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Samenvatting 
In dit rapport worden de ontwikkeling en het gebruik van een database voor 
energieopslagtechnologieën uiteengezet, een samenwerkingsproject van Netbeheer Nederland en de 
Hanze University of Applied Sciences. Deze database is geschikt voor het maken van vergelijkingen 
tussen verscheidene opslagtechnologieën en biedt een methode voor het rangschikken van de 
geschiktheid van opslagtechnologieën afgestemd op de gewenste toepassingsvereisten. Daarnaast 
wordt in dit rapport de ontwikkeling beschreven van het energieopslaglabel, waarin gedetailleerde 
kenmerken van specifieke opslagsystemen zijn opgenomen. Dankzij de indeling van de 
energieopslaglabels is het mogelijk een allesomvattende, begrijpelijke en vergelijkende analyse te 
maken van de verschillende opslagtechnologieën. Alle labels voor opslagtechnologieën zijn 
ondergebracht in een Excel-spreadsheet en verzameld in een handboek. De gegevens op de labels zijn 
weergegeven in een reeks grafieken, om zo de verschillende technologieën met elkaar te kunnen 
vergelijken. Tot besluit worden het gebruik en de beperkingen van energieopslagtechnologieën 
besproken. De resultaten van dit onderzoek kunnen een belangrijke rol spelen in de duurzame 
energietransitie die in Nederland plaatsvindt dankzij de uitvoerige informatie (zowel algemeen als 
technisch) die wordt geboden op het gebied van energieopslag [38] [37]. De informatie in dit rapport 
stelt de verschillende partijen op de energiemarkt in staat om de rol die energieopslag speelt in 
toekomstige energiescenario’s te analyseren en geschikte energiestrategieën te ontwikkelen om het 
energie-aanbod te garanderen. 
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1) Inleiding 
Gelet op de doelstellingen van de Europese Unie om de gevolgen van klimaatverandering te verzachten, zal 
de duurzame energieproductie in de komende jaren toenemen en de productie van fossiele energie 
afnemen. Een groot gedeelte van deze duurzame energieproductie zal waarschijnlijk bestaan uit 
intermitterende energiebronnen als wind- en zonne-energie. Echter, binnen dit scenario bestaat een punt 
van zorg: de energie zal niet altijd geleverd kunnen worden wanneer daar vraag naar is. Dankzij 
opslagtechnologieën is het mogelijk om de overproductie van intermitterende bronnen op te slaan en de 
vraag naar energie op te vangen bij onderproductie. Op deze manier kunnen energieopslagtechnologieën 
worden ingezet om schommelingen op te vangen en een constant energieaanbod te kunnen leveren. Om 
deze reden zou energieopslag een belangrijke rol kunnen spelen in het gedifferentieerde energieaanbod 
van de toekomst, omdat hiermee energieflexibiliteit wordt geboden. 
 
Dit onderzoek richtte zich op het verzamelen, analyseren en categoriseren van eigenschappen van 
verschillende methoden van energieopslag. Bestudering van de beschikbare literatuur levert zeer 
gedetailleerde informatie op over energieopslagtechnologieën. De onderzoeken waarin belangrijke 
eigenschappen van energieopslagtechnologieën uiteen worden gezet zijn legio1. In andere rapporten wordt 
dieper ingegaan op het belang van energieopslag voor specifieke toepassingen2. Weer andere artikelen 
bieden een nauwgezette analyse van het huidige gebruik en het toekomstige potentieel van verschillende 
opslagtechnologieën, met name met betrekking tot duurzame energie-integratie3. Desondanks kan het 
maken van onderscheid tussen deze verschillende technologieën nog een hele opgave zijn, gelet op de 
grote variatie van eigenschappen en toepassingen van de verschillende energieopslagtechnologieën. 
 
Een groot aantal onderzoeken richt zich ofwel op thermische ofwel op elektrische energie, zonder een 
duidelijk verband te leggen tussen beide. Energieconsumptie concentreert zich, ruwweg, op drie vormen 
van energie-eindgebruik: thermische energie, elektrische energie en transport. Door de thermische en 
elektrische energiesystemen en de energietransportsystemen met elkaar te verbinden, kan de 
energiesector veelzijdiger en veerkrachtiger worden. Energieopslag kan een belangrijke bijdrage leveren 
aan het bereiken van dit doel door thermische energie in te zetten om de vraag naar elektrische energie of 
energietransport aan te vullen en omgekeerd. Opgeslagen waterstofgas kan bijvoorbeeld gebruikt worden 
om elektriciteit, warmte, energietransport of een combinatie hiervan op te wekken. Met name gasopslag 
wordt in nauw verband gebracht met zowel thermische als elektrische energieopslag. De aandacht gaat 
hierbij in het bijzonder uit naar de toepassing van warmtekrachtkoppelingsystemen (WKK) [1]. Samengevat 
kan energieopslag de juiste bijdrage leveren om de energieproductie en de vraag naar energie beter op 
elkaar af te stemmen bij een verscheidenheid aan vormen van energie-eindgebruik. 
 
Dit project heeft als doel om een labelsysteem te ontwikkelen waarin de kenmerken van 
opslagtechnologieën op een inzichtelijke wijze worden gepresenteerd. Deze opslaglabels zijn vervolgens 
ondergebracht in een database en er is een toepassing in Excel ontwikkeld om de informatie in deze 
database zo duidelijk mogelijk te maken. Het opslaglabelsysteem maakt het interpreteren van de voor- en 
nadelen van verscheidene opslagtechnologieën (in de elektriciteit-, gas- en warmtesector) gebaseerd op de 
gewenste opslagtoepassing mogelijk. Deze informatie is waardevol voor de evaluatie van toekomstige 

                                                           
1 [4], [9], [31], [15], [30] [37], [7], [5], [13] 
2 [44], [8], [3], [39], [34] 
3 [40], [43], [1], [6], [21], [38] 
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energiescenario’s en het bepalen van de potentie van energieopslag in het waarborgen van 
energievoorziening. 
Dit rapport is opgedeeld in de volgende hoofdstukken: Hoofdstuk 2 gaat in op de gebruikte methodologie 
en het opslaglabel. Hoofdstuk 3.1 bevat een beschrijving van de kenmerken van opslagsystemen die in dit 
onderzoek zijn geanalyseerd. Een aantal verschillende opslagtechnologieën is in dit onderzoek nauwkeurig 
bestudeerd; in hoofdstuk 3.3 wordt een korte samenvatting geven van deze technologieën. In hoofdstuk 
3.4 worden enkele vergelijkingen toegelicht die zijn gemaakt tussen verschillende opslagtechnologieën. In 
hoofdstuk 4 worden belangrijke overwegingen en beperkingen van het geheel aan energieopslaglabels 
gepresenteerd. In hoofdstuk 5 wordt een aantal algemene conclusies van dit onderzoek uiteengezet en in 
hoofdstuk 6 worden aanbevelingen gedaan voor toekomstig onderzoek op dit gebied. 
 

2) Methodologie  
Dit project heeft als doel om een zo accuraat mogelijk databestand te ontwikkelen van de verschillende 
energieopslagtechnologieën. Bestudering van actuele literatuur over opslagtechnologieën vormde de basis 
van dit project. Dankzij de analyse van deze literatuur is het volledige scala aan kenmerken van 
verschillende energieopslagtechnologieën bepaald. Deze selectie van kenmerken is vervolgens beter 
gespecificeerd en geoptimaliseerd na uitvoerig overleg met energieprofessionals en stakeholders die 
betrokken zijn bij het project binnen Netbeheer Nederland. Aan de hand van deze informatie is een 
energieopslaglabel ontwikkeld waarin de fundamentele kenmerken van opslagsystemen van 
energieopslagtechnologieën staan beschreven. Er zijn energieopslaglabels voor verscheidene 
opslagtechnologieën aangemaakt in een Excel-database. Met behulp van de Excel-toepassing kan de 
gebruiker interactieve grafieken ontwikkelen waarmee eenvoudige vergelijkingen gemaakt kunnen worden 
van de verschillende technologieën. Alle energieopslaglabels die zijn ontwikkeld zijn ook terug te vinden in 
een handboek. 

