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Windenergie en elektriciteitsverbruik in woningen

I

NDENERGIE EN E L E K T R l e l T E I T S V E R B R U l R I N

an de wind. Windenergie kan dus
edig in de elektriciteitsien. Er zijn altijd centraieder szewenst moment

kk%e windenergie een belangrijke

"P~
>; -*- plaats in de elektriciteitsvoorzieningwil-

gie worden opgeteld. Relatief goedkoop
is het aanpassen van het verbruikspatroon aan het windaanbod. In hoeverre
aanpassing van de vraag naar elektriciteit voor privk-huishoudens mogelijk is,
wordt in dit artikel besproken aan de
hand van een proefprojekt in Camperduin.
Huishoudensook belangrijk
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len laten innemen, dan moet de prijs natuurlijk konkurrerend zijn met die van
andere opwekkingsmethoden. De prijs
die voor windenergie betaald moet worden is afhankelijk van wat er aan andere
opwekkingsmethoden minder hoeft te
worden aangesproken. Ten eerste is dat
natuurlijk de brandstofbesparing. Maar
even belangrijk is wat er op overig op te
stellen produktievermogen wordt uitgespaard. Die bespaarde kapaciteit (centrales die door opstelling van windturbines
overbodig zijn), is afhankelijk van de inpassing van windenergie (VANWIJKe.a.,
1983). De kosten van windenergie zijn direkt afiankelijk van de inpassing, die
verbeterd kan worden door (kombinaties) van de volgende maatregelen:
0 het koppelen van opslagsystemen aan
de windenergieproduktie;
0 meer stroomuitwisseling met het buitenland;
nauwkeuriger voorspellingen vande
wind;
0 aanpassing van het verbruiks$atroon
aan het windaanbod.
Vooral de eersfe en de laatste mogelijkheid zetten zoden aan de dijk, Qpslagsystemen zijn technischevoorqieningen:

Elektriciteit wordt in alle sektoren van de
maatschappij gebruikt, de omvangrijkste
sektor is de industrie. Maar daarna komen de huishoudens, die ongeveer 29%
van het totaal verbruiken. De huishoudelijke sektor zal door haar omvang een belangrijke rol spelen bij het a1 of niet ge- ,
bruiken van de wind. Het huishoudelijk
energieverbruik is niet alleen groot, het is
ook iterk wisselend per tijdse&heim'~;"r
zitJ+
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Figuur 1. Uurgemiddelden van het elektriciteitsverbruik in 28 woningen in Camperduin over oktober 1983.

windenergie te gebruiken voor huishoudelijke toepassing.
Windparken versus decentrale windturbines
In beginsel zijn er twee manieren om
windenergie te gebruiken voor de elektriciteitsvoorziening.Er kan gedacht worden aan windcentrales, dat wil zeggen
grote groepen windturbines van een ,
groot formaat bij elkaar, samen met een
iermogen dat veigelijkbaar is met andere
centrales en waarvan de elektriciteit
wordt geleverdsaan het hoogspanningmet. Dergelijke groepen molens worden
windparken genoemden er wordt momenteel gewerkt aan een experimenteel
parkainhet noordwesten van Friesland.
D~%nde&mogelijkheiZ1
is de decentrale
opstdlihg'van windturbines, waarbij de
opgewekte.ekktrieiteit bestemdis voor

