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In deze voorverkenning is door Blueconomy onderzocht wat de
(on)mogelijkheden zijn van een regionaal energiemanagement systeem.
Hierbij is als gedachtenexperiment gehanteerd dat er een jaarlijks overschot
(surplus) zou zijn van 50.000 MWh duurzaam opgewekte elektriciteit op het
energielandgoed Wells Meer. Vervolgens is nagegaan welke (energie)routes
denkbaar zijn in de context van Wells Meer, en hoe elektriciteit al dan niet via
tussentijds conversie en opslag regionaal gedistribueerd zou kunnen worden.
Dit heeft geleid tot vier routes.

ROUTE 1: BATTERIJEN
De eerste route betreft opslag van elektriciteit in batterijen, op het moment
dat er een overvloed aan opwekking (via zon) is. Deze elektriciteit wordt
opgeslagen in een batterij op het moment dat de prijzen laag zijn (als de zon
veel schijnt) en afgeleverd aan het net op het moment dat de prijzen hoger
zijn (bijv. in de avond). Een variant hierop vormt opslag van elektriciteit in
batterijen om hiermee actief te worden in de handel van
balanceringsdiensten. Afhankelijk van de aannames en uitgangspunten die
worden gekozen, en afhankelijk van de techniek (opslag, laadsnelheid enz.)
moet bij 50.000 MWh surplus verdeeld over een jaar gedacht worden aan
een batterij in de ordegrootte van 100-150 MWh. Dit komt in de buurt van de
grootste batterij ter wereld, de Tesla big battery in Australië (193,5 MWh).
Het is onze ogen eerder haalbaar om – mede gezien de omvang van de
Nederlandse balanceringsmarkt – aan een batterij van 10 of 20 MWh te
denken. De projectorganisatie Wells Meer zou op de innovatievelden op het
terrein hiervoor ruimte kunnen reserveren en op zoek kunnen gaan naar een
partij die hierin zou willen investeren.

ROUTE 2: WATERSTOF
De tweede route heeft betrekking op de conversie van elektriciteit naar
waterstof door middel van elektrolyse. Met 50.000 MWh/jr. kan ongeveer
833 ton waterstof worden geproduceerd m.b.v. een 6,1 MW installatie.
Hierbij moet worden opgemerkt dat elektrolyse hoge investeringen in
installaties vereist (zowel voor conversie als voor opslag), en dat het
belangrijk is om deze installaties zoveel mogelijk gedurende het hele jaar te
laten draaien (volcontinu). Dat betekent dat waterstof niet zozeer een
oplossing is voor peak-shaving, als wel een manier om duurzaam opgewekte
elektriciteit op te slaan. De waterstof die jaarrond wordt geproduceerd wordt
vooral ingezet in de winter, als de warmtevraag het grootst is, en dus is
opslag van een deel van de geproduceerde waterstof gewenst. Er zijn twee
manieren onderzocht om warmte m.b.v. waterstof te genereren en
distribueren.
De eerste variant betreft bijmenging met aardgas, welke maximaal ca. 20%
van het volume kan zijn. Het grote voordeel van deze variant is, is dat er
nauwelijks aanpassingen aan infrastructuur en apparaten hoeft te worden
gedaan. De bestaande gasketels in woonhuizen kunnen gewoon in dienst
blijven en er wordt gebruik gemaakt van de huidige gasinfrastructuur. Het
nadeel is dat, omdat waterstof minder energie per m3 bevat, op deze manier
maximaal in zo’n 8% van de warmtevraag van de gehele gemeente Bergen
kan worden voorzien. Wel blijft er dan nog zo’n 265 ton H2 over, die voor
andere doeleinden kan worden gebruikt (zie hierna). Deze variant is in onze
ogen daarom een nuttige eerste stap, met name om waterstofproductie op
gang te brengen, maar geen eindstation omdat in de toekomst ook de rest
van de warmte zal moeten worden verduurzaamd.
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De tweede waterstofvariant betreft warmteproductie op 100%
waterstofbasis. Dit vereist wél aanpassingen, met name nieuwe stookketels
in woonhuizen en mogelijk ook meetapparatuur. M.b.v. 833 ton waterstof
kan in theorie in zo’n 12% van de warmtevraag van de gemeente Bergen
worden voorzien. Anders gezegd, voor de gehele warmtevoorziening is
(100/11)*50.000= 450.000 MWh nodig, dat is een zeer grote hoeveelheid.
Uiteraard is het beter om na te gaan 1) hoe het energieverbruik in de
gemeente omlaag kan, 2) voor welke segmenten waterstof interessant is. Zo
zijn er voor nieuwe woningen en nieuwbouw mogelijk ook alternatieven op
lage temperatuur en/of all-electric, waardoor waterstof als energiebron met
bijbehorende conversieverliezen hier niet aantrekkelijk is. Het is in onze ogen
daarom vooral interessant om een proefgebied te zoeken, waar de overstap
naar 100% waterstof kan worden gemaakt, welke vervolgens een afnemer
vormt voor een waterstofproductiefaciliteit.
De derde variant heeft betrekking op de distributie van (groene) waterstof
naar mobiliteit. M.b.v. 833 ton waterstof kan in principe 75,8 mln. km met
personenauto’s worden gereden, 10,1 mln. km met vrachtwagens, 8,3 mln.
km met een lijnbus of 3,6 mln. km met een trein. De locatie van Wells Meer,
maar ook de gemeente Bergen e.o. aan de oostzijde van de Maas, lijkt echter
niet zo gunstig voor mobiliteit. Er is relatief weinig infrastructuur en weinig
verkeer en dat maakt dat de afzetmarkt niet zo groot is. Wel worden kansen
gezien in het aanbieden van een vullocatie voor professionele
waterstofdistributiepartijen (zoals bijv. Linde Gas) en industrie. Zij hoeven
dan waterstof van minder ver te halen.

De vierde variant betreft invoeding van waterstof in het GTS gasnet. De
Gasunie ontwikkelt specifiek voor de industrie een netwerk, waarin (blauwe
en groene) waterstof gedistribueerd kan worden. Dit netwerk ligt aan de
westzijde van de Maas en vraagt dus aanleg van nieuwe infrastructuur om
daadwerkelijk te kunnen invoeden. Het lijkt om die reden geen markt om
mee te beginnen. Het kan echter wel een 3e of 4e markt vormen, met name
als schaalgrootte noodzakelijk is om kostprijs te reduceren.

Het grote vraagstuk rondom waterstof heeft betrekking op kosten.
Momenteel is groene waterstof nog zo’n 6x duurder dan aardgas. Daar
komen nog kosten voor de aanpassing van infrastructuur en installaties bij.
Zolang de kosten van waterstof dus tegen aardgas worden afgezet, is de
business case een moeilijke aangelegenheid. Het is niet eenvoudig om dit te
doorbreken, en er wordt om die reden wereldwijd veel geëxperimenteerd
met pilots en proeflocaties om de business case te verbeteren.
Het zou voor Wells Meer een aanwinst zijn als er op de innovatievelden een
(pilot)installatie zou kunnen komen waarin waterstof wordt geproduceerd.
Het ligt in onze ogen voor de hand om hiermee op “kleine schaal” te
beginnen, bijv. 2 MW. “Klein” is in dit verband relatief, want de grootste
faciliteit in Nederland op dit moment is ook van die schaal. “Klein”, slaat
echter in dit verband op investeringen die te overzien zijn en risico’s die te
beheersen zijn. Cruciaal is om hieraan een afzetmarkt te koppelen. Mogelijk
dat deze gevonden kan worden in een vulpunt voor waterstofdistributeurs en
industrie in zuidoost Nederland.
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Mogelijk ook dat de overheid een markt kan creëren door bijmenging in
aardgas te faciliteren en meerkosten hiervan (mede) te dragen. Ook zijn nog
deelmarkten te bedienen die niet behandeld zijn, zoals de eerder genoemde
balanceringsmarkt, waarin ook waterstof (al dan niet gecombineerd met
elektrische accu’s) een rol kan hebben.
Een afsluitend advies van ons is, is om de tijd onze vriend te laten zijn.
Daarmee bedoelen we dat in de komende 10-20 jaar gaan meemaken welke
vlucht waterstof gaat nemen. In termen van afzetmarkten (bijv. voor de
industrie en voor zwaar en lange afstandsvervoer) en welke technische
ontwikkelingen en kostprijsdalingen we in de productie gaan meemaken. Het
volgen en mee-acteren in deze ontwikkeling is eigenlijk hetgeen Wells Meer
actief zou moeten doen. Dat kan het best door te beginnen met een kleine
productiefaciliteit en afzetmarkten te ontwikkelen en te laten groeien.
Daarmee kan een positie voor de toekomst worden verworven. De rol voor
de projectorganisatie Wells Meer is er in gelegen om actief op zoek te gaan
naar een partij die wil ontwikkelen en investeren in een pilotlocatie voor
waterstofproductie op de innovatievelden. Partijen zoals RVO, InvestNL en
LIOF kunnen hierbij een ondersteunende rol spelen, onder meer bij de
risicofinanciering.

ROUTE 3: ZONTHERMIE
De derde route heeft betrekking op het direct verwarmen van water m.b.v.
zonlicht, zogenaamde zonthermische warmte. Daarbij is de volgende
gedachtegang gehanteerd. Als er een surplus van 50.000 MWh
(photovoltaisch) uit productie wordt genomen, dan komt hierdoor een
terrein van ca. 49 ha. beschikbaar voor zonthermische panelen. Op 49 ha. kan
ongeveer 73.000 MWhth zonthermisch worden geïnstalleerd. Met behulp
van deze panelen wordt water dat zich in een gesloten circuit bevindt
opgewarmd naar temperaturen tot 85ᵒC. Rekening houdend met verlies van
warmte gedurende opslag en distributie is dit voldoende om water van 70ᵒC
af te leveren bij woningen, bedrijven en landbouw. In de winter zal het
mogelijk nodig zijn om het water voor de woningen toch nog met een
warmtepomp iets bij te warmen, maar hiermee is in de berekeningen
vooralsnog geen rekening gehouden, omdat de aflevertemperatuur in theorie
voldoende is. Daarnaast is uitgegaan van gedeeltelijk opslag gedurende het
seizoen, temeer omdat de warmtevraag met name in de winter aanwezig is
terwijl zonthermische opwarming vooral in de zomer en gedeeltes van het
voor- en najaar gemakkelijk gaat. Daarom is aangenomen dat 40% wordt
opgeslagen in 2 grote ecovaten (XXL) en dat 60% van de opgewekte warmte
direct wordt afgeleverd. Uit onze berekeningen volgt dat met 50.000 MWh
(uit productie genomen zonnepalen photovoltaisch en het equivalent hiervan
73.000 MWhth) in zo’n 24% van de warmtevraag van de gemeente Bergen
kan worden voorzien. Voor deze route is het noodzakelijk dat er een
warmtenet wordt aangelegd in de gemeente Bergen. Dit is een kostbare
aangelegenheid, temeer omdat de gemeente Bergen een vrij dun bewoond
gebied is en dus veel infrastructuurkosten per woning vereist. Ook blijkt dat
de business case voor seizoensopslag in een Ecovat nog niet haalbaar is.
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ROUTE 4: GEOTHERMIE
De vierde route betreft gebruikmaking van warmte uit de bodem. Uit een
quickscan naar geothermie die is uitgevoerd op verzoek van de
projectorganisatie Wells Meer blijkt dat er kans is dat er energie uit de bodem
kan worden gehaald. Daarbij zijn twee bronnen geïdentificeerd. Een ondiepe
bron (ca. 900m diep) met een gemiddelde watertemperatuur van 47 ᵒC en
een diepe bron (ca. 1.500m diep) met een gemiddelde watertemperatuur van
65 ᵒC. Deze route bestaat er uit dat er een put wordt geslagen (diep of
ondiep), van waaruit warm water naar boven wordt gehaald, en waar het
water na gebruik met een retourtemperatuur van ca. 20 ᵒC, een eind verder
op weer in de bodem wordt geretourneerd. Het water dat omhoog wordt
gehaald moet nog verder worden opgewarmd om het geschikt te maken voor
verwarming van woningen en bedrijven (70 ᵒC). Daarbij is rekening gehouden
met nog ca. 15% verliezen van warmte door distributie. Het water dat uit de
bodem omhoog wordt gehaald, wordt met behulp van een warmtepomp
verder opgewerkt naar de benodigde aflevertemperaturen. Idealiter zou dit
vooral in de zomer gebeuren, als er een overschot aan (zonne)elektriciteit is.
Dit vereist echter grootschalige opslag van water op een temperatuur van ca.
85 ᵒC, en hiervoor is een aquifer nodig. Uit de eerder genoemde quickscan
blijkt echter dat de bodem rondom Wells Meer niet geschikt is voor
ondergrondse opslag van water, omdat dit water afstroomt naar de Maas. In
deze route is er daarom vanuit gegaan dat er water omhoog wordt gehaald
en dat de temperatuur van het water in het stookseizoen verder wordt
opgewerkt met behulp van de warmtepomp.