 
3) Energieopslagsystemen 
In dit onderzoek worden de volgende resultaten gepresenteerd: een beschrijving van de belangrijkste 
kenmerken van opslagsystemen die in dit rapport worden besproken, een gedetailleerde samenvatting van 
het energieopslaglabel dat is ontwikkeld, een korte beschrijving van de verschillende opslagtechnologieën 
die in dit onderzoek aan een analyse zijn onderworpen en een nauwgezette vergelijking van deze 
technologieën aan de hand van de resultaten die dit onderzoek heeft opgeleverd. 
 
Alle data die in dit rapport en de Excel-database wordt gepresenteerd komt voort uit eerdere publicaties. 
Waar normaliter een reeks waarden wordt gegeven van een eigenschap van een opslagsysteem, wordt bij 
het energieopslaglabel de boven- en onderlimiet gegeven. Op deze manier is alle data die in dit rapport 
wordt gepresenteerd representatief voor alle literatuur die voor dit onderzoek is bestudeerd. 

 
3.1) Belangrijkste operationele kenmerken van opslagsystemen 
Het hoofddoel van dit onderzoek was het bepalen van de belangrijkste kenmerken van 
energieopslagtechnologieën die nauw verbonden zijn met de energiediensten (toepassingen) die geleverd 
kunnen worden dankzij verscheidene opslagmogelijkheden. Wat volgt is een beschrijving van de 
belangrijkste kenmerken van opslagsystemen en gedetailleerde eigenschappen die in dit onderzoek zijn 
afgewogen. Hierin is een pompcentrale (waaruit energie wordt gewonnen uit hoogteverschil tussen twee 
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waterbassins, zie hoofdstuk 3) als voorbeeld genomen om een indruk te geven van de betekenis van deze 
kenmerken: 
 

1. Ontlaadvermogen refereert aan de snelheid waarmee energie uit opslag onttrokken kan worden 
per tijdseenheid. Een pompcentrale met een ontlaadvermogen van 5 MW kan bijvoorbeeld 5 MWh 
elektriciteit per uur produceren [2]. 
 

2. Laadvermogen refereert aan de snelheid per tijdseenheid waarmee energie opgeslagen kan 
worden. Een pompcentrale met een laadvermogen van 5 MW kan bijvoorbeeld 5 MWh elektriciteit 
per uur opslaan (door water naar het bovenste waterbassin te pompen) [2]. 

 
3. Energieopslagcapaciteit4 refereert aan de totale hoeveelheid energie die opgeslagen kan worden. 

Een pompcentrale bijvoorbeeld heeft een mogelijke opslagcapaciteit van een enkele honderden 
MWh aan elektriciteit in de vorm van de potentiële energie van water [3]. De 
energieopslagcapaciteit is vaak gebonden aan een fysieke limiet. In het geval van een pompcentrale 
geldt: hoe groter het waterreservoir, hoe groter de energieopslagcapaciteit. 

 
4. Ontlaadtijd is de hoeveelheid tijd waarin een opslagsysteem op vol vermogen energie kan leveren. 

Wanneer we het hele aanbod aan opslagtechnologieën in ogenschouw nemen, kan de ontlaadtijd 
variëren van enkele milliseconden tot een paar maanden. Zo heeft een pompcentrale met een 
ontlaadvermogen van bijvoorbeeld 5 MW en een energieopslagcapaciteit van 20 MWh een 
ontlaadtijd van vier uren. Het is van belang hier om te melden dat de ontlaadtijd zoals hierboven is 
weergegeven, een strikt verband houdt tussen ontlaadtijd en energieopslagcapaciteit; het is de 
benodigde tijd voor het volledig ontladen van een opslagsysteem. 

 
5. Laadtijd is de hoeveelheid tijd die nodig is om een leeg opslagsysteem volledig op te laden 

opererend op het maximale laadvermogen. Wanneer we het hele aanbod aan opslagtechnologieën 
in ogenschouw nemen, kan de laadtijd variëren van enkele milliseconden tot een paar maanden en 
de energieopslagcapaciteit moet aan deze vereisten voldoen. Een pompcentrale met een 
laadvermogen van bijvoorbeeld 5 MW en een energieopslagcapaciteit van 20 MWh moet vier uur 
lang onafgebroken pompen om een leeg waterreservoir volledig te vullen. 

 
6. Bedrijfstijd is de hoeveelheid tijd waarin verwacht mag worden dat een opslagsysteem een 

aanvaardbaar (d.w.z. gemiddeld) ontlaadvermogen kan leveren. Het is niet altijd wenselijk of 
praktisch om een opslagsysteem tot het maximale ontlaadvermogen te ontladen. Een 
gasopslaginstallatie wordt in staat geacht gedurende de hele winter gas te kunnen leveren, maar 
kan al binnen enkele weken helemaal leeg zijn wanneer deze aan een stuk op vol vermogen wordt 
leeggepompt. Bedrijfstijd geeft deze tendens weer door de hoeveelheid tijd aan te duiden waarin 
een opslagsysteem normaliter energie kan leveren, maar geeft geen indicatie van de hoeveelheid 
energie die wordt geleverd. De hoeveelheid geleverde energie is een eenvoudige verhouding van 
de energieopslagcapaciteit en de bedrijfstijd van het opslagsysteem. 

                                                           
4 Het woord ‘capaciteit’ in dit verslag kan zowel grootte als volume van het opslagmedium betekenen. Met andere 
woorden: de hoeveelheid  energie die er in een opslagtechnologie opgeslagen kan worden. Dit moet niet verward worden 
met de capaciteit van een transportsysteem, waar het woord ‘capaciteit’ doelt op volumestroom, ook wel de hoeveelheid 
volume die verplaatst kan worden per tijdseenheid. 
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7. Energiedichtheid refereert aan de fysieke ruimte die nodig is om een bepaalde hoeveelheid energie 

op te slaan. Dit is met name belangrijk voor mobiliteits- en huishoudelijke toepassingen vanwege 
de beperkte hoeveelheid ruimte en de onwenselijkheid van overtollig gewicht. In het geval van 
waterkracht is de energiedichtheid relatief laag en staat deze in verhouding tot de dichtheid van 
water en het hoogteverschil tussen de twee waterbassins waarin het wordt opgeslagen. Zo kan in 
1000 m3 water dat 10 meter wordt opgestuwd ruwweg 25 kWh energie worden opgeslagen. 

 
8. Ontlaadresponstijd is de hoeveelheid tijd tussen de vraag naar energie aan het opslagsysteem en 

de fysieke levering van energie vanuit het opslagsysteem. In sommige toepassingen (met name in 
de elektrische sector) moet de responstijd enkele minuten bedragen tot nagenoeg nul zijn, terwijl 
in andere gevallen (vooral in de thermische sector) de reactietijd zelfs enkele dagen kan worden 
opgeschort. De reactietijd van een opslagsysteem is zeer bepalend voor de geschiktheid ervan voor 
bepaalde toepassingen. Zo heeft een pompcentrale ongeveer 15 minuten nodig voordat er energie 
geproduceerd kan worden. Hiermee is waterkracht een geschikte technologie voor het reguleren 
van energieschommelingen per uur of per dag, maar niet voor een onafgebroken stroomtoevoer 
(UPS). 

 
9. Laadresponstijd refereert aan de hoeveelheid tijd tussen het verzoek om energie op te slaan en het 

effectief opslaan van energie in het opslagsysteem. Een snelle responstijd betekent een garantie 
dat overtollige energie wordt opgeslagen zodra het vrij komt. Een tragere responstijd zal 
waarschijnlijk energieverlies tot gevolg hebben aangezien de overtollige energie niet opgeslagen 
kan worden totdat het opslagsysteem in bedrijf is. Een pompcentrale kan beginnen met het 
opslaan van energie binnen enkele minuten nadat deze beschikbaar is en is derhalve een effectieve 
manier om overtollige elektriciteit op te slaan. 

