
Iedereen eenbatterij in deberging
Met de groei vanhet
aandeelwind- en
zonne-energie neemt
ookdebehoefte aan
elektriciteitsopslag
toe. Eennieuwe
opgavewaarmee
drukwordt
geëxperimenteerd.

RemcodeBoer

V
anbuiten lijkt het
raamloze gebouwtje
innieuwbouwwijkDe
Keen inEtten-Leurop
eendoorsnee trans-
formatorhuisje.Maar

wat er binnengebeurt, is allesbehalve
doorsnee.Hier experimenteert netbe-
heerderEnexis sinds2012metdeopslag
vanelektriciteit. Stroomdiebewoners
methunzonnecellenproduceren, slaat
Enexis op in vier lithium-ionbatterijen,
de extra large-versie vandie inmobiele
telefoons.Dezebatterijenkunnenzo’n
230kilowattuur (kWh)opslaan, evenveel
elektriciteit als dertighuishoudens in
ongeveer ééndaggebruiken.

Metdegroei van lokaal opgewekte
duurzameenergieneemt lokaal debe-
lastingophet elektriciteitsnetwerkook
toe: ermoet simpel gezegd steedsmeer
stroomdoordekoperenkabels.Depiek-
belastingkanop termijn eenprobleem
worden.Opslag is een vandemogelijk-
hedenomverzwaring—lees: extra ka-
bels leggen—te voorkomen. InDeKeen
onderzoektEnexishoedeelektriciteit
diebewoners opeenzonnigedagprodu-
cerenenzelf niet nodighebben,het best
indewijkkanwordenbewaard.

Sindsbegindezemaandbestudeert
het bedrijf ookopslag inwoningen.
39huishoudens indeBredasewijk
Meulenspiehebbendaarvoor eenTesla
Powerwall gekregen, eenbatterij vande
gelijknamigebouwer vanelektrische
auto’s. Capaciteit: 6,4 kWh, genoeg voor
ééndagje stroom.Hoewel er inmiddels
een versie ismet 10kWh, er eenmet 14
kWhopdemarkt komtende capaciteit
ongetwijfeldnog verder zal toenemen,
kunnenbatterijenmaar in eenbeperkt
deel vande totale toekomstigeopslag-
behoefte voorzien.

Proeven zoals inBredagaanoverdag-
nacht-opslag, oftewel kortdurendeop-
slag, zegthoogleraar FokkoMulder van
deTUDelft, gespecialiseerd in energie-
opslag.Maarwe zullenook seizoenop-
slagnodighebben.Opzomerdagenmet
veelwind zal er somsveelmeer elek-
triciteit zijndanwenodighebben; op

grauwewinterdagen juist teweinig.De
opslagbehoefte zal enormzijn,mogelijk
zo’n50.000gigawattuur (GWh) in2050,
oftewel 50miljardkWh.Batterijen zijn
voor zulkehoeveelhedenongeschikt.

Mulderwerkt aaneenandereoplos-
sing: ammoniakmaken,met elektrici-
teit,water en stikstof.Die ammoniak
kan voor lange tijdwordenopgeslagen
enopeen latermomentwordenge-
bruikt omweer stroomvan temaken.
Met een tankmet 60.000 tonkanzo’n
185GWhstroomwordengeproduceerd.
EnergiebedrijfNuon,waarmeeMulder
aanammoniak-opslagwerkt,wil vanaf
2021 circa 10%vanhet aardgas in zijn
GroningseMagnum-gascentrale vervan-
gendoor ammoniak.De intentie is de
centraleuiteindelijk volledigopdeCO2-
vrije brandstof te latendraaien.

Stroomopslaanals ammoniak is
een voorbeeld van ‘power to gas’:
met stroomgasmaken.Dat kanop
meerderemanieren. ZodoetECN
samenmet stichtingEnergyVal-
ley sindskort onderzoeknaar
waterstofproductie uitwind-
energie.Degeproduceerde
waterstof kandangebruikt
wordenals groene transport-
brandstof.Weliswaar iswa-
terstof lastiger op te slaan
danammoniak,maarhet is
wel eenprocedéwaarmee
meer ervaring is opgedaan.
Nualwordtwaterstof op
grote schaal gemaakt in
de chemische industrie,
maardannogopbasis van
aardgas.

Endaner isnogeenhéél
anderopslagprincipe: ‘pum-
pedhydro-electric energy sto-
rage’.Daarvoorheb jedanwel
waterkrachtcentralesnodig, zoals
Noorwegen,Oostenrijk enZwitser-
landdiehebben.Als er stroominover-
vloed is,wordt erwater in een stuwmeer
gepompt. Is er opeen later tijdstipweer
behoefte aan, danwordtmetdatzelfde
water stroomopgewektdoorhet langs
turbines te laten ‘vallen’, zoals ook in

eenwaterkrachtcentrale gebeurt. Een
procesmet een relatief hoge efficiency
van zo’n75%,maarwelmet eenbeperkte
capaciteit.