Uit de berekeningen blijkt dat (o.b.v. jaargemiddelden) met een surplus van
50.000 MWh aan elektriciteit water in het geval van gebruikmaking van de
ondiepe bron, in zo’n 148% van de warmtevraag van de gemeente Bergen
kan worden voorzien. Dus, er kunnen zelfs nog andere gemeenten worden
aangesloten, al speelt afstand en transport van warmte natuurlijk een
belangrijke rol. Bij gebruikmaking van diepe bronnen kan zelfs in ca. 341%
van de warmtevraag van de gemeente Bergen worden voorzien. Het is logisch
dat dit veel meer is dan in het geval van een ondiepe bron, omdat de
starttemperatuur van het water hoger is en dus minder opgewarmd hoeft te
worden. Er zijn wel een aantal kanttekeningen te plaatsen bij deze route. De
investeringen in het slaan van een put (doubletten) zijn aanzienlijk, al snel in
de ordegrootte van 10-20 mln. Euro. Aangezien deze kosten “vast” zijn is
alleen een oplossing waarin deze technologie grootschalig en ineens wordt
uitgerold interessant. Met andere woorden, kleinschalig beginnen en daarna
uitbouwen is hier geen logische aanpak. Ook voor deze route is het
noodzakelijk dat er een warmtenet wordt aangelegd in de gemeente Bergen.
Dit is een kostbare aangelegenheid, temeer omdat de gemeente Bergen een
vrij dun bewoond gebied is en dus veel infrastructuurkosten per woning
vereist.
Al met al is geothermie energetisch verreweg de meest gunstige van de in
deze voorverkenning bekeken routes, maar zijn er de nodige mitsen en
maren bij de praktische uitvoering ervan. Ook is verder onderzoek nodig om
vast te stellen of het geothermische vermogen op deze locatie voldoende is
om aan de warmtevraag te voldoen.
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Op basis van de inzichten en resultaten uit deze voorverkenning en in
samenspraak met de klankbordgroep zijn twee kansrijke sporen
geïdentificeerd. Voor beide sporen is nader toegelicht wat het
handelingsperspectief is, met welke concrete vervolgstappen en samen met
welke partners.

KANSRIJK SPOOR 1: PROEFTUIN WATERSTOF
Hoewel waterstofproductie nu nog duur is en de vraag in de markt nog in
ontwikkeling, leent waterstof zich goed voor projecten op pilotschaal. Een
proeftuin in de gemeente Bergen biedt daarom perspectief en zou Wells
Meer een voortrekkersrol in de waterstofeconomie bezorgen. Een
waterstofproductiefaciliteit biedt kansen om in verschillende
marktsegmenten een positie op te bouwen, waarmee een basis wordt gelegd
voor de ontwikkeling van de “nieuwe economie” in Noord-Oost Limburg.
Waterstofproductie kan schaalbaar worden opgebouwd, terwijl men
verschillende afzetmarkten verkend en creëert. Er kan gedacht worden aan
een compacte demonstratiewijk waar wordt overgestapt op 100% waterstof
of het zoeken naar ondernemers die waterstof willen afnemen voor inzet in
de mobiliteit of industrie.
Vervolgstappen
1.
Start in samenspraak met RVO de gesprekken op over of en hoe de
gemeente Bergen zou kunnen participeren als een van de landelijke
proeftuinen voor waterstof
2.
Inventariseer welke organisaties en bedrijven mogelijk geïnteresseerd

3.

4.

zijn in investeren in de productie van waterstof (electrolyser)
Ga binnen de gemeente na welke wijken of buurten zich goed lenen
voor een transitie naar waterstof en ga na hoe hierbij bewoners te
betrekken.
Voer een marktverkenning uit naar potentiele afnemers voor waterstof
vanuit mobiliteit en industrie.

KANSRIJK SPOOR 2: TUINBOUW THERMISCH
Het tuinbouwgebied Tuindorp biedt kansen voor een warmtenet met zonen/of geothermie als bron. De warmte-afname is hier hoog per strekkende
meter en het ligt bovendien nabij het energielandgoed. De warmtevraag
vanuit de tuinbouw moet nader onderzocht worden om te bepalen wat de
meeste geschikte warmtebron is voor de tuinbouw en welke combinatie van
technieken het meeste efficient is. Op basis van de aannames en
berekeningen in deze rapportage zou zonthermie in zo’n 42% van de
warmtevraag uit de tuinbouw kunnen voorzien en ondiepe geothermie in
100% maar dat is mogelijk nog gunstiger als met lagere temperaturen kan
worden gewerkt.
Vervolgstappen
1.
Inventariseer warmtegebruik en voorzieningen van tuinbouwbedrijven
in Tuindorp en interesse in een alternatieve warmtebron
2.
Onderzoek de haalbaarheid van een combinatie met zon- en
geothermie
3.
Vervolgonderzoek naar de potentie van ondiepe geothermie Tuindorp
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ACHTERGROND EN AANLEIDING
Energielandgoed Wells Meer is een tot de verbeelding sprekend project,
waarin energie-opwekking, duurzame landbouw en natuur en recreatie hand
in hand gaan. Wells Meer behoort tot de grotere zonneparken en duurzame
energieprojecten van Nederland en kan een voorbeeld worden voor andere
projecten. Er wordt al enige jaren hard gewerkt aan de voorbereiding en het
duurt ook nog enige tijd voordat de besluitvorming definitief is, en het project
daadwerkelijk wordt gerealiseerd.
Ondertussen krijgt men tijdens de voorbereiding te maken met schuivende
panelen op het vlak van technische inzichten, standpunten van stakeholders
en maatschappelijke opvattingen. Wells Meer moet hierop inspelen en
aanpassen.
Een en ander heeft ertoe geleid dat de gedachten meer en meer uit gaan
naar een Regionaal Energiemanagement Systeem. In zo’n
energiemanagementsysteem worden vraag en aanbod van energie goed op
elkaar afgestemd (zo goed mogelijk). Het wordt daarbij belangrijk om niet
alleen over de opwekking van energie na te denken, maar ook over de
conversie en opwerking, de opslag en de distributie ervan naar (regionale)
eindgebruikers. Bovendien moet worden nagedacht over de business cases
van de verschillende vormen van energie: elektronen, warmte en moleculen.
Dit is aanleiding geweest voor de projectorganisatie om Blueconomy te
vragen een voorverkenning uit te voeren naar de mogelijkheden van een
regionaal energiemanagementsysteem.

OPDRACHT
Het doel van de voorverkenning is om kansen te identificeren voor de
opwek, opwerking, opslag en distributie van energie in het gebied.
Een afgeleid doel is dat de verkenning tevens inzichten biedt voor andere
Regionale Energiestrategieën in de provincie Limburg.
• Het gaat hierbij om het komen tot eerste inzichten;
• Een beter begrip van randvoorwaarden behorende bij oplossingen (zoals
bijv. waterstof);
• De voorverkenning zal geschieden op basis van beschikbare informatie (via
literatuur, bestaande onderzoek en experts)
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Om te bepalen wat kansrijke routes zijn, is het belangrijk de karakteristieken
van het energielandgoed en de energievraag in de regio goed in beeld te
hebben.
KENMERKEN ENERGIELANDGOED WELLS MEER
Energielandgoed Wells Meer kenmerkt zich door een hoog opgesteld
vermogen PV-systemen. Daarmee is er veel opbrengst overdag en weinig tot
niks in de ochtend- en avonduren en in de nacht. Eveneens is er veel
opbrengst in de zomer en relatief weinig in de winter. Deze schommelingen
in de opgewekte elektriciteit worden nauwelijks uitgemiddeld door de
combinatie met windturbines, omdat van het totale opgestelde vermogen
van ca. 250 MW slechts 18 MW windenergie is.
Aan de vraagkant is de energievraag in Bergen en de omliggende gemeenten
in de winter het grootst, met name in de vorm van warmte. Deze vraag wordt
nu grotendeels ingevuld met aardgas en een klein beetje met biogas uit
biomassa. Er is dus een mismatch tussen opbrengst (overdag, zomer) en
vraag (winter) en in de opgewekte energievorm (elektriciteit) en de
gevraagde energievorm (warmte).
WERKWIJZE
Om een beter beeld te krijgen bij de kansrijke routes, zijn bij elke route een
aantal berekeningen gemaakt die laten zien wat de implicaties van het volgen
van deze route zouden zijn voor Wells Meer en de gemeente Bergen. De
berekeningen zijn gemaakt o.b.v. jaargemiddelden. De resultaten hiervan zijn
opgenomen in deze rapportage. De achtergrondberekeningen zijn in een

separaat bestand beschikbaar voor de opdrachtgever.
UITGANGSPUNTEN
Voor het uitwerken van de routes en het maken van berekeningen zijn een
aantal uitgangspunten gekozen en aannames gedaan:
• Uitgegaan is van de voorkeursvariant zoals ontwikkeld door de
projectorganisatie Wells Meer, en de daarin uitgewerkte opbrengsten.
• Voor de verkenning van de alternatieve kansrijke routes is aangenomen
dat een aanzienlijk deel van de opbrengst als surplus beschikbaar komt,
namelijk 50.000 MWh opbrengst op jaarbasis. Het vraagstuk is dus
benaderd als vanuit de gedachte dat er een overschot (surplus) aan
energie is, dat niet direct op het landelijke elektriciteitsnet wordt gezet,
maar wordt opgeslagen en/of geconverteerd.
• Om de routes af te kunnen zetten tegen de vraag zijn de meeste recente
CBS cijfers voor de gemeente Bergen gebruikt. Hierbij is gekeken naar de
huidige vraag naar aardgas en elektriciteit door de twee grootste
verbruikers in de gemeente: de landbouw (aanname dat dit met name om
de tuinbouw gaat) en de gebouwde omgeving (woningen, publieke en
commerciële dienstverlening, excl. industrie).
Met deze getallen kunnen de verschillende routes consequent worden
doorgerekend en ‘een spade diep’ concreter gemaakt worden. Uiteraard is
het surplus dat daadwerkelijk ingezet zou kunnen worden op iedere route
iets voor nadere uitwerking. Eveneens is ook de huidige energievraag slechts
indicatief voor de vraag waarin een route zou kunnen voorzien.
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HET VERTREKPUNT
Dit is de referentieroute voor deze voorverkenning en tevens de meest
gangbare route voor grootschalige hernieuwbare energieprojecten. Het komt
overeen met de situatie zoals die nu voor Energielandgoed Wells Meer wordt
gepland: alle opgewekte elektriciteit kan via het elektriciteitsnet
gedistribueerd worden.

Deze route is mogelijk niet tot in lengte van dagen volhoudbaar. Als in de
omgeving van de gemeente Bergen, meer initiatieven ontstaan voor
opwekking van hernieuwbare energie, dan schiet op enig moment de
capaciteit van de netaansluiting te kort. Er zal dan gezocht moeten worden
naar vormen van conversie of opslag, als men niet tot uitbreiding van de
netaansluiting wenst over te gaan.

De gemeente Bergen heeft in september 2019 een intentieovereenkomst
gesloten met Enexis en TenneT waarin is vastgelegd dat het Energielandgoed
tijdig wordt aangesloten op het net. Dit betekent dat er een aansluiting komt
op het hoogspanningsnet en dat daarmee alle opgewekte elektriciteit straks
direct op het net kan worden gezet. De elektriciteit wordt vervolgens op de
reguliere manier gedistribueerd en afgenomen door de gebruiker.

