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Bijlage 2 - uitdagingen van 
dynamische opwek 
In deze bijlage wordt aangestipt welke uitdagingen een werkend systeem opgelegd krijgt gebaseerd op zon 
en wind alleen, waarbij waterstof wordt gebruik voor de back up voor stroomopwekking als het niet waait 
of de zon niet schijnt. Dit gebeurt aan de hand van grafieken waarin de opwek wordt getoond in de tijd 
gedurende extreme weken.

Alle grafieken geven aan hoeveel vermogen er wordt opgewekt of gevraagd is in de tijd. De schaal is GW, 
waarbij bedacht moet worden dat 1 GW al een forse conventionele elektriciteitscentrale vertegenwoordigd. 

Duurzame opwek en leveringszekerheid
In deze benadering is ervan uitgegaan dat alle elektriciteit en waterstof die wordt geleverd aan de 
industrie, opgewekt wordt met duurzame bronnen. Dit betekent dat alle opgewekte energie nuttig zal 
worden ingezet, ofwel als directe levering als elektriciteit aan de industrie, ofwel omgezet in waterstof 
voor opslag en (latere) levering.

Grote technische uitdagingen presenteren zich aldus in de dynamiek van de opwekking en de benodigde 
zekerheid van levering. De opwek vanuit zonne- en windenergie fluctueert over de dag en in het seizoen.

Figuur B2.1 Voorbeeld zon levering op uurbasis gedurende een dag

Figuur B2.1 laat de variatie in opwek van een klein systeem met zonnepanelen zien op een typische, werkelijke 
dag. Te zien is dat voor deze installatie de opbrengst in zeer korte tijd varieert van 100W tot 2500 W. Dit zal 
in hele grote opwekinstallaties gelijkmatiger zijn, omdat wolken een beperkte omvang hebben. Nog steeds 
moet het elektriciteitssysteem deze dynamiek kunnen opnemen.
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Figuur 8.2: Voorbeeld zonlevering op uurbasis gedurende een jaar.

Figuur B2.3: Voorbeeld wind levering op uurbasis gedurende een jaar.

Figuur B2.4: Voorbeeld levering op uurbasis gedurende een jaar voor 50-50 opwek zon en wind.

Figuur B2.2 en figuur B2.3 tonen gestileerde gegevens uit een standaardjaar met daarin grote sprongen in 
geleverd vermogen op uurbasis gedurende het jaar. Het aantal uren dat het piekvermogen wordt gehaald, 
zogenoemde vollasturen, is relatief laag. Het combineren van zonne- en windenergie (Figuur B2.4) om meer 
vollasturen te krijgen heeft een dempend effect, maar de onderliggende dynamiek is echter groot en synergie 
daarom moeilijk te vangen. Rekentechnisch levert de combinatie meer echte vollasturen op en is er theoretisch 
dus minder buffering nodig. Voor veel (energie)apparaten zoals elektrolysers en regelbaar vermogen zijn 
grote lastwisselingen lastig in verband met efficiency, opwarming, afkoeling, slijtage en stilstandsverlies. Zo 
kennen veel apparaten een minimumgrens, de turndown ratio, waaronder deze niet efficiënt of veilig kunnen 
worden bedreven, typisch zo rond 20 procent van het nominaal vermogen. Daaronder wordt afgeschakeld.

Indien de dynamiek in opwek dan ook te groot is om technisch te kunnen volgen zal een aanvullende 
goed regelbare stroomopwekker nodig zijn. Ook zal het wegvallen van opwek door windstilte onmiddellijk 
moeten worden ingevuld door een regelbare back-up installatie, zoals opwek uit waterstof. De volgorde 
waarin dynamiek in de opwekking technisch kan worden opgevangen is 
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1. Super capacitors, condensators die op (milli)seconde schaal stroom kunnen opnemen en afgeven, weinig
elektriciteit maar heel snel, geschikt voor minuten balancering

2. Batterijen die in seconde – minuten schaal kunnen reageren, iets meer stroom iets minder snel, geschikt
voor uur balancering en dag/ nacht ritme

3. Waterstof productie en traditionele stroomopwekking met motoren, gasturbines of brandstofcellen die
op (tientallen) minuten kunnen reageren; niet snel maar geschikt voor seizoensopslag en donkere en
windstille periodes. In deze categorie past ook warmteopslag uit overtollige elektriciteit voor latere inzet.