 
10. De energiedrager is de vorm die energie aanneemt wanneer die wordt onttrokken vnan het 

opslagsysteem. In dit onderzoek komen die opslagtechnologieën aan bod die energie in de vorm 
van elektriciteit, gas, warmte of vloeibare brandstoffen kunnen leveren. Doorgaans wordt energie 
omgezet in een andere vorm wanneer het wordt opgeslagen en teruggevormd wanneer het wordt 
ontladen. In een pompcentrale wordt bijvoorbeeld elektriciteit gebruikt om water van een lager 
naar een hoger gelegen reservoir te pompen: op deze manier is de elektriciteit opgeslagen in de 
potentiële energie van het omhoog gepompte water. Wanneer men het water uit het hoger 
gelegen reservoir weer terug laat stromen naar beneden, wordt deze potentiële energie weer 
omgezet in elektriciteit. In dit voorbeeld wordt elektriciteit beschouwd als de energiedrager, omdat 
zij wordt geleverd aan de pompcentrale en daaraan later weer wordt onttrokken. 

 
11. Kosten hebben in de regel zowel betrekking op de kosten per vermogenseenheid als de kosten per 

eenheid van opgeslagen energie. Hoewel kosten niet direct bepalend zijn voor de geschiktheid van 
een opslagtechnologie voor een bepaalde toepassing, worden ze wel als een belangrijke factor 
beschouwd bij de overweging voor het investeren in de meest geschikte technologie. Zo zijn de 
kosten per vermogenseenheid en de kosten per eenheid van energie van pompcentrales 
respectievelijk ongeveer 2.050 €/kW en 360 €/kWh [3] [4] [5]. 

 
12. Opregel- / afregelsnelheid is de capaciteit van een opslagsysteem om zijn vermogen per 

tijdseenheid op of af te regelen. Opregel-/afregelsnelheid geeft een indicatie van de capaciteit van 
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een opslagsysteem om te reageren op vraagschommelingen. Het duurt bijvoorbeeld 10 tot 60 
minuten om het vermogen van een pompcentrale met 1 MW op te regelen [5]. Als we uitgaan van 
10 minuten dan bedraagt de opregelsnelheid 0,1 MW per minuut. Toch is dit niet flexibel genoeg 
om in te spelen op een sterk toegenomen vraag of op een sterk afgenomen productie. 

 
13. Kostenraming 2020 is een voorspelling van de kosten per vermogenseenheid en de kosten per 

eenheid van opgeslagen energiecapaciteit in 2020. In het geval van een pompcentrale, een 
gerenommeerde technologie, zullen de kosten niet snel veranderen. Dit is eerder te verwachten bij 
technologieën die vandaag de dag nog volop in ontwikkeling zijn, zoals lithium-batterijen. Hier 
zullen een toenemende productie-efficiëntie en een verbeterde productkwaliteit waarschijnlijk 
leiden tot een aanzienlijke kostenreductie op korte termijn. 

 
14. Zelfontlaadsnelheid is de hoeveelheid opgeslagen energie die verloren gaat per tijdseenheid. Bij 

een pompcentrale gaat opgeslagen water verloren als gevolg van verdamping en lekkage. Voor 
enkele opslagsystemen, met name thermische opslagtechnologieën, zijn de zelfontlaadsnelheden 
uiterst variabel en afhankelijk van de situatie. In deze gevallen speelt zelfontlading geen rol van 
betekenis: de energie die verloren gaat vormt een onderdeel van de cyclusefficiëntie (zie 
hieronder). 

 
15. Cyclusefficiëntie is het percentage aan energie dat verloren gaat bij het opladen en later ontladen 

van de energie uit het opslagsysteem. In het geval van een pompcentrale heeft het pompen van 
water in een reservoir een efficiëntie van ongeveer 75%. Het winnen van elektriciteit uit 
opgeslagen water heeft een efficiëntie van ongeveer 90%. Dit betekent dat de cyclusefficiëntie 
(elektriciteit wordt omgezet in potentiële energie en vervolgens weer terug in elektriciteit) 
ongeveer 68% bedraagt. 

 
16. Levensduur is het aantal jaren of cycli dat een technologie naar verwachting kan functioneren. Een 

pompcentrale kan een levensduur hebben van 50 jaar of meer. De cycluslevensduur is niet van 
toepassing op alle technologieën, maar is van grote invloed op de prestatie van batterijen en 
supercondensatoren. Cycluslevensduur geeft aan hoe vaak een opslagsysteem volledig opgeladen 
en ontladen kan worden binnen een acceptabele degradatie van de prestatie van het 
opslagsysteem (bijv. in het geval dat een batterij nog maar 80% van de oorspronkelijke 
energieopslagcapaciteit bezit, zal hij worden afgeschreven voor mobiliteitsdoeleinden). 

 
17. Opslagtijd is de hoeveelheid tijd waarin energie normaal gesproken wordt opgeslagen. Met andere 

woorden: de opslagtijd is de gemiddelde hoeveelheid tijd die staat voor een volledige opslagcyclus 
(d.w.z. het volledig opladen en ontladen van een opslagsysteem). Deze factor staat in direct 
verband met de zelfontlaadsnelheid en varieert van een paar seconden tot enkele maanden. Een 
pompcentrale kan een opslagtijd hebben van enkele maanden (hoewel er doorgaans vaker cycli 
plaatsvinden) zonder dat er een noemenswaardige hoeveelheid energie verloren gaat. De term 
opslagtijd is eerder relevant voor andere technologieën zoals het vliegwiel, waarbij tot 40% van de 
opgeslagen energie per uur verloren kan gaan. 

 

3.2) Aanvullende eigenschappen 
De belangrijkste kenmerken en gedetailleerde eigenschappen die hierboven worden genoemd zijn 
belangrijk voor het bepalen van de geschiktheid van een specifieke opslagtechnologie voor een gegeven 
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toepassing. Toch zijn er nog enkele belangrijke punten die een rol van betekenis spelen bij de bestudering 
van opslagtechnologieën. Een korte beschrijving vindt u hieronder: 
 

1. Geschikte toepassingen geven een indicatie van de diensten die een bepaalde opslagtechnologie 
kan bieden. Geschikte toepassingen kunnen grofweg ondergebracht worden in vier verschillende 
categorieën (afhankelijk van de tijdschaal) waarin ze verder onderverdeeld kunnen worden in 
specifieke diensten [3] [6]: 
 

a. Plotselinge (enkele seconden), onverwachte afwijkingen in energietoevoer. 
Bijvoorbeeld: 
 Frequentiecontrole in het elektriciteitsnet 
 Reactief vermogen in het elektriciteitsnet 
 Ononderbreekbare stroomtoevoer (UPS) voor belangrijke toepassingen zoals 

databanken en ziekenhuizen) 
 

b. Voorspelbare afwijkingen van energietoevoer op korte termijn (enkele uren). 
Bijvoorbeeld: 
 Uurlijks reguleren van de energievraag 
 Dagelijks reguleren van de energievraag 
 Ontlasten van het transmissie- en distributienet tijdens piekmomenten 
 Off-grid- / Micro-grid-ondersteuning (hieronder vallen verscheidene diensten, maar 

het is in dit verband een algemene term waarmee de toegenomen veerkracht van 
een geïsoleerd energienet wordt aangeduid) 

 Uitstellen en verplaatsen (over tijd) van vraag naar energie waarmee vraag en 
aanbod beter op elkaar aansluiten (een energieopslag kan energie opslaan bij een 
overschot aan energie en kan energie leveren wanneer de vraag toeneemt) 

 Terugdringen van vraagschommelingen en piekmomenten (met behulp van 
energieopslag kan de vraag tijdens piekmomenten indirect worden teruggebracht 
door de energiegebruiker in staat te stellen om hun vraag te verschuiven naar 
dalmomenten) 

 Prijsgestuurd reguleren van vraag en aanbod (d.w.z. het kopen en opslaan van 
energie wanneer de kosten laag zijn en het verkopen van energie wanneer de 
kosten hoog zijn) 

 Het benutten van thermische afvalstromen 
 

c. Voorspelbare afwijkingen van energietoevoer op de lange termijn (enkele weken of 
maanden) per seizoen. Bijvoorbeeld: 
 Per seizoen reguleren van de vraag naar energie 
 Prijsgestuurd reguleren van vraag en aanbod (bijvoorbeeld door warmte op te 

slaan voor gebruik in de winter) 
 

d. Bijzondere omstandigheden (bijv. rustige weersomstandigheden of korte periodes van 
strenge vorst) die de productie van energie beperken. Bijvoorbeeld: 
 Uurlijks reguleren van de energievraag 
 Dagelijks reguleren van de energievraag 
 Black start-capaciteit voor krachtcentrales (de capaciteit om bij het volledig 

uitvallen van het elektriciteitsnet weer op te kunnen starten) 
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 Transport dat in gang kan worden gezet door energieopslagsystemen. 
 