Op de volgende pagina zijn enkele kengetallen weergegeven die horen bij
deze route. In dit hoofdstuk zal dit telkens voor elk van de energie-routes
worden gedaan.

2.0 ROUTE 0: REFERENTIE
BEREKENINGEN OP HET BIERVILTJE
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217.000
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HET VERKENNEN WAARD
Er komt in Wells Meer een hoog opgesteld vermogen zonne-energie. Dat
betekent veel opbrengst overdag en weinig tot niks in de randen van de dag
en de nacht. Er is nauwelijks uitmiddeling van dit effect door een relatief klein
opgesteld vermogen aan windenergie.
Zolang er voldoende capaciteit is op de netaansluiting van Enexis hoeft dit
voor Wells Meer niet tot problemen te leiden en kan alle elektriciteit op het
net gezet worden. Maar als hierin de toekomst wel beperkingen komen
doordat er bijvoorbeeld andere energieparken worden aangesloten via
dezelfde aansluiting, kan het interessant zijn om elektriciteit te kunnen
opslaan.
Er zijn twee markten mogelijk interessant. De eerste markt betreft de
“gewone” energiemarkt, waarin vraag en aanbod de prijs bepalen. Door
elektriciteit welke overdag is opgewekt op te slaan (als aanbod > vraag) in

GEBRUIK
Opwerking/
conversie

Product/
dienst

Afnemer

Elektriciteitsmarkt

Huishoudens
en bedrijven

Elektriciteit FCRmarkt

TenneT

Elektriciteitsnet
Enexis

batterijen, en deze in de avonduren (als vraag > aanbod) te verkopen wordt
een hogere verkoopprijs gerealiseerd. Deze hogere prijs zou moeten
compenseren voor de meerkosten die worden gemaakt (voor opslag).

De tweede markt betreft de markt van het regelvermogen. Een
opslagsysteem in de vorm van batterijen kan een concurrerend alternatief
vormen voor traditionele piekcentrales. Batterijvermogen is inzetbaar in
minder dan een seconde, bij een gascentrale is dit ettelijke seconden. Met
een supersnelregelvermogen hoeft een netbeheerder minder reserve achter
de hand te hebben voor balanshandhaving, en dat heeft een waarde. TenneT
verzekert zich van regelvermogen d.m.v. veilingen. Per jaar heeft de
netbeheerder ongeveer 350 MW op- en afregelvermogen nodig. De helft van
dat noodvermogen is gecontracteerd in een jaarovereenkomst. De
resterende helft (ca. 170 MW) regelt TenneT met tender per kwartaal.
Prijsvorming is dynamisch en redelijk lastig in te schatten.

2.1 ROUTE 1: ELEKTRICITEITSOPSLAG
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⬇️ via www.alfen.com
ALFEN BATTERIJ COMMERCIEEL
De batterijen van Alfen kunnen voor verschillende doeleinden worden
ingezet: load balancing, energiehandel, FCR-markt of back-up stroom. De
batterijen zitten ingebouwd in containers met standaardmaten waardoor ze
gemakkelijk getransporteerd en geplaatst kunnen worden.

BUURTBATTERIJ: PILOT VAN ENEXIS
In Etten-Leur werd een buurtbatterij geïnstalleerd om de elektriciteit van ca.
800 zonnepanelen op te kunnen slaan, waardoor pieken kunnen worden
gereduceerd en er een minder zwaar elektriciteitsnet nodig is. Bij een
netstoring zou de buurtbatterij zo’n 200 huishoudens 2-3 uur van stroom
kunnen voorzien. Helaas bleek uit de pilot dat er geen business case zit in het
concept, tenzij de kostprijs voor opslag omlaag gaat of er gehandeld kan
worden met de batterij op de onbalans markt.
⬆️

2.1 ROUTE 1: ELEKTRICITEITSOPSLAG
VOORBEELDEN
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ENSPIREME
EnspireME is een opslagbatterij in Duitsland van Eneco en Mitsubishi, heeft
een vermogen van 48 MW en bevat zo’n 10.000 lithium-ion accu’s, genoeg
om de stroom van ruim 5.300 Duitse huishoudens één etmaal op te slaan. In
eerste instantie wordt de batterij ingezet op de primaire reserve markt. Op
deze markt kopen Europese netbeheerders reservecapaciteit in die ze nodig
hebben om de noodzakelijke 50 Hertz frequentie op het elektriciteitsnet te
garanderen. De batterij kan deze rol als primaire reserve overnemen van
kolen- en gascentrales en draagt daarmee bij aan de verdere verduurzaming
van het energiesysteem.

ALSMAAR GROTER
Batterijen worden steeds groter. In Australië was in 2017 al de grootste
batterij ter wereld neergezet en deze wordt binnenkort nog uitgebreid naar
een capaciteit van 150 MW/193,5 MWh. De eigenaar (Neoen) gebruikt de
batterij om hernieuwbare energie op te slaan wanneer de verkoopprijs laag
ligt en het te verkopen wanneer deze hoog ligt. De motivatie voor Australië is
er in gelegen om dat als het aandeel hernieuwbare energie in de energiemix
toeneemt, grootschalige opslagoplossingen zoals batterijen helpen om de
betrouwbaarheid van het elektriciteitssysteem te vergroten.

⬆️ via www.eneco.nl/over-ons/projecten/enspireme/

⬆️ ”Tesla big battery groeit; grootste batterij ter wereld wordt nog groter”;
in Duurzaam Bedrijfsleven, d.d. 19 november 2019.

2.1 ROUTE 1: ELEKTRICITEITSOPSLAG
DUIDING
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KANTTEKENINGEN BIJ DE ROUTE
De aanname is dat er jaarlijks 50.000 MWh over is. Aangenomen is verder dat
dit gelijkmatig verdeeld wordt over het jaar, één keer per dag opgeslagen in
batterijen om deze in de avonduren weer te ontladen en de elektriciteit in te
zetten. Hiermee zouden de batterijen een rol in het overbruggen van
verschillen in vraag en aanbod gedurende de dag en de avond/nacht kunnen
spelen. In combinatie hiermee zou een deel van de capaciteit aangewend
kunnen worden om ook actief te worden op de markt van regelvermogen.
MARKTRIJPHEID
De batterij-techniek is beschikbaar en marktrijp. Wel vind er nog steeds een
vrij sterke ontwikkeling plaats richting betere opslagtechnieken en
goedkopere accu’s. Redox-flow batterijen zijn al vele jaren een grote belofte,
maar duurzame alternatieven op het niveau van huishoudens zijn tot nu toe

niet marktrijp.
Het uitrekenen van de business case is een specialistische aangelegenheid,
waarbij inschatting van prijsvorming op de markt een belangrijke vereiste
competentie is.
IS HET EEN LOGISCHE KEUZE?
Het is een logische keuze, al ligt het mogelijk eerder voor de hand om met
kleinschaligere opties te werken, bijv. 10 MWh of 20 MWh. De
projectorganisatie zou een deel van het voor innovaties gereserveerde
terrein beschikbaar kunnen stellen, en na kunnen gaan of er gegadigde
marktpartijen zijn (soms ook energiebedrijven) die een dergelijke
ontwikkeling ter hand zouden willen nemen.

Pro’s

Con’s

Overdag opslaan en in de avond/nacht ontladen balanceert vraag en aanbod,
ook binnen de gemeente zelf en draagt zo bij aan de energieonafhankelijkheid.

Hoge investeringen.

De techniek is betrouwbaar, bewezen en beschikbaar.

Business case niet eenvoudig, maar vereist uitwerking met een marktpartij (of
energieleveranciers) om kansrijkheid goed te kunnen bepalen.

2.2 ROUTE 2: ELEKTRICITEIT NAAR WATERSTOF
INLEIDING
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HET VERKENNEN WAARD
Aan waterstof wordt vaak een belangrijke rol in de energietransitie
toegeschreven. Het kan namelijk geproduceerd worden door overtollige
elektriciteit voor de elektrolyse te gebruiken en zo energie op te slaan in
waterstof. Doe je dit met hernieuwbare elektriciteit, wordt gesproken van
groene waterstof. Waterstof kan vervolgens als brandstof, grondstof of
energiedrager worden ingezet [bron 3].
Buffering van elektriciteit is in zijn algemeenheid erg kostbaar (ca. 200
Euro/kWh). Als elektriciteit wordt omgezet naar een gasvormige
energiedrager, zoals waterstof, is de buffering factoren goedkoper [bron 2].
Ook “is waterstof aantrekkelijk vanwege de mogelijkheden voor transport en
distributie. In grote volumes is energie in de vorm van waterstof namelijk veel

ROUTE 2C
ROUTE 2D

goedkoper te transporteren dan elektriciteit. Bovendien lopen we met ons
elektriciteitsnetwerk op termijn tegen beperkingen aan.” [3]
Aangezien er in Wells Meer grote hoeveelheden hernieuwbare elektriciteit
zullen worden opgewekt, is de productie van waterstof een interessante
mogelijkheid om te verkennen.
Eerst wordt nu de productie van waterstof behandeld. Vervolgens wordt er
in route 2A t/m 2D ingegaan op de verschillende kansrijke routes om deze
waterstof te distribueren en te gebruiken.

2.2 ROUTE 2: ELEKTRICITEIT NAAR WATERSTOF
PRODUCTIE VAN WATERSTOF – BEREKENINGEN OP HET BIERVILTJE
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WATERSTOF ALS ENERGIEDRAGER
De energie van elektriciteit kan in waterstof worden opgeslagen en
op een later moment worden gebruikt. Om energie weer uit
waterstof te halen kun je het als een gas verbranden of in een
brandstofcel weer omzetten naar elektriciteit.

Het verbrandingsproces van waterstofgas is vergelijkbaar met dat
van aardgas. Waterstof wordt daarom vaak als alternatieve
vervangende brandstof van aardgas gezien. Net als aardgas kan
waterstof met laag of hoog rendement verbrand worden door al
dan niet gebruik te maken van de condenswarmte die bij
verbranding ontstaat.
Het proces in een brandstofcel is wezenlijk anders en is te
vergelijken met omgekeerde elektrolyse. Dit proces kent daarom
ook andere rendementen dan het verbrandingsproces van
waterstof. Brandstofcellen worden bijvoorbeeld gebruikt in de
mobiliteit om met de omgezette elektriciteit een voertuig aan te
drijven.

➡️ Zo kan een 20 MW elektrolyser module er uitzien. Deze werd
geïntroduceerd door Thyssenkrupp voor grootschalige projecten.
“thyssenkrupp offering large-scale water electrolysis”; via
www.greencarcongress.com, d.d. 27 juli 2018.

⬇️ Cor Leguit, CE Delft, in een artikel “Wind, netwerk, opslag en visie.
Onmisbaar voor groene waterstof en Nederland heeft het allemaal”; in
Duurzaam Bedrijfsleven, d.d. 5 november 2019.
GROEN EN BLAUW
Blauwe waterstof wordt geproduceerd uit fossiele brandstoffen zoals aardgas,
waarbij de CO2 die vrijkomt ondergronds wordt opgeslagen. Omdat aardgas de
basis is en er nog een verwerkingsslag overheen gaat, is blauwe waterstof op
dit moment nog twee keer zo duur als aardgas, vertelt Leguijt.
“Naarmate de prijs van aardgas stijgt wordt blauwe waterstof dus ook duurder.
Maar het is wel klimaatneutraal. Als je geen CO2-emissies meer wilt en daar
beleid voor maakt, dan wint blauw het op een gegeven moment van aardgas.”
Groene waterstof is op dit moment zelfs zes keer zo duur als aardgas en dus
drie keer zo duur als blauwe waterstof. “Maar als je gaat sturen op een
klimaatneutrale energievoorziening, dan verwachten wij dat het omslagpunt in
prijs van blauw naar groen rond 2030 plaatsvindt”, zegt Leguijt. Tot die tijd is
blauwe waterstof het trekpaard om de waterstofketens op te bouwen.