In veel business case berekeningen wordt om rekentechnische redenen alle opwek gesommeerd naar 
vollasturen ofschoon dit in technische zin geen uren vollast zijn. Vijf uren 20 procent deellast geven 
rekentechnisch één vollastuur, maar vergen een andere bedrijfsvoering van apparaten dan 1 uur op vollast. In 
een praktisch voorbeeld, 5 uur rijden met 40 km/h is voor de belasting van een auto volstrekt anders dan één 
uur 200 km/h, wat een uur vollast is. Lage deellast onder een bepaalde grens is technisch zelfs onmogelijk, 
zo is 40 km/h in de hoogste versnelling voorbeeld van een ondergrens die onwenselijk is. 

De hierboven getoonde dynamiek in duurzame opwek in samenhang met de noodzaak voor een zekere 
mate van stabiliteit in de industrie vertaalt zich in technologische uitdagingen voor de dynamiek van 
direct gebruik, elektrolyse, waterstoftransport en -opslag en back-up stroomopwekking. Om dit in 2050 
gerealiseerd te hebben is grootschalige innovatie nodig. Onder andere innovatie in batterijen met lange 
levensduur gecombineerd met veel ladingscycli en het dynamisch bedrijven van elektrolysers (P2G) en 
stroomopwekkers (G2P) is een niet te onderschatten opgave.

Om te illustreren hoe dynamisch het verloop van opwekvermogen is en welke uitdagingen hiermee gepaard 
gaan, is hieronder een aantal extreme cases gepresenteerd voor een fictieve, maar realistische case van 
directe elektrificatie. Gerekend is met een zogeheten standaardjaar, waarin alle combinaties van zon en 
wind zijn gerepresenteerd. Een echt jaar kan hier natuurlijk van afwijken. Dit standaardjaar komt uit het 
Energie Transitie Model en geeft data voor dit soort berekeningen waarin representatieve gegevens zijn 
opgenomen die een beeld geven van situaties die in een echt jaar zouden kunnen optreden. Per voorbeeld 
wordt aangegeven wat de specifieke uitdagingen bij opwek met zon en wind zijn. 

Figuur B2.5: Opwek met zonne-energie en inzet van een Gas-to-Power 

systeem in een week met maximale zoninstraling voor directe elektrificatie. 
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In figuur B2.5 kan voor opwek vanuit zon worden gezien hoe zowel de elektrolyser (ingezet als de groene lijn 

boven de gele lijn die de industriële vraag representeert uitkomt en er dus een overschot is) als de power 

generator (rode lijn, die groter is dan nul in het geval de vraag groter is dan de directe opwekking) moeten 

worden bedreven. Beide kennen een 12 uur cyclus; de generator van nul naar maximum en de elektrolyser 

van nul naar bijna maximum. Bv de derde dag (de derde piek) moet de elektrolyser van nul tot bijna maximum 

vermogen (en terug) worden geschakeld in slechts 6 uur.

Figuur B2.6: Inzet van een Gas-to-Power systeem in een week met maximaal wind voor directe elektrificatie. 