Waterstofproductie, opslag in am-
moniak enconversie terugnaar stroom
heeft een veel lager rendement, zo’n
30%.Tochkandit financieel nogheel
interessant zijn. Als er veel stroomis, is
deprijs ervan laag.Wordt vanammo-
niakofwaterstofweer stroomgemaakt
als de vraag ernaar groot is, dan is ook
de stroomprijs hoog.Duitsland, dat een
derde vanalle stroomuit zonenwind
haalt, geeft nuop som-
mige zonnige
dagen
waar-

Met de toename vanwind- en
zonne-energie zullen beide
overdag en zomers somsméér
stroom leveren dan op datmo-
ment nodig is, maar ’s nachts en
in dewinter juist minder. Opslag
van elektriciteit is een van de
manieren omdie verschillen te
overbruggen. Daarvoor zal een
combinatie nodig zijn van klein-
schalige, decentrale dag-nacht-
opslag, mogelijk met batterijen,
en grootschalige seizoenopslag.
Voor dat laatste wordt onder
meer gekeken naar hetmet her-
nieuwbare elektriciteit maken van
brandstof, zoals ammoniak, en
waterstof.

Seizoenopslag

Remco’s
CO2-tournee

Nederlandhangtmet5%
schoneenergieonderaanop
deEuropese ranglijsten. In
2020moetdatpercentagevan
Brussel14bedragen.Endat
isnogmaarhetbegin: in2050
willendeTweedeKamerende
regering eenvolledigduurzame
energievoorziening.
Dieovergangvanoverwegend
fossielenaarvolledig scho
neenergie raaktonze samen
leving tot indehaarvaten.
RemcodeBoer reist voorhetFD
langswind enzonneparken,
biomassa engetijdencentra
les, endoetmaandelijks verslag
vandeenergietransitie inFD
Morgen, opBNRNieuwsradio
en inEnergeia,de infor
matiedienst voor energie
professionals.
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Het oversch
wordt tegen
lage prijzen eld
verbruikt.

Gascentrales
vullen tekort
aan door elek-
triciteit te pro-
duceren met
aardgas.
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De energiecentrale als superbatterij

Wind en zonne-energie zijn niet
op afroep beschikbaar...

Het overschot aan stroom
wordt omgezet naar ammoniak.

De opgeslagen
ammoniak wordt

ingezet als brandstof in
plaats van
aardgas.

Bij verbranding
van ammoniak

komt geen CO2
vrij.

De ammoniak
wordt in vloei-
bare vorm
opgeslagen.

In de
toekomst:

In de
toekomst:

Soms wordt er te
veel geproduceerd...

...en op een ander
moment te weinig
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Nuon en TU Delft willen gascentrales gaan inzetten
als opslag voor duurzame energie. Dat willen ze
doen door van groene stroom ammoniak te maken
wanneer er een overschot aan groene stroom is.
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ophet veelwaait geld toe als omliggende
landenhun teveel aan stroomwillen
afnemen.

MinisterHenkKampvanEconomi-
scheZaken verwachtdat opslag vanaf
2030 inNederlandeen rol zal spelen.
OokNuondenktdat ronddie tijdopslag
nodig is omvraagenaanbod inbalans
tehouden.Dehogeprijzen vanbatte-
rijen—eenPowerwall kost inclusief
installatienu zo’n€7000—zullendalen
zodrade vraagopgangkomt.Technisch
zijn er inprincipegeenonoverkomelijke
problemen, zegt JillisRaadschelders,
energieopslag-expert bijDNVGL,het
voormaligeKema, en voorzitter van
Energy StorageNL.

TochzietRaadscheldersnogwelde-
gelijk eenhobbel: het ontbreektnunog
aaneenwettelijk kader voor opslag.De
wet regelt alleenproductie, transport
engebruik vanenergie. Bevoegdheden
enverantwoordelijkheden tussende
verschillendepartijen inhet energiesys-
teemmoetenworden vastgelegd.Ook
moetenwaardenworden toegekendaan
opslag, zodat een technologie-onafhan-
kelijk speelveldkanontstaanwaarop
innovaties zichkunnenontwikkelen.

Langzaammaar zeker gaatNederland
vancentrale, fossiele opwekkingnaar
‘decentraal duurzaam’,waarbij de stand
endraaiing vandeaarde tenopzichte
vande zonbepalenhoeveel energie er op
welkmoment is. Eendynamisch,flexibel
systeemwaarinopslagopenigmoment
net zogewoonzal zijn als productie,
transport engebruiknu.De vraag is al-
leenwie tegendie tijddat kleine, non-de-

scripte gebouwtje inEtten-Leurnog
kent,waar ooit de eerste

experimentenwerden
gedaan.
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