2.2 ROUTE 2: ELEKTRICITEIT NAAR WATERSTOF
VOORBEELDEN
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DE GROOTSTE
Het Oostenrijkse staalbedrijf Voestalpine heeft een installatie voor 6 MW in
gebruik genomen, op dit moment de grootste elektrolyser ter wereld.
Voestalpine wil de waterstof gebruiken om bepaalde processen binnen het
bedrijf aan te drijven, en hiermee de CO2-uitstoot met 30% te reduceren in
2030.
Shell en ITM Power werken ondertussen aan project REPHYNE een 10 MW
elektrolyser in Duitsland. Het gaat hier niet per se om groene waterstof, maar
het project illustreert wel met welke vermogens er op dit moment waterstof
wordt geproduceerd.

WATERSTOF EN ZONNE-ENERGIE
In Nederland verrijzen steeds meer grootschalige zonne-energieprojecten,
met name in de noordelijke provincies. Juist op deze plekken is het
elektriciteitsnet niet ingericht op grote hoeveelheden energie die met
dergelijke energieparken gepaard gaat. Overbelasting van het elektriciteitsnet
ligt op de loer. […] Zes partijen gaan de potentie van waterstof in het Friese
Oosterwolde onderzoeken. Naar verwachting wordt de installatie voor
waterstofproductie in de eerste helft van 2021 in gebruik genomen.
⬆️ ”Hoe waterstof het Friese elektriciteitsnet gaat ontlasten”; in Duurzaam
Bedrijfsleven, d.d. 1 november 2019.

⬆️ “Grootste pilotproject voor groene waterstof is nu operationeel”; in
Duurzaam Bedrijfsleven, d.d. 12 november 2019.
⬆️ “Project REFHYNE Project: Clean Refinery Hydrogen for Europe”; via
www.fch.europa.eu

2.2 ROUTE 2: ELEKTRICITEIT NAAR WATERSTOF
VOORBEELDEN
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WATERSTOF DIRECT UIT ZONNEPANELEN
“Bij de KU in Leuven zijn de eerste geslaagde proeven gedaan om waterstof
direct uit zonne-energie te maken. Een standaard zonnepaneel zet 18-20%
van de zonne-energie om in elektrische energie. Als je vervolgens met die
opgewekte energie ook nog water moet splitsen in waterstof en zuurstof, dan
gaat er door omzettingsverliezen veel energie verloren. De onderzoekers van
de KU Leuven zouden dit rendementsprobleem hebben opgelost met een
zonnepaneel dat via een chemisch proces direct waterstof maakt.”
De technologie is nog in een experimentele fase en nog lang niet marktrijp,
maar het geeft een mooie blik op de toekomst.

⬆️ “Nieuwe zonepanelen produceren direct groene waterstof”; in Installatie
Journaal, d.d. 1 maart 2019.

⬇️ “Werking waterstofmolen”; via hy-gro.net
Een animatie over de werking van de waterstofmolen is te vinden via deze
link: https://hy-gro.net/nl/page/werking-van-de-waterstofmolen

WATERSTOFMOLEN
Het bedrijf Hygro promoot de zogenaamde waterstofmolen. Waterstof wordt
geproduceerd door water-elektrolyse, geïntegreerd in een (offshore)
windturbine. Volgens Hygro is de levelized cost of energy per GJ waterstof
vergelijkbaar met de kosten van het aan land brengen van elektriciteit uit een
offshore windturbine. Tegenover de hogere opwekkosten van waterstof staat
dat het transport van gas per eenheid energie, veel goedkoper is dan
transport van elektriciteit. Verwacht wordt dat deze techniek op korte termijn
inzetbaar zal zijn.

2.2 ROUTE 2: ELEKTRICITEIT NAAR WATERSTOF
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KANTTEKENINGEN BIJ DE ROUTE
Het elektrolyseproces is weliswaar regelbaar in vermogen, maar is alleen
interessant als er nagenoeg volcontinu en gelijkmatig geproduceerd kan
worden. Er is daarom in de berekeningen gekeken met welk vermogen je
continu (8.200 uur/jaar) waterstof zou kunnen produceren als er 50.000
MWh elektriciteit over is op jaarbasis. Daaruit volgt een vermogen van 6,1
MW.

MARKTRIJPHEID
De techniek voor elektrolyse is er, maar met een schaalgrootte van 6,1 MW
behoort het wel gelijk tot de grote installaties op dit moment. Een voordeel is
dat deze systemen ook modulair opgebouwd kunnen worden. In elk geval
geldt dat voor een haalbare business case een (nagenoeg) volcontinue
productie noodzakelijk is. Elektrolyse direct bij een windturbine wordt op de
korte termijn (technisch) inzetbaar, direct uit zonnepanelen voorlopig niet.

In Wells Meer is er vooral veel opgesteld vermogen aan zonne-energie.
Daardoor wordt ‘s nachts geen elektriciteit geproduceerd en het opgesteld
vermogen aan windenergie bedraagt ‘slechts’ 18 MW. Er is voor de
berekeningen aangenomen dat er wel altijd (8.200 uur/jaar) voldoende
elektriciteit wordt opgewekt om een 6,1 MW elektrolyser te laten draaien.

IS HET EEN LOGISCHE KEUZE?
Geredeneerd vanuit een overschot van hernieuwbare energie, is conversie
naar waterstof heel logisch. Echter, de productiekosten zijn op dit moment
nog hoog. Het is daardoor logischer om op kleinere schaal hiermee te
beginnen en de ontwikkelingen hierin te volgen.

Pro’s

Con’s

Waterstof is breed inzetbaar voor verschillende toepassingen als grondstof,
brandstof en energiedrager

Vereist continue en gelijkmatige productie.

Waterstof is relatief goedkoop te bufferen

De kostprijs van groene waterstof is nu nog hoog [3].

Waterstof is relatief goedkoop te transporteren

De vraag naar groene waterstof is nog in ontwikkeling en lastig te voorspellen
[3].

Bijdrage aan de energieonafhankelijkheid gemeente Bergen

2.2.1 ROUTE 2A: ELEKTRICITEIT NAAR WATERSTOF – 20% BIJMENGING LOKAAL GASNET
INLEIDING

29

OPSLAG

OPWEK
Brontechniek

2A

Energiedrager

Opwerking/
conversie

DISTRIBUTIE
Opslagtechniek

Distributietechniek

GEBRUIK
Opwerking/
conversie

Product/
dienst

Afnemer

Huishoudens
en bedrijven

Zon-PV systemen
Elektriciteit

Elektrolyse

Waterstof

Windturbines

HET VERKENNEN WAARD
Een van de mogelijke toepassingen van waterstof is verbranding en daarmee
de opwekking van warmte. Als zodanig komt waterstof in beeld als
vervangende brandstof voor het aardgas dat we in Nederland nu massaal
gebruiken voor de verwarming van onze gebouwen en bijvoorbeeld ook voor
verwarming van kassen in de tuinbouw.

Lokaal gasnet
20% H2

Mengstation

H2 voor warmte
Tuinbouw

dezelfde hoeveelheid warmte een groter volume waterstofgas nodig hebt.
Daardoor kun je de bestaande gasinfrastructuur niet zomaar gaan gebruiken
voor 100% waterstof.

De gasinfrastructuur ligt er al en in termen van energie levert dit
gasdistributienet 10x zoveel energie en heeft ongeveer een 4x hogere
(piek)capaciteit dan het elektriciteitsdistributienet, maar dan voor dezelfde
kosten [2]. Dat spreekt voor een warmtevoorziening met gas.

Echter, door ‘slechts’ 20% waterstof aan het aardgas toe te voegen kan de
bestaande infrastructuur wel zonder aanpassingen gebruikt worden. Via een
mengstation kan de geproduceerde waterstof in het lokale aardgasnet
worden ingevoed. Bestaande verbrandingsinstallaties kunnen probleemloos
warmte genereren met dit gasmengsel. De gebruiker hoeft dus geen
aanpassingen te doen in het gebouw en kan ongemerkt ‘overstappen’ op
20% waterstof.

Waterstof is lichter dan aardgas, heeft een hogere energie-inhoud per kg. en
een lagere energie-inhoud per kubieke meter. Dat betekent dat je voor

Indien er groene waterstof wordt gebruikt, kan op deze manier met relatief
lage investeringen direct een deel van de gasvraag worden verduurzaamd.

2.2.1 ROUTE 2A: ELEKTRICITEIT NAAR WATERSTOF – 20% BIJMENGING LOKAAL GASNET
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2D
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WATERSTOF EN GAS OP AMELAND
Bij wijze van proef gebruikte 14 woningen op Ameland jarenlang aardgas
waarin stapsgewijs tot 20% waterstof werd bijgemengd. Het bleek voor
gebruikers, apparaten en leidingen geen enkel probleem op te leveren. De
proef was daarmee succesvol en is inmiddels afgerond.

⬆️ “Waterstofbijmenging in aardgas project Noorderlicht Nes-Ameland”; via
www.duurzaamameland.nl.

⬅️ “Geslaagde proef met mengen waterstof en gas”; via
www.bnnvara.nl/kassa/artikelen/geslaagde-proef-met-mengen-waterstof-engas, d.d. 20 september 2012.
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KANTTEKENINGEN BIJ DE ROUTE
Omdat er is uitgegaan van de huidige gasvraag in de gemeente Bergen, is er
mogelijk sprake van een overschatting van de benodigde warmte in de
toekomst. Doordat er maatregelen genomen zullen gaan worden op het
gebied van isolatie of doordat een alternatieve warmtevoorziening voor
bepaalde gebouwen interessanter is (bijv. all-electric), zal de vraag naar
warmte uit gas afnemen.
Indien tuinders nu biogas (uit lokale reststromen) gebruiken is het niet
wenselijk dit met waterstof te vervangen. Indien er nu met aardgas wordt
gestookt, is het wel interessant. Sommige tuinders zullen nu zelf met WKKinstallaties CO2 produceren dat zij gebruiken in de kassen. Bij de verbranding
met 20% waterstof zal er minder CO2 geproduceerd worden. Hier zal in dat
geval naar gekeken moeten worden.
Er is vooral in de winter vraag naar warmte en op deze route dus ook naar
waterstof. De waterstof wordt echter het gehele jaar door geproduceerd
waardoor er behoefte is aan seizoensopslag van waterstof.

Pro’s

MARKTRIJPHEID
Los van de waterstofproductie zelf, is het bijmengen van waterstof technisch
mogelijk en zijn succesvolle proeven afgerond. Omdat de productie van
(groene) waterstof aanmerkelijk duurder is dan de huidige kosten van
aardgas, is er momenteel nog geen business case. Een voordeel van deze
route is echter wel dat van de bestaande infrastructuur en installaties gebruik
gemaakt kan worden, en hiervoor geen extra kosten hoeven te worden
gemaakt.
Veel technieken voor waterstofopslag hebben nog een laag TRL niveau en op
dit moment is het nog de voornaamste kostenpost in de
waterstofvoorzieningsketen [4]. Dit heeft een negatief effect op de business
case.
IS HET EEN LOGISCHE KEUZE?
Deze variant kan gezien worden als een eerste stap richting een volledige of
gedeeltelijke waterstoftransitie, met als voordeel dat ook met een kleine
elektrolyser begonnen kan worden (bijv. 1 MW).

Con’s

De bestaande gasinfrastructuur kan gebruikt worden. Het bestaande
vermaasde gasleidingnetwerk kan worden gebruikt om waterstof in te voeden
en ook aan de gasketels hoeven geen aanpassingen plaats te vinden.

Ondanks het bijmengen van 20% volume, kan waterstof door de lagere
energiedichtheid per kubieke meter slechts in ca. 8% van de warmtevraag
voorzien. Daarmee is de bijdrage aan verduurzaming beperkt.

Bijdrage aan de energieonafhankelijkheid gemeente Bergen

Doordat waterstof voor warmte vooral in de winter nodig is, maar er ook in de
zomer wordt geproduceerd is seizoensopslag nodig, dit is erg kostbaar.