In figuur B2.6 is te zien dat zelfs in een week met maximale wind opbrengst (in dit voorbeeld bijna 40 GW), 

de maximale opwekcapaciteit niet een hele week achtereen wordt gehaald. Ook in deze week moet een 

dynamisch bedrijf worden gevolgd in de eerste paar dagen en tegen het eind van de week. Het verloop 

in tijd is daar sterk per uur. De gehele week is de opwek groter dan de vraag en is er dus een overschot 

beschikbaar voor waterstofproductie (P2G). Ook is er dus in deze week geen stroomopwekking (G2P) met 

waterstof nodig. Het opgestelde vermogen P2G (25 GW ofwel maximale vermogen van de opwek minus 

de industriële vraag) is in dit voorbeeld uitgelegd op maximaal gebruik van overtollige elektriciteit, zodat 

afschakelen van wind niet nodig is.
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Figuur B2.7 Inzet van de stroomopwekker (Gas-to-Power systeem) in een week met minimale zoninstraling 

voor directe elektrificatie  

In figuur B2.7 is een voorbeeld weergegeven van de situatie in een minimale zon week met nog steeds een 

dagritme, terwijl de waterstof opwekking met de opgestelde elektrolysers voor G2P om de productiedalen 

op te vullen niet nul is maar ook een dagritme kent, zij het op een veel lager vermogen, in dit geval 

maximaal ~15 procent van het opgestelde vermogen, vergeleken met figuur 5 voor een maximale zon-

week, op de top van de zon levering. Dit is technisch een grote uitdaging.

Figuur B2.8: Inzet van Gas-to-Power systeem in een week met minimaal wind voor directe elektrificatie 

In figuur B2.8 is te zien dat in een dergelijke week de dynamiek over de dag groot is. De totale hoeveelheid 
wind (groen) is meestal niet voldoende om de industrievraag (geel) te dekken, zodat vrijwel continue aanvulling 
met Gas to Power nodig is (rode lijn). Slechts op twee momenten is de opwek groter dan de vraag, waarbij 
ook deze relatief kleine hoeveelheden in waterstof moeten worden omgezet voor elektriciteitsopwekking later.

Figuur B2.9: Waterstofproductie en -gebruik in een week met minimale zoninstraling voor directe elektrificatie 
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In figuur B2.9 is te zien hoe een waterstof opslag fluctueert op dag basis, zelfs op een minimale zon dag. 
Boven nul betekent vullen van de opslag, terwijl onder nul waterstof wordt onttrokken voor stroomopwekking. 
Duidelijk is dat er in dit voorbeeld over het geheel veel meer waterstof wordt onttrokken dan dat er wordt 
bijgevuld en is er dus behoefte aan een buffer.

Figuur B2.10: Waterstofproductie en -gebruik in een week met maximale zoninstraling voor directe elektrificatie.

In figuur B2.10 is de waterstofstroom op dagbasis te zien in een maximum zon week, ook hier vindt op 

dagbasis tweemaal omkering van stroomrichting plaats, van waterstof opwek naar waterstof levering voor 

stroomopwekking. Omdat het hier de maximum zon week betreft is de instroom veel hoger dan de levering. 

Het overschot tussen dag en nacht wordt later gebruikt voor de opbouw van een buffer voor periodes met 

onvoldoende zon. Hoe deze buffer wordt opgebouwd en gebruikt over een jaar is geïllustreerd in de figuren 

hieronder.

Figuur B2.11: Voorbeeld van jaarverloop van waterstofvoorraad voor wind in directe elektrificatie.

Bij maximale inzet van windenergie voor een jaar startend in januari (figuur B2.11) wordt de bulk van de 
benodigde waterstof voor elektriciteitsopwekking op jaarbasis gemaakt in het najaar waarna een periode van 
balans ontstaat – rond 20 TWh maximale opslag – gevolgd door een netto-onttrekking. De hoeveelheden op 
jaarbasis zijn zodanig groot dat de dagfluctuaties in de lijn niet zichtbaar zijn. Deze zijn echter wel degelijk 
van groot belang zijn voor de operatie van elektrolysers (P2G) en inzet van CO2-vrij regelbaar vermogen. 
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Figuur B2.12: Jaarverloop van waterstofvoorraad voor zon in directe elektrificatie.

In figuur B2.12 is het jaar verloop van waterstof voor elektriciteitsopwekking uit zon te zien. Hier wordt 
de bulk van de waterstof aangemaakt in het midden van het jaar, wanneer de zonopbrengst het grootst 
is. Ook hier is de dag cyclus van de lijn zichtbaar als zaagpatroon. In het geval van zon is vanwege de 
beperktere beschikbaarheid de benodigde opslagbehoefte aan waterstof veel groter dan voor wind, en kan 
deze oplopen tot meer dan 50 TWh.