zal de gebruiker in zo'n geval zelf ook de
eigenaar van de windturbine zijn. Maar
dat is niet noodzakelijk, er zijn verschillende beheersvormen denkbaar. Wanneer de gebruiker zelf het beheer over de
windturbine heeft, dan is een optimale
inpassing van windenergie helemaal een
noodzaak. Zo'n zelfopwekker kan weliswaar op bepaalde voorwaardenproduktieoverschotten op windrijke tijden aan
het openbare net leveren, terwijl in windame periodes van het net kan worden
afgenomen, maar dat is ekonomisch gezien zeer onrendabel.Het bedrag dat
voor levering van een kilowattuur wordt
uitbetaald, ligt maar net boven een derde
van wat voor afgenomen stroom in rekening wordt gebracht. Dat komt omdat
voor die levering alleen de brandstofbesparing in de centrales wordt meegerekend en niet de besparing in het op te
stellen produktievermogen (LENSTRA,
1983). Voor windenergie in het algemeen
is aanpassing van het verbruikspatroon
belangrijk-doorde grotere vermogensbesparingcdie windb-rbinesdan opleire-,
ren..Yom zelfopwekkers komt daarnog
Vakblad vpor HuisholrdkundeS(4)aovembed984

i
-

t

,

'I-

doen wordt in het Camperduinprojekt
onderzocht en dat blijkt in hoge mate afhankelijk te zijn van de manier waarop
de huishouding wordt gevoerd.

-

Benutting van windenereie
-

Het probleem van de benutting is in beginsel eenvoudig. In figuur 2 zijn twee lijnen aangegeven.
ECn geeft de produktie
- van windenergie op een willekeurig dag.
Beide lijnen zijn fiktief, maar bij het verbruik is het patroon van figuur 1 te herkennen. De produktiekurve is volledig
willekeurig, daarin zitten van dag tot dag
zeer grote verschillen. Voor deze willekeurige dag is het probleem van de benutting zichtbaar in de overproduktie en
de overkonsumptie. Betere benutting
wordt bereikt door een deel van het verbruik naar een ander tijdstip te verplaatsen (zie figuur 3).

Het is in de toekomst zeer we1 denkbaa
dat deze verschuiving van elektriciteits- 1
verbruik naar andere tijdstippen kan g
schieden met behulp van technische
hulpmiddelen. Met geavanceerde mikr
elektronika is het zeer goed mogelijk a
paraten automatisch aan- en uit te schakelen op basis van permanent gemeten
elektricjteit~~roduktie
en verbruik. Dit
heet automatische belastingsregeling of
load-management
en het wordt in indu"
strieen a1 toegepast. Zelfs in huishoudens
wordt belastingsregeling a1 toegepast ter
beperking van het piekverbruik; boilers
worden veelal centraal ingeschakeld
rond middernacht.
We zullen hier niet verder ingaan op deze
technische mogelijkheden. Alleen kan a1
worden opgemerkt dat hiervan niet meteen alles verwacht moet worden. Ook
wanneer er technische voorzieningen zijn
om bijvoorbeeld wasmachines automatisch te regelen, zal het huishoudelijk ge-
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- - - VERBRUIK ZONDER AANPASSING
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Figuur 3 Als figuur 2, maar nu na aanpassing van het verbrulk voor verbeterde benutting.

drag nog een belangrijke faktor blijven.
Of er gebruik gemaakt wordt van de
techniek bepaalt men uiteindelijk zelf en
iedereen zal dat laten afhangen van de
specifiekehuishoudelijke omstandigheden. Technologie beperkt niet altijd de
hoeveelheid huishoudeliik werk en regeling van huishoudelijke apparaten van
buiten af kan eventueel het verzorgings-

Benutting als woongedrag

tuur: Verder zijn vorm en grootte
woning van belang, evenals de aa
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woning verbonden voorzieningen, waarbij natuurlijk in dit geval de aansluiting
op een windturbine een eerste voonvaar-2
de is. Ook moet het voor de bewoners
mogelijk zijn onderscheid te maken tussen door wind opgewekte energie en
stroom die door de centrales wordtgeleverd. In de woonsituatie zal herkenbaar
moeten zijn wanneer er sprak