Een pompcentrale is bijvoorbeeld het meest geschikt om voorspelbare afwijkingen in energietoevoer op de 
korte termijn op te vangen. Dit houdt in het uurlijks reguleren, het dagelijks reguleren, het reguleren van 
piek- en dalmomenten in de energievraag en reactief vermogen. Een pompcentrale is ook geschikt voor het 
leveren van frequentiecontrole, black start-capaciteiten en off-grid- / micro-grid-ondersteuning (al is het 
niet de ideale oplossing voor deze toepassingen). 
 

2. Sector voor gebruik geeft aan binnen welk gebied van het elektriciteitsnetwerk een bepaald 
energieopslagsysteem waarschijnlijk gebruikt zal worden. Energienetwerken kunnen het best 
beschouwd worden als een onderling verbonden netwerk van energieleveranciers en 
energiegebruikers. Van oudsher zijn energieproducenten groots opgezet en gecentraliseerd en 
energiegebruikers kleinschalig en gedecentraliseerd. Dankzij het transmissie- en distributienet 
worden deze sectoren aan elkaar verbonden. Normaliter zijn de netwerkcapaciteiten behoorlijk 
groot (MW tot GW) bij de energieleveranciers en nemen geleidelijk af naarmate je afdaalt naar de 
eindgebruiker (kW). De opkomst van kleinschalige, duurzame energie en andere technologieën 
(zoals micro-WKK) betekenen een grote verandering voor deze conventionele netwerkstructuur 
dankzij de aanwezigheid van gedecentraliseerde, kleinschalige opwekking van energie. Vandaag de 
dag bestaat het energienetwerk uit vier belangrijke sectoren, waarbij onderscheid gemaakt wordt 
tussen de locatie in het netwerk en de gangbare netwerkcapaciteiten waaraan deze sectoren 
gebonden zijn. [6] [7] [1]: 
 

a.  Levering van energie (100 MW – 100 GW) 
b. Transmissie en distributie (15 kW – 100 MW) 
c. Consument / vraag (<15 kW) 
d. Integratie duurzame energie (kW – MW) 

 
Een pompcentrale zal in negen van de tien gevallen een plaats innemen in de energieleverende sector 
omdat deze installaties in de regel grootschalig zijn (enkele MW) en gecentraliseerd. 
 

3. Technologische volwassenheid: Bij het investeren in een technologie is het van belang om de 
volwassenheid van de technologie te begrijpen. In dit onderzoek loopt dit proces van de 
onderzoeksfase, via de demonstratiefase en de positioneringsfase tot de commerciële fase. 
Gedurende de onderzoeksfase is de technologie nog steeds in ontwikkeling en nog niet leverbaar. 
Tijdens de demonstratiefase wordt de technologie getest en gebruikt voor onderzoek. Wanneer de 
technologie in de positioneringsfase is beland, dan betekent dat dat deze in gebruik is genomen en 
in productie is, al zijn onzekerheden nog niet uitgesloten en zijn de gebruikskosten nog steeds 
hoog. Pas tijdens de commerciële fase is een technologie bewezen verklaard en vindt het 
wereldwijd aftrek. Een pompcentrale wordt beschouwd als een volwassen technologie omdat het 
al enkele decennia in gebruik is en de laatste jaren weinig nieuwe ontwikkelingen heeft 
doorgemaakt. 

 
4. Betrouwbaarheid: Het kan zeer ingewikkeld zijn om betrouwbaarheid te meten, met name in het 

geval van nieuwe technologieën waarbij nog niets bekend is over de levensduur van een systeem 
en ervaring ontbreekt. In dit rapport wordt een indicatie gegeven van de betrouwbaarheid van een 
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technologie als die informatie beschikbaar is, door het gemiddelde aantal dagen per jaar te 
registreren waarop de technologie niet beschikbaar is als gevolg van ongeplande uitbedrijfname. 

 
5. Buitenbedrijfstijd is een maatstaf voor het percentage tijd waarin een opslagtechnologie niet 

beschikbaar is voor gebruik als gevolg van regelmatig onderhoud. 
 

6. Veiligheid: Veiligheid laat zich niet eenvoudig in absolute termen meten. Daarom zijn in dit rapport 
alleen de belangrijkste veiligheidsoverwegingen gegeven die verband houden met een bepaalde 
technologie. Wanneer de bassins van pompcentrales niet behoorlijk worden onderhouden en het 
begeven, kan dat catastrofale gevolgen hebben. 

 
7. Duurzaamheid wordt ook aangegeven, al is dit zeer lastig om nauwkeurig te bepalen. In dit rapport 

hebben de verschillende technologieën, wanneer de informatie beschikbaar was, een hoge dan wel 
lage waardering gekregen al naar gelang van de mate van hergebruik, de impact op het milieu en 
het wereldwijde effect op de uitputting van grondstoffen en energievoorraden. Deze rangschikking 
is zeer algemeen en moet in de context worden gezien van de genoemde referentie. 
Pompcentrales hebben bijvoorbeeld een enorme impact op het milieu wanneer ze gebouwd 
worden. Dat is te wijten aan het mogelijke onder water zetten van grote stukken land en de 
ontregeling van natuurlijke waterwegen [8]. 

 
8. Tot besluit heeft elke technologie bepaalde unieke kenmerken (slotopmerkingen) waarmee 

rekening moet worden gehouden. Als laatste in het label worden de belangrijkste kenmerken 
benoemd die mogelijk niet direct blijken uit de voorgaande kenmerken alleen. Een pompcentrale is 
bijvoorbeeld sterk afhankelijk van de aanwezigheid van geschikte geografische omstandigheden. 
Een pompcentrale kan niet eens gebouwd worden wanneer de natuurlijke omstandigheden om een 
lager en een hoger gelegen reservoir te creëren niet in de directe omgeving aanwezig zijn.  

 
 

3.3) Energieopslaglabel 
Alle energieopslaglabels die in de loop van dit project zijn ontwikkeld, zijn uiteengezet in een afzonderlijk 
Excel-document. Elk label hoort bij een afzonderlijke technologie en biedt een reeks eigenschappen die zijn 
aangetroffen in de vakliteratuur. Verschillende technologieën kunnen direct met elkaar vergeleken worden 
op kenmerken en geschiktheid voor bepaalde toepassingen. Houd er wel rekening mee dat bepaalde 
aspecten (zoals bepaalde bronnen die voor een bepaald kenmerk zijn gebruikt of voor het veranderen van 
de eenheden voor verscheidene kenmerken) uitsluitend terug te vinden zijn in de digitale Excel-bibliotheek. 
In het onderstaande schema zijn de specificaties van het opslaglabel weergegeven en toegelicht. 
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3.4) Overzicht opslagtechnologieën 
Voor dit onderzoek is een aantal verschillende technologieën geselecteerd. Hieronder een korte 
beschrijving en enkele belangrijke kenmerken van de geanalyseerde technologieën. Met de Excel-
toepassing kunnen de technische specificaties per technologie geselecteerd en vergeleken met andere 
opslagtechnologieën. In paragraaf 3.4 van dit rapport worden de verschillende opslagtechnologieën nader 
toegelicht. 
 

1. Vliegwiel – Mechanische Opslag: Een vliegwiel is een roterende massa die met het elektriciteitsnet 
is verbonden via een motor/generator. Door het versnellen en vertragen van de rotatiesnelheid 
wordt energie opgeslagen en teruggewonnen [9]. Vliegwielen worden in de regel gebruikt voor 
frequentieregulatie, het produceren van reactief vermogen en het opvangen van korte 
onderbrekingen in de energielevering (UPS). Vliegwielen zijn dankzij hun snelle responstijd 
(nagenoeg ogenblikkelijk) en hoge betrouwbaarheid de ideale technologie voor het beheren van 
netstabiliteit. Eens te meer gezien de energiesector de overstap maakt van de traditionele turbines 
naar duurzame energiebronnen, die minder geschikt zijn om netfrequentie en reactief vermogen te 
reguleren [1] [3] [9]. Toch is het gebruiksnut van vliegwielen beperkt vanwege hun hoge 
zelfontlaadsnelheid (3-40%/h) en de hoge initiële kosten [8]. 
 