Kijkende naar het verloop van de waterstofvoorraad, zouden zon en wind elkaar op jaarbasis goed kunnen 

aanvullen, echter de dag dynamiek maakt een dergelijk voordeel vooral theoretisch en lastig te realiseren.

Het totaal volume van de waterstof opslag 20 TWh ofwel een waterstofgasvolume van 7 miljard m3. Dit komt 

ongeveer overeen met de gasopslag van NAM in Norg. Bedacht moet echter worden dat dit het zogeheten 

werkgas betreft en dat dit in orde grootte vergelijkbaar is met de huidige totale jaarlijkse waterstofbehoefte 

van de Nederlandse industrie. Om een dergelijk veld te kunnen bedrijven is daarboven een minimale 

hoeveelheid zogeheten kussengas nodig die de drijvende kracht is achter de gasstroom. Deze hoeveelheid 

moet worden opgeslagen voordat levering kan beginnen en wordt pas aan het eind van de levensduur 

teruggewonnen. De hoeveelheid kussengas varieert, afhankelijk van de geologie van de opslag, tussen 1 en 

10 maal het werkvolume en vergt dus een jarenlange opbouw – zelfs met GW schaal elektrolysers.

Tenslotte, zon en wind zijn op dit moment (nog) afhankelijk van een sterk elektriciteitssysteem dat wordt 

gedirigeerd door conventionele centrales. Dit legt beperkingen op aan het aandeel variabele hernieuwbare 

opwekcapaciteit, waardoor 100 procent hernieuwbare elektriciteit op dit moment onmogelijk is. Regelbare 

centrales, die op den duur opereren op basis van CO2-vrije brandstof blijven nodig om het systeem in stand 

te houden en de inzet van hernieuwbare opwek te faciliteren. 

Samenvattend kan uit de voorafgaande bespiegelingen opgemaakt worden dat het combineren van zon 
en wind slechts een beperkt voordeel heeft en niet noemenswaardig de dynamiek van opwekking oplost; 
ze zijn op kleinere tijdschaal niet voldoende complementair. In beide varianten is het benodigde ruimte 
beslag voor de opwek grofweg 120x120 km, gebaseerd op praktijkcijfers zoals te vinden in bv MacKay  
(https://www.withouthotair.com).

Aangezien de maximale vollast voor de elektrolyser voor P2G vrijwel nooit wordt bereikt zal er waarschijnlijk een 
ondercapaciteit worden gebouwd en zal afschakeling soms nodig zijn. Verder zal vanwege de minimale load 
per elektrolyser unit van rond 20 procent een plant uit vele modules moeten bestaan, zodat de opwekdynamiek 
zoveel mogelijk gevolgd kan worden. Dit levert nog steeds operationele uitdagingen in verband met de snelle 
ramp-up en ramp-down en daaruit volgende invloed op de levensduur. Innovatie kan zich bijvoorbeeld richten 
op super capacitors gecombineerd met batterijen om extreme lastwisselingen te dempen.
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Ook voor flexibel regelbaar vermogen – industriële gasturbines – betekent frequente lastwisselingen 
rendementsverlies door opwarming en stand-by verliezen en slijtage. Bij toepassing van bijvoorbeeld 
meerdere standaard gasturbines van bv 30 MW in cascade kan deellast worden voorkomen door bijschakelen 
van meerdere units als de vraag toeneemt. Om stabiele levering te verzorgen van tussen 14,8 GW zal deze 
opwek capaciteit gehandhaafd moeten blijven en zijn honderden opwekturbines nodig. 

Benodigde opslag voor waterstof is groot, maar bekend terrein en qua ruimte niet onoverkomelijk. Er is 
echter kussengas nodig en het kan jaren duren voor de operationele voorraad voor NL is opgebouwd.
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