afmetingen van de turbine die erop wordt 

geplaatst. Qua kosten kan dan beter een grote turbine worden 

neergezet. Vanwege al deze redenen is het begrijpelijk dat er steeds 

grotere windturbines op de markt verschijnen. 

 

Figuur B1  Windenergie Maandproducties 2009 

 

Op land geldt dat 80% van de investeringskosten naar de turbine gaat, 

de overige circa 20% wordt besteed aan de fundering, elektrische 

installatie, netkoppeling, consultancy, grondkosten, 

financieringskosten en wegenaanleg. Op zee is deze verdeling anders: 

dan vertegenwoordigt de turbine ongeveer 40% van de kosten. De 

investeringskosten vormen het grootste deel van de opwekkingskosten 

van windelektriciteit. 

 

De andere grote kostenpost is onderhoud, waaronder reparaties en 

verzekeringen. Deze kunnen 20-25% van de opbrengst door de molen 

bedragen. 

Bij de opbrengst van een windturbine is het van belang dat deze op 

een windrijke plaats staat. De energie-inhoud van de wind is 

evenredig met de derde macht van de windsnelheid (zie paragraaf 3.1 

en figuur B2).  

Figuur B2  De windsnelheid is 

afhankelijk van de plaats 

Bron: KNMI 
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