 
 

Figuur 1 – Vliegwiel [10] 
 

2. Pompcentrale – Mechanische Opslag: In een pompcentrale wordt energie gewonnen of opgeslagen 
door middel van een hoogteverschil tussen twee waterbassins. Met een overschot aan energie kan 
water van het lager gelegen reservoir worden opgepompt naar het hoger gelegen reservoir. 
Wanneer de vraag naar energie zich voordoet, wordt water vrijgelaten van het bovenste bassin dat 
een turbine in beweging zet waardoor elektriciteit wordt gegenereerd [9]. Een pompcentrale biedt 
dezelfde mogelijkheden als de conventionele technologieën voor het opwekken van elektriciteit 
(d.w.z. frequentiecontrole, reactief vermogen, dagelijks en uurlijks reguleren van stroom en het 
reguleren van vraag en aanbod [3]). Een pompcentrale is een uiterst efficiënte en voordelige vorm 
van energieopslag met een lange levensduur en een lage slijtage gedurende inbedrijfstijd [9]. De 
operationele tijd van deze technologie is gelimiteerd (1-100 uur [2] [9]). Verder is een 
pompcentrale gebonden aan geografische voorwaarden [8] [9]. Een pompcentrale verschilt in die 
zin van traditionele hydro-elektrische stuwdammen dat er eerst energie in het systeem moet 
worden ingevoerd (door het gebruik van elektrische pompen) voordat er energie kan worden 
onttrokken. 
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Figuur 2 - Pompcentrale [11] 
 

3. Energieopslag door gecomprimeerde lucht (CAES) – Mechanische Opslag: Lucht wordt 
gecomprimeerd en opgeslagen in ondergrondse cavernes met behulp van overtollige energie. Deze 
gecomprimeerde lucht wordt later geëxpandeerd door een conventionele gasturbine om 
elektriciteit op te wekken [9]. CAES heeft een hoge opslagcapaciteit (115 tot 360 MWH [9]), een 
hoge vermogensproductie (50 MW [8]), snelle responstijd (5 minuten [1]) en kan voorzien in vele 
energiediensten [3]. Toch moet in acht worden genomen dat de lucht verwarmd moet worden 
voordat hij geëxpandeerd kan worden. Dit gebeurt in de regel door de verbranding van aardgas, 
waardoor de efficiëntie van de technologie in zijn totaliteit aanzienlijk vermindert [12] [13]. Het 
vinden van een geschikte opslaglocatie voor de gecomprimeerde lucht is ook nog een hele opgave, 
gelet op de fysieke vereisten die nodig zijn voor het onder hoge druk opslaan van grote 
hoeveelheden lucht [9]. Er wordt momenteel onderzoek gedaan naar manieren om de geleverde 
warmte voor het comprimeren van lucht af te vangen, die op te slaan en later opnieuw te kunnen 
gebruiken bij het expanderen ervan. Warmteopslag maakt het CAES-systeem efficiënter, maar dit 
concept zit nog in de ontwikkelingsfase [12]. 
 

 
 

Figuur 3 – Energieopslag door gecomprimeerde lucht (CAES) [14] 



   

 Energieopslaglabel: Een methode voor het vergelijken  Pagina 10 van 67 
 van het volledige spectrum van opslagsystemen 

4. Loodzuurbatterijen – Elektrochemische opslag: Loodzuurbatterijen slaan elektriciteit op door een 
elektrochemische cel op te laden die bestaat uit een sponsachtige loodanode, een lood-dioxide 
kathode en zwavelzuuroplossing in water als elektrolyt [15]. Meerdere cellen kunnen zowel parallel 
als in serie geschakeld worden om de stroomuitvoer, het voltage en de energieopslagcapaciteit 
flink te laten toenemen [15]. Loodzuurbatterijen kunnen niet alleen dienst doen als ononderbroken 
noodstroomvoorziening en black start-capaciteiten, maar ook als off-grid- en micro-grid-
ondersteuning, uurlijkse regulering, vraagverschuiving en piekreductie en transport [3]. 

 
Figuur 4 - Loodzuurbatterijen [16] 

 
5. Lithium-batterij – Elektrochemische Opslag: Lithiumbatterijen slaan elektriciteit op door een 

elektrochemische cel op te laden die bestaat uit een grafietkathode en een lihium-metaalanode 
[15]. Meerdere cellen kunnen zowel parallel als in serie geschakeld worden om de stroomuitvoer, 
het voltage en de energieopslagcapaciteit aanzienlijk te laten toenemen [15]. Lithiumbatterijen 
hebben vele bruikbare toepassingen, waaronder black start-capaciteiten, off-grid en micro-grid 
ondersteuning, uurlijkse regulering, vraagverschuiving en piekreductie en transport [3]. Vergeleken 
met andere batterijen hebben lithiumbatterijen een hoge energiedichtheid (op het moment het 
hoogste rendement van verkrijgbare batterijen, wat ze bijzonder geschikt maakt voor elektrisch 
transport), een lage zelfontlaadsnelheid en een hoge cyclusefficiëntie [5] [9]]. Bovendien zijn 
lithiumbatterijen uiterst recycleerbaar daar waar een dergelijke infrastructuur voorhanden is [15]. 
Helaas zijn de kosten die hiermee gemoeid zijn relatief hoog [8]. Verder moeten lithiumbatterijen 
voorzien zijn van overspanningsbeveiliging en zijn ze licht ontvlambaar [8]. Dankzij hun 
toenemende levensduur en de snel afnemende kosten nemen lithiumbatterijen een steeds 
prominentere plaats in op de batterijenmarkt [4]. 
 

 
Figuur 5  – Lithium-batterij [17] 
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6. Vanadium Redox Flow Batterij – Elektrochemisch Opslag: Flow-batterijen maken enerzijds gebruik 
van een omkeerbare brandstofcel en anderzijds van een elektrolyt bestaande uit vanadium 
opgelost in water [9]. Het systeem wordt opgeladen door een ladingsverschil te creëren tussen 
twee stromen van het elektrolyt met behulp van de omkeerbare brandstofcel. Tijdens het ontladen 
wordt het ladingsverschil weer opgeheven. Dankzij deze eigenschap is het mogelijk de 
opslagcapaciteit en het laad- en ontlaadvermogen van elkaar los te koppelen, zodat 
ontlaadvermogen en energieopslagcapaciteit volledig onafhankelijk zijn van elkaar [15]. Hierdoor 
kan dit systeem eenvoudig worden aangepast aan specifieke energie- en vermogensvereisten, 
zodat de Vanadium Redox Flow Batterij geschikt is voor uurlijkse regulering, black start-
capaciteiten, off-grid- and micro-grid-ondersteuning, het reguleren van vraagschommelingen en 
piekreductie en ononderbroken stroomvoorziening (UPS) [3] [9]. Deze technologie is nog in 
ontwikkeling en daarom kostbaar en ruimte behoevend, al is de verwachting dat de kosten de 
komende jaren zullen afnemen [9]. 
 