-

M. WOLSINK

Houdingen van de bewoners

Sociaal-wetenschappelijk onderzoek
naar energieverbruikis tot nu toe vooral
gericht geweest op de kwantiteit van het
verbruik (besparingsonderzoeken). Centraalin die onderzoeken staan meestal de
relaties tussen attitudes (houdingen) en
gedrag, Het huishoudelijk energiever-.
bruilcwardt dan verklaard vanuit de
houding van de leden vanrhethuishouden dmaanzien vanseenaantal spdifieke
gedtagingen diein direkt verband staan
m&ienergieueibruik. .Meestalis de ge- ,,
vondeg sarnenhangtussen attitudes en

stemmen van de wasbeurten op het wi
aanbod, waren vooraf nog nauwelijks
aanwezig. Van de algemene, vooraf gemeten attitudes kan intussen a1 gesteld
worden, dat ze nauwelijks enige relatie
hebben met de over een lange periode gemeten benutting. Dat is op zichzelf niet
verrassend, het is een bevestiging van het
feitdat voor een redelijke sarnenhang de
attitudes op even specifiek niveau moeten worden gemeten als de gedragingen
1981).
zelf ~KOK,

W I N D E N E R G l E E N ELEKTRICITEITSVERBRUIK I N WONINC

ervan is gedrag. Er is verband, maar ook
-rschil tussen bezit en gebruik.
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Bezit
Om te beginnen moet er onderscheid
worden gemaakt tussen soorten apparatuur. In het VDEN-onderzoek is een
dagindeling vastgesteld voor het gebruik
van elektrische apparatuur (SYPKENS
SMIT,1983). Er bestaat een duidelijke
voorkeur in de meeste huishoudens voor
het verrichten van bepaalde werkzaamheden op vaste tijdstippen. Dit komt
voor sommige apparaten voort uit een
noodzaak (elektrisch koken), voor andere uit gewoontevorming (wassen) en er is
apparatuur die technisch gezien vaste gebruikstijden met zich mee brengt. Bij
deze laatste kategorie horen vooral apparaten die vrijwel kontinu in gebruik
zijn en daarom volautomatisch woiden
gestuurd, zoals de koelkast.
Aanpassing van het gebruikstijdstip is alleen te verwachten voor apparaten waarvan het gebruik niet aan tijden gebonden
is. Dit zijn bijvoorbeeld wasmachine,
strijkijzer, centrifuge, droogtrommel,
vaatwasser, stofzuiger en in bepaalde gevallen ook de grill en de oven. Al deze
apparaten worden door de bewoners van
Camperduin we1 genoemd als mogelijkheid voor het aanpassen van het stroomverbruik. En inderdaad is duidelijk vastgesteld dat de aanwezigheid van deze appraten positief sarqenhangt met de benutting van het lage windtarief.
Andere apparaten die weinig of geen
aanpassing van het gebruik toe late^,
hebben een negatieve i n ~ l o e t i de
~ obe2
~
nutting. Vrieskist, koelkasi?, ele,k,uish
fojnuis, kofiezetappwat$ @kJekJ$&ei
deken horen daartoe. B o v e n d i e n q p i t