2.2.2 ROUTE 2B: ELEKTRICITEIT NAAR WATERSTOF – 100% WATERSTOF LOKAAL GASNET
INLEIDING
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HET VERKENNEN WAARD
Aardgas voor 100% vervangen door groene waterstof heeft om verschillende
redenen potentie. Ten eerste wordt er in het geval van groene waterstof
geen CO2 meer uitgestoten voor de opwekking van warmte. Ten tweede kan
de bestaande aardgasinfrastructuur grotendeels worden gebruikt voor de
distributie van waterstof.
Voor de verbranding van waterstof in gebouwen is onder andere een
waterstof CV-ketel nodig. De technologie hiervoor is reeds ontwikkeld en kan
worden toegepast. Het is meestal zo dat er een combi-toestel voor het
warme water en het tapwater zal komen. Daarnaast is het voor bewoners
vaak ook nodig om over te stappen op elektrisch koken. Dat vraagt soms om
een aanpassing in de meterkast. Bovendien moet worden gekeken of de

Lokaal gasnet
100% H2

Waterstof CV-ketel

H2 voor warmte
Tuinbouw

gasmeter geschikt is voor de hogere volumestroom, zowel qua technische
capaciteit als comptabele nauwkeurigheid. Er is qua volume voor dezelfde
energiehoeveelheid ongeveer 3x zoveel waterstof nodig als aardgas [2].
Vanuit technisch oogpunt zijn verdere maatregelen aan de kant van de
gebruiker zoals gebouwisolatie niet noodzakelijk.
Gasturbines of WKK-installaties die bijvoorbeeld in de tuinbouw worden
gebruikt hoeven niet per se vervangen te worden door nieuwe installaties en
kunnen naar verwachting meestal worden omgebouwd voor de verbranding
van waterstof. Dit zal dan met dezelfde rendementen gebeuren als dat
voordien met aardgas het geval was.

2.2.2 ROUTE 2B: ELEKTRICITEIT NAAR WATERSTOF – 100% WATERSTOF LOKAAL GASNET
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STAD AAN HET HARINGVLIET
Stad aan het Haringvliet is een dorp in Zuid-Holland in de gemeente GoereeOverflakkee. Het dorp telt ongeveer 1.200 inwoners. In het kader van het
Convenant Groene Waterstofeconomie Zuid-Holland wordt onderzocht of en
hoe deze stad de overstap van aardgas naar waterstof kan maken. De
ombouw zou in 2025 gereed moeten zijn en wordt uitgevoerd onder regie van
de regionale netbeheerder Stedin. Onderzocht is hoe de overstap in fasen van
het lokale gasnet naar een lokaal waterstofnet kan worden gemaakt, en welke
aanpassingen hiervoor in de woningen nodig zijn.
⬆️➡️ “Van aardgas naar waterstof, de overstap van Stad aan het
Haringvliet”; Gezamenlijke publicatie van Kiwa en Stedin, ongedateerd.

⬅️⬇️ “Warme woning en energieopslag dankzij waterstof”; in
Reformatorisch Dagblad, d.d. 17 oktober 2019.

TESTKETELS IN ROZENBURG
In de Rotterdamse wijk Rozenburg wordt bij wijze van proef op kleine schaal
waterstof geproduceerd en gebruikt om een appartementencomplex te
verwarmen. Daarvoor zijn er 3 prototype cv-ketels geïnstalleerd die de
komende jaren nog uitgebreid getest zullen gaan worden. De woningen zijn
de eerste in Nederland die met pure waterstof verwarmd worden.

2.2.2 ROUTE 2B: ELEKTRICITEIT NAAR WATERSTOF – 100% WATERSTOF LOKAAL GASNET
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KANTTEKENINGEN BIJ DE ROUTE
Voor deze route gelden dezelfde kanttekeningen als voor route 2A: er is
mogelijk sprake van een overschatting van de benodigde waterstof in de
toekomst door afnemende vraag naar warmte uit gas, waterstof is alleen
zinvol voor tuinders die nu aardgas gebruiken en er zal gekeken moeten
worden naar de CO2 productie voor gebruik in de kassen. Bovendien is er ook
hier behoefte aan seizoensopslag van waterstof.

MARKTRIJPHEID
De techniek om te kunnen verwarmen met 100% waterstof is marktrijp. Het
vervangen en aanpassen van verbrandingsinstallaties is kostbaar voor de
gebruiker vormt daarmee mogelijk een uitdaging. De grootste uitdaging ligt
echter ook hier in de productiekosten van (groene) waterstof, in relatie tot de
kosten van aardgas. Eveneens vormt de waterstofopslag ook voor deze route
een uitdaging voor de business case.

Daarnaast moet worden opgemerkt dat waterstof ondanks de voordelen niet
altijd de beste of duurzaamste verwarmingsoptie is voor alle gebouwen op de
langere termijn. Door de gebouwde omgeving van 100% waterstof te gaan
voorzien, neem je ook de prikkels weg om bijvoorbeeld energie te gaan
besparen door isolatie of te kiezen voor een duurzamere warmtevoorziening
(op lagere temperatuur) voor jongere woningen.

IS HET EEN LOGISCHE KEUZE?
Voor een deel van de gebouwde omgeving en de landbouw is het een goede
optie op het moment dat de productie van groene waterstof in Wells Meer
haalbaar wordt. Een logische eerste stap zou het kiezen van een proefgebied
kunnen zijn.

Pro’s

Con’s

De bestaande gasinfrastructuur kan gebruikt worden. Het bestaande
vermaasde gasleidingnetwerk kan worden gebruikt om waterstof in te voeden
en ook aan de gasketels hoeven geen aanpassingen plaats te vinden.

Aanpassingen aan of vervanging van verbrandingsketels is noodzakelijk.
Kostbaar voor de gebruiker.

Bijdrage aan de energieonafhankelijkheid gemeente Bergen.

Niet voor elk gebouw de beste oplossing voor de langere termijn.
Doordat waterstof voor warmte vooral in de winter nodig is, maar er ook in de
zomer wordt geproduceerd is seizoensopslag nodig, dit is erg kostbaar.

2.2.3 ROUTE 2C: ELEKTRICITEIT NAAR WATERSTOF – BRON/VULSTATION
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HET VERKENNEN WAARD
Opgeslagen waterstof kan gebruikt worden als vervanger voor fossiele
transportbrandstoffen (benzine en diesel) en daarvoor via
waterstoftankstations aangeboden worden [1]. Een locatie voor een dergelijk
tankstation in de gemeente Bergen zelf kan waarschijnlijk nog niet op
voldoende klandizie rekenen. Het is daarom vooral interessant te kijken naar
een bron/vulstation in de gemeente waar niet alleen voertuigen getankt
kunnen worden, maar waar vooral ook waterstof in cilinders getankt kan
worden om deze vervolgens te transporteren naar een industriële afnemer of
een tankstation elders. Wells Meer kan daarmee een belangrijk laadpunt
worden voor zuidwest Nederland.

Bron/vulstation

Mobiele H2 voor
industrie en mobiliteit
Industrie
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HYBALANCE
Het Deense project HyBalance produceert ca. 500 kg waterstof per dag en
slaat daarbij hernieuwbare windenergie op. De waterstof wordt opgehaald op
de productielocatie bij het vulstation en vervolgens aan industriële klanten
geleverd en aan verschillende waterstof tankstations op andere locaties.

➡️ “Air Liquide”; in
presentatie Ekinetix,
d.d. 12 maart 2019.
Opslag in tubetrailers:
200 bar,
ca. 320 kg H2
40 ton vrachtwagen

➡️ “Messer”; in
presentatie Ekinetix,
d.d. 12 februari 2019.
Opslag in gekoeld
transport:
ca. 3.500 kg H2

⬅️ ”Air Liquide inaugurates HyBalance”; via www.gasworld.com, d.d. 3
september 2018.
Foto: HyBalance.
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➡️ ”Kabinet en
provincies
investeren in
vijftig
waterstofbusse
n voor ov”; via
www.nu.nl, d.d.
20 november
2019.

WATERSTOFBUSSEN OPENBAAR VERVOER
Minister van Veldhoven zegt dat waterstof de toekomst heeft voor zware
vervoersmiddelen als bussen en vrachtwagens. Ze hebben een grote
actieradius. Op een volle tank kan een bus 400 kilometer afleggen.
[…] De overheid heeft als doelstelling dat na 2025 elke nieuwe bus emissievrij
gaat rijden en vanaf 2030 moeten alle bussen in het openbaar vervoer
emissievrij rijden.
➡️⬇️ Foto: het gebruik van waterstof bij
heftrucks in Noord-Amerika.
In presentatie Ekinetix, d.d. 12 maart 2019.
WATERSTOF IN LOGISTIEK EN MOBILITEIT
Toepassingen van waterstof zijn legio. In
vuilniswagens, bussen en ook bijvoorbeeld
een vloot van heftrucks in distributiecentra.
⬅️⬇️ “SPD will Wasserstoff statt Diesel für RE 10”; in NRW, d.d. 14 januari
2019.
MOGELIJK KANSEN IN DE REGIO
De Nederlandse Maaslijn wordt inmiddels al geëlektrificeerd, maar over de
Duitse grens rijdt tussen Kleve en Düsseldorf nog altijd een dieseltrein. In de
lokale politiek is de mogelijkheid van een waterstoftrein al geopperd.

2.2.3 ROUTE 2C: ELEKTRICITEIT NAAR WATERSTOF – BRON/VULSTATION
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KANTTEKENINGEN BIJ DE ROUTE
Het is de vraag of waterstof produceren alleen met het doel om het via deze
route te verkopen realistisch is. Zeker met de berekende hoeveelheden lijkt
dit voorlopig niet haalbaar. De route is daarom ook vooral interessant om
eventuele overproductie van route 2A of 2B te distribueren en te verkopen.
MARKTRIJPHEID
Technisch is deze route haalbaar en marktrijp. De uitdaging zit hem in het op
gang brengen van de vraag naar waterstof en dan met name in de omgeving
van Wells Meer.

IS HET EEN LOGISCHE KEUZE?
Wells Meer kan een interessante locatie worden als vulpunt voor waterstof
distributeurs in Zuid-Nederland. De installatie moet eigenlijk bezien worden
als een productiefaciliteit welke meerdere markten en segmenten bediend.
De waterstof mobiliteitsmarkt is een kip-ei verhaal. Je moet daarom
kleinschalig beginnen, zodat er een tankstation komt, er meer voertuigen
komen enz. Omdat de techniek modulair is, is het ook heel goed mogelijk om
kleiner te beginnen en langzaam op te schalen.

Pro’s
Maakt waterstof beschikbaar voor transport en daarmee inzetbaar op
verschillende locaties en voor verschillende doeleinden.

Con’s
Markt is nu nog klein.

2.2.4 ROUTE 2D: ELEKTRICITEIT NAAR WATERSTOF – GTS GASNET
INLEIDING
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HET VERKENNEN WAARD
Waterstof wordt ook gezien als potentieel belangrijke brandstof voor
industriële processen die veel warmte vereisen. Door (groene) waterstof te
verbranden kunnen zonder CO2 uitstoot hoge temperaturen worden
gegenereerd, iets wat met elektriciteit technisch niet mogelijk is. Bovendien
kan waterstof ook door de industrie worden gebruikt als grondstof.
In de directe omgeving van Wells Meer is geen zware industrie te vinden,
maar transport van waterstof via het GTS gasnet kan mogelijk een oplossing
bieden om waterstof naar de vragende industrie te distribueren. De Gasunie,
in Nederland verantwoordelijk voor transport van aardgas, is zelfs al
begonnen om bestaande hoofdleidingen die niet langer nodig zijn voor het
transport van aardgas geschikt te maken voor het vervoer van onder andere
waterstof.
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GTS GASNET
In Zeeland is recentelijk een 12 km lange hoofdleiding aangepast en als
waterstofleiding in gebruik genomen. Hiermee wordt commercieel ruim 4.000
ton waterstof per jaar getransporteerd. Het is de bedoeling dat met het
bestaande gasnet de verschillende industriële clusters in Nederland
verbonden gaan worden om ze te kunnen gaan voorzien van andere
energiedragers dan aardgas. De voor Wells Meer dichtstbijzijnde hoofdleiding
loopt noord-zuid bij Venray. Chemelot in Zuid-Limburg is het dichtstbijzijnde
industriële cluster.
⬇️ Uitsnede uit “Gasunie’s Dutch Transport System”; via
www.gasunietransportservices.nl/netwerk-operations/het-transportnetwerk,
d.d. 21th edition status januari 2015.