 
 

Figuur 6 - Vanadium Redox Flow Batterij [18] 
 

7. Supercondensatoren – Elektrische Opslag: Door elektriciteit op te slaan in grote elektrostatische 
velden tussen twee geleidende platen, kunnen supercondensatoren elektriciteit snel opslaan en 
vrijlaten om zo korte, krachtige vermogenspulsen te leveren [6]. Supercondensatoren kunnen 
onafgebroken worden opgeladen en ontladen zonder dat er veel degradatie optreedt (een 
supercondensator beschikt over ongeveer 100 miljoen laad- en ontlaadcycli [1]), en kan vrijwel 
ogenblikkelijk opladen en ontladen [15]. Dit maakt supercondensatoren uiterst geschikt voor 
frequentiecontrole van netwerken [9] en transport (in het bijzonder bij regeneratief remmen en 
versnellen) [15]. Deze technologie is nog in ontwikkeling en is nog niet op de markt verkrijgbaar [2]. 
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Figuur 7 - Supercondensatoren [19] 
 

8. Supergeleidende magnetische energieopslag (SMES) – Magnetische opslag: In het geval van SMES 
wordt elektrische stroom opgeslagen in een supergeleidende spoel [5]. Deze technologie is geschikt 
voor het op effectieve wijze beheren van stroomkwaliteit in het elektriciteitsnet en het leveren van 
een ononderbroken stroomtoevoer op de korte termijn [2] [6]. SMES zijn buitengewoon efficiënt, 
hebben een korte reactietijd en zijn bovendien schaalbaar [5]. SMES hebben een laag 
energieverlies, al is er sprake van enig parasitair verlies als gevolg van het koelen van de spoel [5]. 
Bovendien zijn er mogelijk risicovolle effecten van het sterke magnetische veld op het menselijk 
lichaam in het spel [5]. Deze technologie is nog in ontwikkeling [9] en de kosten zijn relatief hoog 
[1] [6] [5].  
 

 
Figuur 8 - Supergeleidende magnetische energieopslag (SMES) [20] 

 
9. Waterstofgasopslag – Waterstofgas kan relatief eenvoudig worden opgeslagen in en onttrokken 

aan geschikte buffers zoals zoutcavernes [7] of gasnetwerken (huidige gasnetwerken kunnen tot 
5% inhoud van waterstof herbergen, vergelijkbaar met 1,8 TWh in Duitsland, zonder enige invloed 
te hebben op het prestatievermogen [8]). Brandstofcellen kunnen met waterstof gevoed worden 
om een combinatie van warmte en elektriciteit te leveren (oftewel een WKK). Daarnaast kan 
waterstof verbrand worden voor de productie van thermische energie of ten behoeve van 
transport (als brandstof). Met deze energie kan frequentiecontrole voor netwerken worden 
geleverd, regulering per uur, dag en per seizoen, ontlasting van transmissie en distributie, 
energieregulering en transport [8] [21]. Elektrolyse van water wordt beschouwd als een relatief 
schone vorm van energie wanneer het overschot aan energie dat vrijkomt bij het produceren ervan 



 

Pagina 13 van 67 Energieopslaglabel: Een methode voor het vergelijken    
 van het volledige spectrum van opslagsystemen  

afkomstig is van een duurzame energiebron [8]. In cavernes met als energiedrager waterstof 
kunnen grote hoeveelheden energie worden opgeslagen (enkele GWh) gedurende een lange 
periode (een aantal maanden) [8]. Dit opslagsysteem heeft een relatief hoge cyclusefficiëntie (70-
80%) wanneer waterstof wordt verbrand voor het produceren van thermische energie, maar 
wanneer waterstof opnieuw wordt omgezet in elektriciteit, dan neemt de efficiëntie behoorlijk af 
(tot 40-45%) [8]. Verder hebben cavernes een injectie nodig van kussengas (het gas dat dienst doet 
als een permanente toevoeging aan het opslagsysteem om de druk te kunnen behouden). Deze 
technologie bevindt zich momenteel in de demonstratiefase en hoewel er nog veel werk moet 
worden verzet, zou ze in de nabije toekomst ingezet kunnen worden [8]. 
 

 
 

Figuur 9 - Waterstofgasopslag [22] 
 

10. Zoutcavernes (Methaangasopslag) – Zoutcavernes kunnen dienst doen als gasopslagfaciliteit die in 
de regel minder werkvolume hebben dan grotere aquifers en lege gas- en olievelden [23]. 
Zoutcavernes worden vooral gebruikt voor handelsdoeleinden, piekaanbod en uurlijks en dagelijks 
reguleren [23] [24]. Cavernes hebben bovendien een injectie nodig van kussengas. Dit 
opslagsysteem is een bewezen technologie en is zeer veilig en betrouwbaar [25].  
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Figuur 10 - Zoutcavernes (Methaangasopslag) [26] 

 
11. Aquifers & Lege gas-/olievelden (Methaangasopslag) – Aquifers en lege gas-/olievelden worden 

normaal gesproken gebruikt voor gasopslag per seizoen of als een strategische opslag om lage 
hoeveelheden aardgasproductie op te vangen [23]. Deze technologie heeft zich door de jaren heen 
bewezen en is betrouwbaar en geschikt voor het opslaan van enkele TWh aan aardgas (tot 45 TWh 
in Nederland [27]).  Deze grote opslagcentrales hebben een injectie nodig van kussengas (d.w.z. het 
gas dat dienst doet als een permanente toevoeging aan het opslagsysteem om de druk te kunnen 
behouden) van 50-80%, waardoor initiële kosten sterk afhankelijk zijn van de prijs van aardgas [23]. 
 

 
 

Figuur 11 - Aquifers [28] 
 

12. Opslag van vloeibaar aardgas (LNG) – LNG-opslag heeft te maken met het opslaan van aardgas 
onder hoge druk en bij lage temperatuur teneinde het om te zetten in vloeibare vorm. LNG-opslag 
wordt ingezet bij een vraag naar een hoge leverbaarheid (d.w.z. een grote hoeveelheid energie die 
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geleverd wordt in korte tijd) met een klein werkvolume. Dit maakt LNG uitermate geschikt voor 
dagelijkse en uurlijkse regulering [23]. LNG is bovendien eenvoudig te transporteren bij het 
ontbreken van een pijplijnnetwerk dankzij een hoge energiedichtheid en heeft de potentie om 
gebruikt te worden in de transportsector [23]. LNG-opslag is beduidend duurder en minder efficiënt 
dan andere gasopslagtechnologieën en wordt daarom alleen ingezet bij zeldzaam strenge winters 
[23] [24]. 

 
 

Figuur 12 - Opslag van vloeibaar aardgas (LNG) [29] 
 

 
13. Warm water (Thermische energie) – Thermische opslag: Thermische energie wordt opgeslagen 

door water te verwarmen in een geïsoleerde opslagtank [15]. Warmwateropslag is bijvoorbeeld 
geschikt voor het effectief en aanzienlijk terugdringen van de piekvraag naar thermische energie, 
zowel van alle dag als per seizoen [30]. In Frankrijk is de vraag naar thermische energie op 
piekmomenten teruggebracht met 5% door het implementeren van warmwateropslag in 
huishoudens, waarmee de vraag naar warmte wordt verplaatst naar dalmomenten [31]. 
Warmwateropslag is een eenvoudige, voordelige en volwassen technologie die zeer betrouwbaar is 
[30]. 

 
 

Figuur 13 - Warm Water (Thermische energie) [32] 
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14. Ondergrondse Thermische Opslag (UTS) (Thermische energie) – Thermische opslag: Thermische 
energie wordt opgeslagen in water (door het op te warmen) en onder de grond gepompt waar het 
wordt opgeslagen in poreus gesteente of in een aquifer [15]. Vergelijkbaar met warmwateropslag 
kan ondergrondse thermische opslag gebruikt worden voor het dagelijks of per seizoen reguleren 
van de warmte en kan het gebruik maken van afvalwarmte [30] [31]. Ondergrondse opslag is een 
zeer betrouwbare, eenvoudige, volwassen technologie en behoeft minder infrastructuur en directe 
oppervlaktebenutting dan warmwateropslag [30]. Toch kan ondergrondse opslag aanzienlijk 
duurder uitpakken en is het afhankelijk van de juiste geologische omstandigheden om het mogelijk 
te maken [30]. 
 