Gebruik
Het gebruik van apparatuur is een ander
verhaal. Met de apparatuur waarvan gebruikstijden niet zijn aan te passen is
niets bijzonders aan de hand. Wanneer
deze veelvuldiger worden gebruikt, heeft
dat een negatieve invloed op de benutting van het windtarief. Apparaten die
wPI op aangepaste tijden kunnen worden
gebruikt, blijken echter niet over BBn
kam te kunnen worden geschoren. De
mogelijkheden die men (v66raf) zag om
het gebruik aan te passen waren bij wasmachines veel groter dan bij met name *
strijkijzers en stofzuigers. Dit hangt
waarschijnlijk samen met het feit d a ~
deze laatste twee een veel grotere inzeu~
van mensen vereisen en de bereidheid de
eigen werkzaamheden aan te passenisler !
niet altijd. Dat blijkt ook uit hettnu VoIi
gende.
2
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De gebruiksfrekwentie van dedive~se
paraten loopt nogal uiteen. V & o r i i w x
chines van minder-datl &niiiadpe&e&
tot gemiddeld BBn inad &r d~gii$$Gs&~
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Hoewel de relatie tussen de apparatuur
en de benutting van het windtarief voor
de hand liggend is, blijken er nog belangrijker faktoren te bestaan. Karakteristiek
-gedrag- van leden van het huishouden dat
relevant is voor het verbruikspatroon is
vooral het aanwezigzijn in huis. Omdat
zonder technische hulpmiddelen alle apparaten met aanpasbaar gebruik we1 enige menselijke besturing nodig hebben,
kan er alleen van onregelmatig aangeboden goedkope elektriciteit geprofiteerd
worden, als er iemand thuis is. De beschikbaarheid van personen voor die
aanpassing verschilt weer sterk per huishouden. Ze is afhankelijk van het aantal
personen dat de apparaten kan bedienen
Bn de aktiviteiten van deze personen buitenshuis. Uiteindelijk blijkt deze beschikbaarheid veruit de belangrijkste oorzaak
te zijn van de verschillen in benutting van
het lage tarief6).Deze beschikbare personenzijn in meerderheid vrouwen. Daaruit zou kunnen volgen, dat door het meer
buitenshuis gaan werken van vrouwen,
de mogelijkheden tot vrijwillige belastingsregeling voor huishoudens beperkt
worden.
Daar tegenover staat, dat wanneer er
meer personen bii het huishoudeliike
werk betrokken G n , de benuttingvan
het windtarief weer iets beter is. In deze
gevallen gaat het om huishoudens van
wat grotere omvang Bn om huishoudens
waar meer dan BCn persoon werk buitenshuis heeft. Deze laatste kategorie
heeft door de veelvuldige afwezigheid
t m h weinig mogelfjkheden om van het
windta@efte profiteren, maAr doet dat
desq&ks vrij redelijk. .,
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mogelijkheden daartoe @i$a
huishoudens verschillend. De grootste
mogelijkheden hebben huishoudens met
een of meer veelvuldig beschikbare personen en met een weinig strakke organisatie. Door veel afwezigheid of een strak;m,v
ke organisatie door de hoeveelheid werki&
bijvoorbeeld als gevolg van de aanwezip Z?:
heid van kinderen, wordt de flexibditeit
een stuk minder. Voor de start van het
windmolenprojekt in Camperduin ware
de bewoners vrijwel allemaal vrij optimistisch in hun verwachtingen, wat betreft het aanpassen van hun verbruiksp
troon. Het is twijfelachtig of het iedereen
is meegevallen. Daarover zal v
jaar worden gerapporteerd in d
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Summary
Elektr~c~ty-generation
by windturblnes
blem of divergenceof supply and demand. The
~acltv-credlt
of wmd~owerd e ~ e n don
s the correla
tion between wind-supply and power-demand.
In a test-project a group of houses is connected to
two windmills and the residents are encouraged to
use wind energy directly by a price incentive. The
amount of utilization by households varies, which
1s dependent of presence and use of different kinds
of appliances. Very important appear to be: the
presence at home and the strict organisation of
housework under specific circumstances.
Noten
I., Vereniging van Direkteuren van Elektriciteitsbedriiven in Nederland: Elektriciteitsverbruik in
gezinihhishoudingen. Rapport TEA-82-900,
Arnhem 1982. Het artikel van Sypkens Smit
(1983) is hiervan een samenvattmg.
2. Het gaat hierblj om de mate van zelfvoorziening
en de benutbaarheid(Wo~s~m,
1983en PETERSEN, 1980).
3. Uitgebreide beschrijvingvan het systeem: VAN
H u m e.a., 1984. Hierin ook meetresultaten van
molens en verbruikers.
4. Ds hierna beqchreven mlaties zijn door middel
van een kwantitatief analyse-model vastgesteld
(LISREL). Hierdoor was het mogeliik om alle
relatid t6gdijk te bekijken e ' zijnddschijnkorrelaties en schijn-nulborrelatiesverdw'enen.
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