⬇️⬅️ “Eerste H2 transport via bestaande gasleiding“; via
https://www.vshanab.nl/nl/projecten/detail/eerste-h2-transport-viabestaande-gasleiding
Kaart: via J. Reijerkerk.
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KANTTEKENINGEN BIJ DE ROUTE
Het is de vraag of waterstof produceren enkel met het doel om het via deze
route te verkopen nu al realistisch is, temeer de industrie vooralsnog vooral
inzet op blauwe waterstof welke aanmerkelijk goedkoper is dan groene
waterstof.

IS HET EEN LOGISCHE KEUZE?
Het lijkt geen logische eerste stap en reden om met waterstofproductie te
beginnen. Vanuit schaalgrootte is het wel logisch om invoeding in het GTS
Gasnet als 3e of 4e markt te bezien en zo doende voldoende afzetvolume te
genereren om schaalvoordelen te benutten.

MARKTRIJPHEID
Technisch gezien is dit mogelijk. Voor de financiële haalbaarheid van deze
route is het de vraag of er voldoende vraag naar groene waterstof is vanuit de
industrie, op welke termijn en tegen welke prijs. Daarnaast moet bekeken
worden wat de mogelijkheden zijn om de waterstof die in Wells Meer wordt
geproduceerd in te voeden op het GTS gasnet ter hoogte van Venray.
Hiervoor zal waarschijnlijk een gedeeltelijk nieuwe leiding moeten worden
aangelegd.

Pro’s
Grote volumes in een keer af te zetten.

Con’s
Aansluiting op het hoofdleidingnet ter hoogte van Venray is waarschijnlijk
kostbaar.
Markt is nu nog klein

2.3 ROUTE 3: ZONTHERMISCHE WARMTE
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dienst

Afnemer

Huishoudens
en bedrijven

3
zonthermische
systemen

Water

Warmtewisselaar

Warmteopslagtechnieken

Warmtenet

Warmte
Tuinbouw

HET VERKENNEN WAARD
In de plannen voor het Energielandgoed wordt veel meer elektriciteit
opgewekt dan er in de gemeente zelf gebruikt wordt aan elektriciteit. De
energievraag bestaat dan ook grotendeels uit de vraag naar warmte. Het is
daarom interessant om te kijken of je in plaats van elektriciteit uit de zon ook
zonnewarmte zou kunnen opwekken met grootschalige zonthermische
systemen.
In Nederland kennen we vooral de zonnecollector op het dak, maar in het
buitenland zijn al zonneparken van zonthermische panelen in gebruik met
het verwarmen van de gebouwde omgeving als doel (zie voorbeelden
verderop).
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OPSLAG

OPWEK
Brontechniek

Energiedrager

Opwerking/
conversie

DISTRIBUTIE
Opslagtechniek

Distributietechniek

GEBRUIK
Opwerking/
conversie

Product/
dienst

Afnemer

Huishoudens
en bedrijven

3
Zonthermische
systemen

Water

Warmtewisselaar

Warmteopslagtechnieken

Warmtenet

Warmte
Tuinbouw

40% van de
opgewekte
warmte wordt
eerst opgeslagen

Surplus
opbrengst
50.000 MWh

50.000 MWh
wordt opgewekt
op 49 hectare

Op deze 49
hectare kan ook
73.272
MWhth/jaar
zonthermische
energie worden
opgewekt

Middentemperatuur
70-20 °C

Opslag in bijv.
2 Ecovats XXL

Water kan zo tot
bijv. 85 °C
worden
opgewarmd

10% verliezen in
warmteopslag
Ecovat

15% verliezen in warmtewisselaar en warmtenet

In de praktijk zal
soms een
warmtepomp
nodig zijn om het
water uit de
opslag nog op te
werken naar de
gewenste
temperatuur.

215 TJ
totaal leverbare
warmte

56% van het
energieverbruik
in de gebouwde
omgeving

of
42% van het
energieverbruik
in de landbouw
24% van de
gebouwde
omgeving en de
landbouw samen
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NADERE TOELICHTING
Het rekenen met deze route vereist een aantal aannames en dit is ter
verduidelijking geschematiseerd. Er is aangenomen dat er een middentemperatuur (70/20) warmtenet toegepast wordt, aangezien de meeste
gebouwen, al dan niet met een aantal aanpassingen, hiermee verwarmt
zouden kunnen worden. Dit is een duurzamere oplossing dan een warmtenet
op hoge temperatuur.

Opgeslagen warmte in bijvoorbeeld een Ecovat verliest warmte en
afhankelijk van het moment zul je in de praktijk waarschijnlijk soms nog een
warmtepomp nodig hebben om de verloren warmte weer op te werken.
Hiermee is in de berekeningen geen rekening gehouden, aangezien er in
theorie warmte uit de opslag onttrokken kan worden op de gewenste
aflevertemperatuur.

2.3 ROUTE 3: ZONTHERMISCHE WARMTE
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GROOTSTE VAN NEDERLAND
Bij de Zernike campus in Groningen komt een uniek zonnepark van 12 hectare
dat geen stroom opwekt maar het warmtenet Noordwest voorziet van warm
water. Zonthermie wordt op deze schaal in Nederland nog niet toegepast. Het
park levert water van ca. 70 tot 85 graden en zou goed zijn voor het leveren
van warmte aan zo’n 2.500 huishoudens (douchen en verwarmen).
➡️ “Grootste
thermiepark
komt in
Groningen”; in
Dagblad van het
Noorden, d.d. 8
oktober 2019

GROOTSTE TER WERELD
In Denemarken worden al langer grote zonthermische parken aangelegd
en gebruikt in warmtenetten. In het Deense Silkeborg werd eind 2016 de
toen grootste ter wereld in bedrijf genomen met een oppervlakte van
ruim 150.000 m2.
⬆️ Foto: het zonnepark in Silkeborg, Denemarken.
via www.solar-district-heating.eu
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ECOVAT
Ecovat slaat warmte op in water in een ondergronds of deels bovengronds
opslagvat met temperaturen tot wel 95 °C. Daarmee fungeert het in een
warmtenet als dag/nacht of week/maand buffer. Ook seizoensopslag is
technisch mogelijk, maar de business case hiervoor is nog niet
aantrekkelijk.

HoCoSto
HoCoSto is net als Ecovat een opslagvat voor warmte. Dit wordt
bijvoorbeeld toegepast in het project Karwijhof waar in een 4 meter diepe
ondergrondse bak van ca. ¼ voetbalveld groot warmte wordt opgeslagen
die is opgewekt met zonnecollectoren. Met deze seizoensopslag kunnen
ca. 50 woningen worden bediend. In vergelijking met Ecovat neemt het
systeem van HoCoSto dus veel meer ruimte in beslag.

Het grootste Ecovat XXL heeft een diameter van 50 meter en een diepte
van 46 meter. De eerste projecten van Ecovat zijn momenteel nog in
ontwikkeling.

⬆️ via www.ecovat.eu

⬆️ via www.hocosto.com
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KANTTEKENINGEN BIJ BEREKENINGEN
De berekeningen zijn gestoeld op verschillende eerder toegelichte aannames.
Het gaat bij deze route al snel om een complex energiesysteem waardoor ook
varianten nog denkbaar zijn.

Ten tweede is ook de business case voor seizoensopslag van warmte nog niet
marktrijp. Aangezien er in Wells Meer vooral in de zomer veel warmte
opgewekt kan worden is, met name de opslag voor de overbrugging van het
seizoen van belang.

MARKTRIJPHEID
Technisch is deze route mogelijk, maar er zijn verschillende factoren die de
haalbaarheid bemoeilijken. Ten eerste is de aanleg van een warmtenet in een
dunbevolkt gebied met verspreid gelegen kernen kostbaar. Technisch is
warmtetransport over enkele kilometers wel mogelijk. Het meest kansrijk lijkt
in dit geval de combinatie met de tuinbouw, aangezien daar een grote
hoeveelheid warmte kan worden afgezet.

IS HET EEN LOGISCHE KEUZE?
Met 49 ha zonthermische panlen zou dit park tot de grootste installaties ter
wereld behoren. Maar er zijn op deze route een aantal moeilijkheden te
overwinnen en voorlopig zal deze route niet de meest logische keuze zijn.
Mogelijk dat een combinatie met de tuinbouw haalbaar is, ook omdat het aan
te leggen warmtenet dan te overzien is.

Pro’s

Con’s

Ook op kleinere schaal mogelijk, schaalbaarder dan geothermie.

Vereist een nieuwe aan te leggen warmtenet in een dunbevolkt gebied.

Je gebruikt een deel van het energielandschap (ca. 1/5e) om in te zetten voor
warmtevraag

Seizoensopslag van warmte is nog geen business case.

Bijdrage aan de energieonafhankelijkheid gemeente Bergen

2.4 ROUTE 4: GEOTHERMISCHE WARMTE
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OPSLAG

OPWEK
Brontechniek

Energiedrager

Opwerking/
conversie

DISTRIBUTIE
Opslagtechniek

Distributietechniek

GEBRUIK
Opwerking/
conversie

Product/
dienst

Afnemer

Zon-PV systemen
Elektriciteit

4

Huishoudens
en bedrijven

Windturbines

Geothermie

Water

Warmtewisselaar

Warmtenet

(collectieve)
warmtepomp

Warmte

Tuinbouw

HET VERKENNEN WAARD
Geothermie heeft als voordelen dat het een constant beschikbare
warmtebron is die geen CO2 uitstoot. Voor Wells Meer is een quickscan
geothermie (2019) uitgevoerd waaruit blijkt dat er potentie is voor ondiepe
geothermie uit het Nederweert Zandsteen member (44-50 °C) en voor diepe
geothermie uit de Zeeland formatie (50-80 °C). Grondlagen die met een
horizontale put te ontsluiten zijn, zijn hier nu niet verder bekeken.

elektriciteit uit het Energielandgoed.

Door een collectieve warmtepomp in te zetten om het water vlak voor
gebruik naar de gewenste temperatuur op te werken, is er op deze route ook
elektriciteit nodig. Daarom is het interessant om te kijken hoe ook
geothermie een rol kan spelen bij enerzijds het verduurzamen van de
warmtevraag in de gemeente Bergen en anderzijds bij de inzet van

Vertrekpunt bij deze route is de vraag welke energie er uit geothermische
bronnen en voor de opwerking met een collectieve warmtepomp nodig is om
in de huidige warmte vraag van de gebouwde omgeving en de landbouw in
de gemeente Bergen te voorzien.

Het is over het algemeen interessant om geothermie te combineren met
warmteopslag in een aquifer. Zo kan de diep gewonnen warmte in de zomer
ondiep worden opgeslagen en in de winter benut. Aangezien er voor een
dergelijke opslag in de bodem geen potentie is in Wells Meer, is er niet met
opslag van warmte gerekend.
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OPSLAG

OPWEK
Brontechniek

Energiedrager

DISTRIBUTIE

Opwerking/
conversie

Opslagtechniek

GEBRUIK

Distributietechniek

Opwerking/
conversie

Product/
dienst

Afnemer

Zon-PV systemen
Elektriciteit

4

Huishoudens
en bedrijven

Windturbines

Geothermie

Diepe
geothermie
Wells Meer:
Zeeland
formatie. Gem.
brontemperatuur
65 °C

Warmtewisselaar

Warmtenet

14.547 MWh/jr. elektriciteit voor
opwerking voor gebouwde
omgeving

209 TJ
voor gebouwde omgeving
Bronvermogen:
7,3 MW bij 8.000 uur/jaar
276 TJ
voor landbouw
Bronvermogen:
9,6 MW bij 8.000 uur/jaar
348 TJ
voor gebouwde omgeving
Bronvermogen:
12,1 MW bij .8000 uur/jaar
460 TJ
voor landbouw
Bronvermogen:
16,0 MW bij 8.000 uur/jaar

(collectieve)
warmtepomp

19.183 MWh/jr. elektriciteit voor
opwerking voor landbouw
15% verliezen in
warmtewisselaar en
warmtenet

Middentemperatuur
70-20 °C

Coefficient of
Performance
(COP) 4
6.319 MWh/jr. elektriciteit voor
opwerking voor gebouwde
omgeving
8.333 MWh/jr. elektriciteit voor
opwerking voor landbouw

Tuinbouw

Warmte

VERTREKPUNT: in volledige huidige vraag voorzien

Ondiepe
geothermie
Wells Meer:
Nederweert
Zandsteen
Member. Gem.
brontemperatuur
47 °C

Water

387 TJ/jr.
warmtevraag
gebouwde
omgeving
511 TJ/jr.
warmtevraag
landbouw
387 TJ/jr.
warmtevraag
gebouwde
omgeving
511 TJ/jr.
warmtevraag
landbouw
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NADERE TOELICHTING
Het rekenen met deze route vereist een aantal aannames en dit is ter
verduidelijking geschematiseerd. Er is aangenomen dat er een middentemperatuur (70/20) warmtenet toegepast wordt, aangezien de meeste
gebouwen, al dan niet met een aantal aanpassingen, hiermee verwarmt
zouden kunnen worden. Dit is een duurzamere oplossing dan een warmtenet
op hoge temperatuur.