 
 

Figuur 14 - Ondergrondse Thermische Opslag (UTS) [33] 
 

15. Latente warmte (Faseovergangsmaterialen) – Thermische opslag: Grote hoeveelheden thermische 
energie kunnen worden opgeslagen tijdens een faseverandering (bijvoorbeeld de verandering van 
water naar ijs) [15]. De thermische energie die nodig is voor een faseverandering wordt ook wel 
latente warmte genoemd. Latente warmte is geschikt voor thermische regulering (zowel per dag als 
per seizoen), het opvangen van vraagschommelingen en piekreductie en het benutten van 
thermische reststromen [31]. Latente warmteopslag heeft een veel hogere energiedichtheid dan 
andere vormen van thermische opslag [31]. Omdat deze systemen nog steeds in ontwikkeling zijn, 
is deze variant veel duurder dan alternatieve vormen van thermische opslag [31] [34]. Er wordt 
vandaag de dag veel onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van goedkope, betrouwbare 
faseovergangsmaterialen (FOM) waarmee latente warmtetechnologieën in staat worden gesteld 
om aanzienlijke hoeveelheden thermische energie op te slaan [30]. 
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Figuur 15 – Latente warmte (Faseovergangsmaterialen) [35] 

 
16. Gesmolten zouten (Thermische warmte) – Thermische opslag: Thermische energiestromen kunnen 

op effectieve wijze worden opgeslagen in vloeibare zouten. Vergeleken met andere 
opslagmaterialen zijn gesmolten zouten erg stabiel bij hoge temperaturen en onder druk, 
onbrandbaar en niet giftig [36]. Zo wordt thermische energie afkomstig van een zonne-
energiecentrale doorgaans opgeslagen door het verwarmen van gesmolten zouten . Vandaag de 
dag worden gesmolten zouten gebruikt in thermische zonne-energiecentrales om 24 uur per dag 
energie te kunnen produceren. Dit is haalbaar dankzij de hoge warmtecapaciteit van gesmolten 
zouten, waardoor het mogelijk is gedurende de nacht ook energie te produceren [36]. Het gebruik 
van gesmolten zouten is een relatief nieuwe technologie. Dat betekent dat er nog hoge kosten mee 
gemoeid zijn en er weinig kennis is over de betrouwbaarheid en de levensduur. 

 

 
 

Figuur 16 - Gesmolten zouten [36] 

 

3.5 Analyse van het energieopslagsysteem 
Dit rapport heeft als doel om een duidelijk beeld te schetsen van het energieopslaglabel en de manier 
waarop deze gebruikt kan worden om verschillende opslagtechnologieën met elkaar te vergelijken op basis 
van hun technische eigenschappen. Zo helder als het is dat energieopslagtechnologieën uit een reeks van 
eigenschappen en functionaliteiten bestaan, zo duidelijk is het dat de energietoepassing van 
doorslaggevend belang is voor het bepalen van de meest geschikte technologie voor een bepaalde situatie. 
De manier waarop we deze technologie willen inzetten, is bepalend voor de vereiste eigenschappen van 
het opslagsysteem en deze eigenschappen zijn op hun beurt weer belangrijk om de meest geschikte 
opslagtechnologie te bepalen. Dit stelt ons in staat om te bepalen welke technologieën het beste in de 
behoeften voorzien als op voorhand duidelijk is voor welke toepassing de opgeslagen energie gebruikt 
moet worden. Deze inzichten kunnen een selectie van opslagsystemen bieden die voor deze toepassing 
verder onderzocht moeten worden. 
 
De technologische geschiktheidstabel (zie tabel 1) geeft duidelijk het onderscheid weer tussen de vereisten 
en capaciteiten van thermische en elektrische energieopslagtechnologieën. De opslag van vloeibare 
brandstof en gas wordt afzonderlijk behandeld omdat hiermee gemakkelijk thermische energie, elektrische 
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energie of een combinatie van beide kan worden geleverd. De mate van geschiktheid voor een bepaalde 
technologie voor een bepaald doeleinde wordt aangegeven met een gekleurde stip: 
  

● Een groene stip geeft aan dat een technologie uiterst geschikt is; 
● Een half gekleurde, gele stip geeft aan dat een technologie redelijk geschikt is of dat meer onderzoek op 
dit gebied noodzakelijk is;  
○ Een rode cirkel geeft aan dat de technologie niet geschikt is. 
 
Het is duidelijk dat opslagtechnologieën een groot aantal kenmerken bezit en dat er een verscheidenheid 
aan diensten mee geleverd kan worden. In Tabel 2 wordt een overzicht gegeven van de potentiële diensten 
(zoals beschreven in Paragraaf 3.2) waarin opslagtechnologieën kunnen voorzien. Deze tabel vertoont 
gelijkenis met andere tabellen die in de vakliteratuur zijn aangetroffen, al is de informatie in deze tabel wat 
uitgebreider vergeleken met voorgaande onderzoeken. De informatie in Tabel 2 is van essentieel belang 
voor het bepalen van de geschiktheid van een energietechnologie voor een bepaald doeleinde. 
 
Een analyse van de verschillende energieopslaglabels leidt tot vele gevolgtrekkingen en stelt ons in staat 
om verschillende opslagtechnologieën op uiteenlopende manieren met elkaar te vergelijken. Een flink 
aantal grafieken stelt ons in staat om de verzamelde gegevens van dit onderzoek samen te vatten. Vele 
grafieken tonen overeenkomsten met grafieken afkomstig uit andere onderzoeken (zie Bijlage 1, Afbeelding 
6). Met de inzichten die zijn verkregen uit voorgaande onderzoeken, kan in dit rapport meer gedetailleerde 
informatie bieden over thermische, elektrische, gas- en LNG-opslagtechnologieën. Het ruime aanbod aan 
kenmerken van opslagsystemen maakt dat een bepaalde opslagtechnologie uitermate geschikt is voor de 
ene toepassing en totaal niet geschikt voor de andere. Het behoeft waarschijnlijk geen verdere uitleg dat 
verscheidene opslagtechnologieën gecombineerd moeten worden ingezet om tegemoet te komen aan de 
vereisten voor energieopslag gedurende de energietransitie. 
 
In de Excel-toepassing kan de gebruiker verschillende opslagtechnologieën selecteren die in de grafiek 
uiteen gezet worden, wat het maken van een vergelijking eenvoudiger maakt. Houd er rekening mee dat 
sommige opslagsystemen een uitgebreide reeks eigenschappen hebben (bijv. loodzuurbatterijen, die 
bijzonder schaalbaar zijn), terwijl andere slechts een enkele eigenschap hebben (bijv. gesmolten zouten, 
waar op dit moment slechts één installatie voor bestaat).  
 
Let in de onderstaande grafieken op de volgende afkortingen: 
 
    

Tabel 1 - Afkortingen Opslagtechnologieën 
Aquifers & DGF Aquifers en lege gas- en olievelden 
CAES Energieopslag door gecomprimeerde lucht (CAES) 
Li+ Lithiumbatterij 
LNG Vloeibaar aardgas (LNG) 
Pb Acid Loodzuurbatterij 
SMES Supergeleidende Magnetische energieopslag (SMES) 
UTS Ondergrondse thermische opslag 
Vd Redox Vanadium Redox Flow-Batterij 
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Tabel 2 - Geschiktheid van opslagtechnologieën 
Toepassing 

Technologienaam   Frequentie- 
controle 

Uurlijkse 
regulering 

Dagelijkse 
regulering 

Regulering 
per seizoen  

T&D Net-
ontlasting 

Black 
Start 

Off-grid 
/ Micro 

grid 

 
Restwarm
tegebruik 

Piekvraag-
regulering 

Vraag-
/aanbod-
regulering 

Prijs-
gestuurd 
reguleren 

Reactief 
vermog

en 

Ononderbroken 
stroomtoevoer Transport 

Elektrische energie 

Vliegwiel ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ 
Pompcentrale ● ● ● ○ ○ 

 

○ ○ ● ○ ● ● ○ ○ 
CAES ●  ● ● ○ ○  

○ ○ 
 

○ ● ● ○ ○ 
Loodzuurbatterijj ○ ● ○ ○ 

 

● ● ○ ● ● ○ ○ ● ● 
Lithium-Batterij ○ ● ○ ○ 

 

● ● ○ ● ● ○ ○ ● ● 
    Vd Redox ○ ● ○ ○ 

 

● ● ○ ● ● ○ ○ ● ○ 
Supercondensatoren ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 

SMES ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 
Thermische energie 

Warm water ○ ○ ● ● ● ○ ● ● ○ ● ○ ○ ○ ○ 
UTS ○ ○ ● ● ● ○ ● ● ○ ● ○ ○ ○ ○ 

Gesmolten zouten ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
Latente warmte ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ 

Gas en vloeibare brandstof 
Waterstofgas ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ● ○ ● ● ○  

Zoutcavernes ○ ● ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 
Aquifers & DGF ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

LNG ○ ● ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  
● Indicator voor volledige geschiktheid 
● Indicator voor potentiële of gedeeltelijke geschiktheid 
○ Indicator voor ongeschiktheid 
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Figuur 17 - Ontlaadvermogen vs. Energieopslagcapaciteit 
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Figuur 18 - Kosten vs. Energieopslagcapaciteit 
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Figuur 19 - Ontlaadtijd vs. Energieopslagcapaciteit 
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Figuur 20 - Ontlaadtijd vs. Ontlaadvermogen 
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Figuur 21 - Laadtijd vs. Laadvermogen 
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4) Discussie 
De bedoeling van het ontwikkelen van een labelsysteem was om een eenvoudig te interpreteren, 
gestandaardiseerde presentatie van de eigenschappen van opslagtechnologie te bieden. Het 
voordeel van dit systeem is dat het de mogelijkheid biedt voor het maken van een duidelijke 
vergelijking van technologieën en het toevoegen van nieuwe en verbeterde technologieën aan de 
database. Toch kleven er enkele belangrijke beperkingen aan dit systeem, waaraan zeker nog 
aandacht besteed moet worden. 
 