Afhankelijk van de temperatuur van de bron moet het water in het
warmtenet nog verder opgewerkt worden door een warmtepomp. Hiervoor
is een collectieve warmtepomp dicht bij de gebruiker aangenomen.
Algemeen geldt dat hoe hoger de brontemperatuur, hoe minder warmte er
toegevoegd hoeft te worden met de warmtepomp.
⬅️ Afbeelding: ondiepte geothermie met een gem. temp. van 47 °C.
⬇️ Afbeelding: diepe geothermie met een gem. temp. van 65 °C.
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⬇️ Werking geothermie

GEOTHERMIE
Geothermie wordt gewonnen via doubletten (2 putten): warm water wordt
omhoog gepompt (productieput), het koudere retourwater gaat terug de
bodem (injectieput). Het warme water gaat via een warmtewisselaar naar een
warmtenet.
Geothermie wordt in Nederland vooral toegepast in de glastuinbouwsector. Er
zijn wel projecten in ontwikkeling voor de gebouwde omgeving; de potentie is
groot. Er zijn nu 18 doubletten met een totale energieproductie van 3 PJ per
jaar. In 2030 kan dit 50 PJ zijn (175 doubletten), in 2050 meer dan 200 PJ (700
doubletten).
Omvang projecten: warmtelevering voor ca. 4.000-8.000 woningen,
afhankelijk van ondergrond, volume en diepte. Een voorbeeld: bij een kleine
bron à 7 MW ongeveer 4.000 woningen, bij een grotere bron à 20 MW
ongeveer 10.000 woningen. Er is altijd een back-up-installatie nodig, die in
koude perioden de warmtelevering ondersteunt (piekvermogen). Dit kan een
(groen)gasketel, biomassaketel, restwarmtebron, warmteopslag of een
(collectieve) warmtepomp zijn.

FYSIEK AFMETINGEN
Een boorlocatie is 1-1,5 ha.
groot (2 à 3 voetbalvelden). Na
installatie is de omvang van
een geothermiebron
beduidend kleiner: 0,25 ha.
(ca. 0,5 voetbalveld).
KOSTEN
Investeringen liggen in de
orde-grootte van €15-20
miljoen per doublet.
Levensduur van een doublet is
30-40 jaar.
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⬇️ “Eneco ontwikkelt grootste warmtepomp van Nederland”; in Duurzaam
Bedrijfsleven, d.d. 8 oktober 2018.
COLLECTIEVE WARMTEPOMP
Warmtepompen zijn er in alle soorten en maten. Eneco en
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden ontwikkelden er een met een
vermogen van 25 MW voor het stadswarmtenet van Utrecht. Een dergelijk
grote warmtepomp kan een mogelijkheid zijn om grote hoeveelheden water
op te werken. Meerdere kleinere collectieve warmtepompen op buurtniveau
is mogelijk ook een optie.

2.4 ROUTE 4: GEOTHERMISCHE WARMTE
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KANTTEKENINGEN BIJ DE ROUTE
Er is aangenomen dat er bijna volcontinu warmte wordt onttrokken (8.000
uur/jaar), omdat dit het meest rendabele uitgangspunt is. In de praktijk zal er
in de winter echter meer warmtevraag zijn dan in de zomer. Geothermie
wordt daarom vaak gecombineerd met opslag. Normaalgesproken is
seizoensopslag bij geothermie alleen mogelijk in een aquifer, dergelijk grote
volumes opslaan in systemen zoals een Ecovat wordt niet haalbaar geacht.
Wil je enkel onttrekken wat je nodig hebt, zul je in de praktijk schommelingen
krijgen in de seizoenen, waardoor je in de winter ook een groter
bronvermogen nodig hebt dan in de zomer. Verder heb je ook op deze route
mogelijk te maken met een afnemende warmtevraag als gevolg van
energiebesparende maatregelen.

MARKTRIJPHEID

Pro’s

Er is weliswaar in de quickscan naar voren gekomen welke aardlagen potentie
voor geothermie hebben in Wells Meer, over de te behalen vermogens en
exacte temperaturen uit deze lagen is nog niet voldoende bekend. Of de hier
berekende volumes en vermogens haalbaar zijn, is daarom nu niet te zeggen.
Net als route 3 moet ook voor deze route een warmtenet in een dunbevolkt
gebied aangelegd worden. De combinatie zoeken met tuinbouw kan daardoor
ook hier de haalbaarheid vergroten.

IS HET EEN LOGISCHE KEUZE?
Hoe warmer de bron hoe interessanter: hoe meer energie uit de bron en hoe
minder opwerking met warmtepomp nodig is. Verder onderzoek naar de
mogelijke bronnen is daarom een logische eerste stap. Daarbij speelt de
kostenfactor uiteraard ook een rol, want hoe dieper de boringen hoe
duurder.

Con’s

Gebruik maken van continu beschikbare warmte uit de bodem.

Putten slaan is erg duur (10-20 mln. euro). Pas haalbaar op grotere schaal
(vanaf enkele duizenden woningen).

Bijdrage aan de energieonafhankelijkheid gemeente Bergen.

Vereist een nieuwe aan te leggen warmtenet in een dunbevolkt gebied.
Deze route was gunstiger geweest als er een aquifer in het gebied was geweest,
waarin gewonnen warmte in de zomer grootschalig opgeslagen kan worden.
Dit is op de locatie van Wells Meer echter niet mogelijk.

2.5 AFGEVALLEN ROUTES
OVERZICHT
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Interne werksessies
In deze voorverkenning zijn een viertal routes – met subroutes – uitgewerkt.
Blueconomy heeft namelijk in een aantal interne werksessies de voor Wells
Meer meest relevante routes uitgezocht. In deze werksessies zijn veel meer
mogelijke routes de revue gepasseerd. Onderstaand een aantal energieroutes
die wel zijn besproken, maar zijn afgevallen.

ROUTEBESCHRIJVING

REDEN VAN AFVALLEN

WAT WEL

Elektriciteit naar waterstof naar elektriciteit voor
verkoop op de elektriciteitsmarkt

Dit gaat gepaard met veel conversieverliezen.
Momenteel weegt dit niet op tegen prijsverschillen
op de markt van elektriciteit.

Andere toepassingen voor waterstof, zie route 2A
t/m 2D.

Elektriciteitsverkoop via laadplein

Pas interessant bij een bepaalde schaalgrootte (ca.
5000 auto’s). Volumes van vraag zijn in het gebied
naar verwachting te klein.

Als sociaal project in de vorm van een deelauto.
Of voor streekbussen/logistiek een plek op de
innovatielaan.

Warmtebenutting van PV-panelen

Dit is energetisch niet interessant. Het koelen van de
panelen zou theoretisch meer opleveren.

-

PVT-panelen voor de opwekking van warmte en
elektriciteit in één paneel

Dit soort systemen worden nu toegepast op daken
en zijn nu nog niet haalbaar op het schaalniveau van
parken.

Zonthermische panelen (route 3)

Gebruik maken van hoogte verschil en een valmeer
van het Reindersmeer maken

Voor een valmeer heb je een groot verval en dus
grote hoogteverschillen nodig. Dat is er bij Wells
Meer niet.

-
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3.
Conclusies en aanbevelingen

3.1 CONCLUSIES
(ENERGIE)EFFICIËNTIE EN ENERGIEONAFHANKELIJKHEID
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Nu voor elke route duidelijk is wat er met een surplus opbrengst van 50.000
MWh gedaan kan worden ontstaat een beeld m.b.t. de (energie)efficiëntie
van elke route en het effect op de energieonafhankelijkheid van de
gemeente Bergen.
In route 1 kunnen batterijen gebruikt worden om vraag en aanbod van
elektriciteit binnen de gemeente af te stemmen en daarmee onafhankelijker
te zijn. Distributie zal nog steeds via het net gaan waardoor deze
onafhankelijkheid vooral ook administratief is. Dit kan voor de
elektriciteitsbehoefte van de gemeente Bergen een substantieel deel van de
(dag)piekbehoefte reguleren, maar het zou dan wel gaan om een megabatterij.
Bij route 2A en 2B wordt in een relatief klein deel van de warmtevraag
voorzien d.m.v. waterstof (8-12%). Wel bestaat de mogelijkheid om de
productiefaciliteit op te schalen (onder gebruik making van meer

1

1 opslagcyclus/dag = 137 MWh/dag

2A
2B
2C

2D

833 ton H2
50.000
MWh/jaar

elektriciteit), maar bovenal kan dit gezien worden als een goede start van iets
wat nog kan groeien. Routes 2C en 2D kunnen daarin ondersteunend zijn,
door nieuwe afzetmarkten op te bouwen (m.n. mobiliteit).
Route 3 (zonthermisch) kan (theoretisch) in bijna een kwart van de
warmtevraag van de gemeente voorzien en is daarmee een interessant
alternatief. Wel moet nader worden uitgezocht in hoeverre in de winter aan
de vraag kan worden voldaan, aangezien in deze verkenning met
jaargemiddelden is gerekend.
Route 4 (geothermie) heeft uit oogpunt van energie-efficiëntie de meeste
potentie. Deze variant vraagt wel om een grootschalige aanpak ineens (heel
de gemeente moet in 1x om) en de aanleg van de warmtenet. Nader
onderzocht moet worden of geothermie op deze locatie ook de benodigde
vermogens heeft.

42.500 – 49.500 MWh leveren uit opslag

55 – 64% van de elektriciteitsvraag *

20% bijmenging in aardgasnet

ca. 8% van 147% van de warmtevraag = ca.
12% van de warmtevraag

100% H2 levering met aardgasnet

ca. 12% van de warmtevraag

Voornamelijk ‘export’ uit gemeente

n.v.t. (potentieel gedeeltelijk inzet voor
gemeentelijke mobiliteit)

Voornamelijk ‘export’ uit gemeente

n.v.t.

3

Vervangen 49 ha door zonthermisch levert
ca. 73.000 MWhth

60 % directe levering, 40 % opslag in 2x
Ecovat XXL

ca. 24% van de warmtevraag

4

Opwerken van geothermische warmte met
warmtepomp

Met ondiepe geothermie

ca. 148% van de warmtevraag

Met diepe geothermie

ca. 341% van de warmtevraag

* Hierin zou ook zonder deze route voorzien worden, alleen dan direct uit het net zonder opslag.

50.000 MWh/jaar surplus elektriciteit
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SAMENVATTEND OVERZICHT ENERGIE-EFFICIENTIE

(aangenomen is een jaarlijks overschot aan duurzaam opgewekte elektriciteit van 50.000 MWh)

49 ha zonthermische systemen
= ca. 73.000 MWhth

1 opslagcyclus = 137 MWh/dag

60% directe levering en 40% opslag
in 2x Ecovat XXL

42.500-49.500 MWh aflevering
1

3

ca. 24% van de
warmtevraag in de
gemeente Bergen

55-65% van de
elektriciteitsvraag

Opwerken geothermische warmte
met een warmtepomp

833 ton H2
20% H2 bijmenging in aardgasnet

Combinatie met ondiepe geothermie
2A

ca. 8% van de
warmtevraag in de
gemeente Bergen

4

ca. 148% van de
warmtevraag in de
gemeente Bergen
Combinatie met diepe geothermie
833 ton H2

100% H2 levering met aardgasnet
2B

ca. 12% van de
warmtevraag in de
gemeente Bergen

ca. 341% van de
warmtevraag in de
gemeente Bergen

3.1 CONCLUSIES
FINANCIËLE HAALBAARHEID
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Over het algemeen liggen de belangrijkste knelpunten van de verschillende
routes in de haalbaarheid van een business case. De onderstaande tabel
geeft een overzicht van de belangrijkste (knel)punten per route zoals ze in

deze rapportage zijn besproken. Daarnaast wordt voor elke route
samengevat in welke context er een kans bestaat om een financieel haalbaar
concept te ontwikkelen.

ROUTE

BELANGRIJKSTE (KNEL)PUNTEN BUSINESS CASE

FINANCIËLE HAALBAARHEID

1
Batterijen

Investeringen in batterijen hoog t.o.v. prijzen op de
energiemarkt

Ruimte bieden aan “storage providers” leidt mogelijk tot komst
van een marktpartij

2
Waterstof (productie)

Kostprijs productie (en opslag) groene waterstof factoren te
duur t.o.v. alternatief aardgas

Kansen op haalbaarheid in de context van een proeftuin

2A
20% bijmenging in gasnet

Nog veel knelpunten in wet- en regelgeving en nog gebrek aan
ervaring. Voordeel is dat weinig investeringen in de
infrastructuur nodig zijn

Positief, in een proeftuinomgeving.

2B
100% in gasnet

Kosten voor de gebruiker (zowel investeringen (ketel e.d.) als
gasprijs)

Positief met de juiste propositie voor bewoners en in de context
van een proeftuin

2C
Bron/vulpunt voor o.a.
mobiliteit

Onbekende vraagmarkt, maar geïnteresseerde ondernemer(s)
in beeld

Indien een ondernemer enkele first movers (afnemers) aan zich
kan binden, is haalbaarheid van een tankstation wellicht
mogelijk

2D
Invoeden GTS-net

Investeringen infrastructuur

Voorlopig niet. Industrie zet vooralsnog in op blauwe waterstof
in GTS net

3
Zonthermie

Aanleg warmtenet
Seizoensopslag

In combinatie met tuinders is het meest kansrijk; dit dient nader
onderzocht te worden

4
Geothermie

Aanleg warmtenet
Gebrek aan seizoensopslag

In combinatie met tuinders is het meest kansrijk; dit dient nader
onderzocht te worden
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De onderzoeksvraag was om kansen te identificeren voor de opwek,
opwerking, opslag en distributie van energie in het gebied. Op basis van de
inzichten en resultaten uit deze voorverkenning en in samenspraak met de
klankbordgroep zijn twee kansrijke sporen geïdentificeerd. Voor beide
sporen is nader toegelicht wat het handelingsperspectief is, met welke
concrete vervolgstappen en samen met welke partners.

1. PROEFTUIN WATERSTOF
Het aantrekkelijke van groene waterstofproductie is dat hiermee op
verschillende markten ingespeeld kan worden. De waterstofproductie is nu
nog relatief duur en de vraagmarkt is nog sterk in ontwikkeling, waardoor nu
gedacht moet worden aan waterstofprojecten op pilotschaal.
Waterstofproductie leent zich hiervoor uitstekend aangezien de productie
modulair en schaalbaar kan worden opgebouwd, terwijl tegelijkertijd een
afzetmarkt wordt gecreëerd of gezocht. Het is goed om te beseffen dat men
door de inzet op waterstof ook meteen bij de voorhoede hoort. Bovendien
vindt momenteel op het gebied van waterstof wereldwijd enorm veel
innovatie plaats. Meedoen in deze ontwikkeling, ook al is dat kleinschalig,
biedt een optie naar de toekomst om een plek in de waterstofeconomie te
verwerven.
Eenmaal de productie van waterstof op locatie van Wells Meer begonnen, is
het mogelijk om langzaam maar zeker meerdere marktsegmenten te
ontwikkelen. In de toekomst zal blijken welke marktsegmenten zich succesvol
openen.

Voor de hand ligt om de mobiliteitsmarkt te bedienen. Tezamen met lokale
ondernemer(s) liggen er kansen om een waterstoftankstation te beginnen.
Bijvoorbeeld bij de rotonde tussen Well en Knikkerdorp. Nagegaan moet
worden hoe de (relatief beperkte) afstand tussen de innovatievelden (waar
mogelijk een productielocatie voor waterstof zou kunnen komen) en het
tankstation het beste overbrugt kan worden. Waterstof ten behoeve van
mobiliteit kent altijd een kip-ei probleem. Zonder tankstation geen
voertuigen en zonder voertuigen geen tankstation. De beste manier om hier
door heen te breken is kleinschalig beginnen en van te voren afspraken
maken met een aantal gebruikers die een vloot van waterstofvoertuigen
willen opbouwen. Zodoende kan de productie en de afname langzaam
worden uitgebreid. De business case voor mobiliteit kan dus ontstaan door
de toekomstige producent in contact te brengen met een tankstation
ondernemer en met potentiele afnemers, bijvoorbeeld uit de richting van het
logistieke centrum in Venlo.
Een tweede afzetmarkt voor waterstof zou de verwarming van woonhuizen
kunnen zijn. De potentie is er om een significant deel van de gemeente met
waterstof te voorzien. Om goede manier om kleinschalig en gecontroleerd te
beginnen zou kunnen zijn met een compacte demonstratiewijk, die
verwarmt wordt met 100% waterstof. Een passende schaal is enkele
honderden woningen. In Nederland worden mogelijk enkele proeftuinen
ontwikkeld in een vier- of vijftal gemeenten. Wells Meer weten te
positioneren als een van deze proeftuinen zou kunnen zorgen voor het
losmaken van subsidiestromen, en helpt bij het gezamenlijk wegnemen van
knelpunten in wet- en regelgeving en techniek.
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Een geschikte demonstratiewijk in Bergen vinden is onder meer afhankelijk
van de betrokkenheid van de bewoners, de kenmerken van de
woningvoorraad (waterstof is logischer bij moeilijk te verduurzamen
woningen), de ligging en afstand t.o.v. de productiefaciliteit en de ligging van
het bestaande gasnetwerk dat moet worden ingevoed.
Een eerste blik op het gasnet in de directe omgeving van energielandgoed
Wells Meer laat zien dat de kernen Wellerlooi, Tuindorp en Knikkerdorp nabij
liggen.

2. TUINBOUW THERMISCH
Een voorwaarde voor het realiseren van een zonthermische of
geothermische energieroute is de aanleg van een warmtenet. Dit is een
nieuw aan te leggen leidingenstelsel welke veel investeringen vraagt. Deze
investering kan alleen worden terugverdiend als de warmte-afname per
strekkende meter warmtenet zo hoog mogelijk is. Vanuit deze gedachte
wordt een warmtenet voor het tuinbouwgebied in Tuindorp als kansrijk
gezien. De warmtevraag hier is groot, het ligt relatief dicht bij de warmtebron
en het leidingennetwerk kan beperkt worden. De woningen die in hetzelfde
gebied gelegen zijn kunnen dan eveneens worden aangesloten.

⬇️ Pico, kaartlaag ‘Gas-infrastructuur netbeheerders’; via pico.geodan.nl
Of de combinatie van zonthermie en geothermie met tuinbouw een haalbare
optie is, vraagt om verdere uitwerking en nader onderzoek. Daarin is een
gedetailleerd beeld van de warmtevraag vanuit de tuinbouw belangrijk als
ook van de voorzieningen die eventueel al aanwezig zijn in de bedrijven
(zoals opslagtanks, warmteleidingen etc.). Op basis van deze warmtevraag
kan vervolgens gekeken worden welke route hier het best in kan voorzien:
geothermie of zonthermie of een combinatie van beide. Dit hangt onder
meer af van de vermogens van de bronnen, basislast en de pieklast en de
investeringen.
In het geval van geothermie is ook nog vervolgonderzoek nodig wat nu
specifiek op de locatie Tuindorp gericht zou kunnen worden. Daarbij kan
tevens de focus gelegd worden op ondiepe geothermie (lagere
brontemperaturen). Er zijn namelijk bedenkingen bij diepe geothermie i.v.m.
aardbevingen en tuinbouwers hebben aangegeven ook met lagere
temperaturen uit de voeten te kunnen.
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Als we aannemen dat het grootste deel van het gasverbruik in de
landbouwsector in de gemeente Bergen van Tuindorp komt, volgt uit de
berekeningen dat voor 100% van die warmtevraag een geothermie bron van
ca. 9,6 MW nodig is en eventueel nog ca. 20.000 MWh elektriciteit om de
temperatuur op te werken. Of, in het geval van zonthermie, dat in 42% van
de warmtevraag kan worden voorzien door 49 ha zonthermische systemen
aan te leggen. Dat laatste is ook een reële optie omdat er ook al andere
(duurzame) bronnen zijn voor de tuinbouw, zoals biogas, waardoor
zonthermisch een aanvulling kan zijn.

⬇️ Tuindorp van boven; via maps.google.nl

In onze berekeningen is uitgegaan van een toevoer warmte van 70 °C, maar
mogelijk kan er in de tuinbouw ook goed gewerkt worden met lagere
temperaturen. In dat geval zouden er meer afnemers bediend kunnen
worden of kan er met kleinere bronnen gewerkt worden. In hoeverre er dan
nog behoefte is aan elektrische opwerking van geothermische warmte met
een warmtepomp (en daarmee de link met het energielandgoed) zal moeten
worden uitgezocht.
In beide gevallen zal ook gekeken moeten worden naar het CO2-tekort dat
mogelijk ontstaat als er wordt overgestapt op een andere warmtebron. Deze
CO2 wordt nu vaak op locatie samen met elektriciteit en warmte (beide uit
gas) geproduceerd en in de kassen gebracht voor het groeiproces.
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Voor beide kansrijke sporen zijn een aantal concrete vervolgstappen
geformuleerd die nu gezet zouden kunnen worden, eventueel samen met
een aantal mogelijke partners. Hiermee kunnen de mogelijkheden verder
worden verkend en geconcretiseerd. Met deze stappen wordt een proces in
gang gezet dat de komende jaren ook ruimte biedt voor groei en

doorontwikkeling. Met deze twee sporen in het achterhoofd kan nu alvast
ruimte gereserveerd worden in de plannen, terwijl tegelijkertijd ingespeeld
kan worden op de veranderende markt en technologische ontwikkelingen.

1. PROEFTUIN WATERSTOF
VERVOLGSTAPPEN

1.

2.
3.
4.

MOGELIJKE PARTNERS

Start in samenspraak met RVO de gesprekken op of en hoe de gemeente
Bergen zou kunnen participeren als een van de landelijke proeftuinen
voor waterstof
Inventariseer mogelijke marktpartijen die geïnteresseerd zijn in
investeren in de productie van waterstof (electrolyser)
Ga binnen de gemeente na welke wijken of buurten zich goed lenen voor
een transitie naar waterstof en ga na hoe hierbij bewoners te betrekken.
Voer een marktverkenning uit naar potentiele afnemers voor waterstof
vanuit mobiliteit en industrie.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

RVO
Andere waterstof proeftuin gemeentes
Enexis (gasnet)
Gasunie (i.v.m. investeringen in electrolyser)
Tankstation ondernemer
Regionale industrie
Regionale logistiek- en vervoerspartijen
Bewoners proefgebied
Provincie Limburg

2. TUINBOUW THERMISCH
VERVOLGSTAPPEN

1.
2.
3.

Inventariseer warmtegebruik en voorzieningen van tuinbouwbedrijven in
Tuindorp en interesse in een alternatieve warmtebron
Onderzoek de haalbaarheid van een combinatie met zon- en geothermie
Vervolgonderzoek naar de potentie van ondiepe geothermie Tuindorp

MOGELIJKE PARTNERS

•
•
•
•

Tuinbouwbedrijven Tuindorp
Bewoners Tuindorp
Provincie Limburg
RVO
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