Het is van belang te letten op de uiteenlopende verschillen tussen verschillende technologieën: Een 
serie loodzuurbatterijen bijvoorbeeld kan tweeduizend keer meer energie opslaan dan een vliegwiel. 
Het is daarom een enorme opgave om de resultaten op een lineaire schaal te vergelijken waar 
logaritmische schalen het maken van numerieke vergelijkingen vereenvoudigen. Echter, voor de 
ervaren experts die zich bewust zijn van deze implicaties, is deze logaritmische schaal geschikt voor 
het effectief vergelijken van energieopslagtechnologieën. Door opslagtechnologieën terug te 
brengen tot hun fundamentele eigenschappen, moet dit rapport transparante en duidelijke 
indicatoren bieden bij het bepalen van de technologische geschiktheid voor een bepaalde 
toepassing. Het labelsysteem zal geen concrete oplossingen bieden voor problemen, maar dient als 
een leidraad voor het volgen van een juiste koers. Wanneer dit systeem op de juiste manier wordt 
gebruikt, kan het uitsluitsel geven over welke opslagtechnologieën voor verdere overweging in 
aanmerking komen. Deze uitkomsten zouden vervolgens nauwgezetter bestudeerd moeten worden. 
Deze alternatieve grafieken zijn onderverdeeld per schaal en kunnen nader worden bestudeerd in de 
Excel-database. 
 
Verder is het ook belangrijk om op te merken dat het bereik van de genoemde kenmerken van de 
opslagtechnologie over het algemeen, maar niet altijd, van elkaar afhankelijk zijn. Bij bepaalde 
technologieën (zoals de vanadium redox flow batterij) zijn de energieopslagcapaciteit en het 
laadvermogen niet aan elkaar verbonden. Dit betekent dat de energieopslagcapaciteit onafhankelijk 
van het laadvermogen vergroot kan worden. Andere technologieën, zoals de loodzuurbatterij, zijn 
niet onafhankelijk van elkaar op te schalen. Wanneer de energieopslagcapaciteit wordt uitgebreid, 
volgt in de regel het ontlaadvermogen. 
 
In de huidige database wordt geen rekening gehouden met geografische beperkingen of sociale 
impact. Zo lijkt een pompcentrale op het eerste gezicht een waardevolle opslagtechnologie. Toch is 
een pompcentrale dermate afhankelijk van geschikte geografische omstandigheden dat het in veel 
landen niet eens te overwegen valt. Bovendien laat de sociale impact van het bouwen van een 
stuwdam zich erg lastig meten noch op een zinnige manier presenteren. Van vele technologieën is 
niet bekend wat de impact is op het milieu. Er is onderzoek naar gedaan, maar de resultaten zijn 
sterk afhankelijk van de manier waarop een technologie is ingezet. Teruggaand naar het voorbeeld 
van de pompcentrale: deze technologie zal pas een minder heftige impact hebben op het milieu 
wanneer ze regelmatig ingezet zal worden ter compensatie voor energiecentrales die op fossiele 
brandstoffen werken en wanneer louter een overschot aan duurzame energie wordt gebruikt om ze 
op te laden. Hiermee is niet gezegd dat het labelsysteem niet werkt, maar dat er meer onderzoek 
nodig is op verschillende gebieden. 
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Een belangrijke overweging is de standaard meeteenheid in verschillende sectoren en instellingen. 
Zo kan aardgas gemeten worden in m3, MJ of kWh. Bij het vergelijken van v erschillende 
opslagtechnologieën is het belangrijk om deze standaarden in overweging te nemen. De gebruiker 
heeft met dit label de mogelijkheid om vrijuit te schakelen tussen meeteenheden, maar het is van 
belang dat alle eenheden hetzelfde zijn wanneer verschillende technologieën met elkaar worden 
vergeleken. 
 
Het is ook van belang om op te merken dat alle data die in dit handboek aan bod komt voor 
interpretatie vatbaar is. Zo kan met zonthermische opslag 900 MWh aan energie worden 
opgeslagen, maar is dit lang niet haalbaar in alle klimaatzones of voor alle zonthermische centrales 
(CSP’s). Houd er daarom rekening mee dat een bepaalde energieopslagcentrale mogelijk niet alle 
diensten kan leveren die in dit onderzoek worden genoemd. Voortbordurend op het bovenstaande 
voorbeeld is een grote zonthermische centrale mogelijk geschikt voor het leveren van effectieve 
seizoensopslag, maar niet geschikt voor schommelingen van de piekvraag. Daarentegen zouden 
verscheidene kleine zonthermische centrales effectief kunnen zijn in het distribueren van thermisch 
vermogen op de korte termijn (enkele dagen), maar niet op de lange termijn (enkele weken). 
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5) Conclusie 
In dit onderzoek worden kenmerken en eigenschappen van verscheidene 
energieopslagtechnologieën uiteengezet. Het behoeft waarschijnlijk geen verdere uitleg dat 
energietoepassing de belangrijkste factor is voor het bepalen van de geschiktheid van een bepaalde 
opslagtechnologie. De energieopslaglabels kunnen niet alleen dienst doen als handvatten om te 
bepalen welke technologieën het meest geschikt zijn voor een bepaalde toepassing, maar ook als 
eenvoudig naslagwerk voor het vergelijken van verschillende opslagtechnologieën. Daarnaast 
kunnen technologielabels bestudeerd worden voor een meer gedetailleerd beeld van de kenmerken 
van opslagtechnologieën afzonderlijk. Samengevat biedt dit project een overzicht van de 
beschikbare opslagtechnologieën (alsmede een methode om ze met elkaar te vergelijken) en het 
bijbehorende potentiële vermogen. 
 
Buiten de gestelde doelen van dit project, zijn er bepaalde onderzoeksterreinen die nog voor 
verbetering in aanmerking komen. Zo zouden vooral de sociale impact en de impact op het milieu 
nader bestudeerd kunnen worden. Bij voorkeur zouden nieuwe technologieën en specifiekere 
technologieën (specifieke merken en modellen) aan de database toegevoegd kunnen worden om 
een beter perspectief te creëren over het potentieel van een bepaalde technologie. Dit levert een 
beter geordende ranglijst op en verkleint het belang van de benodigde interpretatie bij het 
gebruiken van het opslaglabelsysteem. 
 
Opslagtechnologieën zullen een belangrijke rol gaan spelen in toekomstige energiescenario’s, met 
name in termen van de integratie van duurzame energie en de toenemende interdependentie van 
thermisch en elektrisch energieverbruik dankzij de opkomst van nieuwe technologieën (bijv. WKK’s 
en elektrische warmtepompen). De opslagtechnologieën van vandaag de dag bieden een ruim 
aanbod aan eigenschappen van opslagsystemen en potentiële toepassingen. In dit rapport wordt het 
belang van het kiezen van de juiste technologie voor de juiste toepassing benadrukt en is 
geprobeerd duidelijke richtlijnen te formuleren voor dit besluitvormingsproces. Zowel de figuren 17-
22 uit dit rapport als de Excel-toepassing kunnen een belangrijke bijdrage leveren tijdens dit proces. 
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