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Schatting potentieel

O N D E R Z O E K NAAR POTENTIËLE TOEPASSINGEN

Zonenwindalsenergiebroninhetwaterbeheer
Bijhetautomatiserenvankleinestuwenenandere waterkunstwerkenkunnenzonne-enwindenergiesystemenuitkomstbieden.VolgenseenonderzoekvanhetadviesbureauEcojysinopdrachtvan
STOWAkunnendekomendetieujaar inNederland bijna2300duurzame,energiesystemenworden
geplaatstten behoevevanhetwaterbeheer.

Hetaantalmetduurzameenergiesystemen teautomatiseten kunstwerken inde
komende tienjaar bedraagt bijna 2300. Dit
aantal isgebaseerd opeenenquêtetespons
vanruim 70procent vandeaangeschreven
organisaties enrepresenteert vooralhetdoor
dewatetschappen aangegeven potentieel,
omdat dezegroepvoordemeeste respons
zorgde.Diepte-interviews bijdewaterschappen gevendeindruk datdeaantallen
alseenzeerlageondergrens geïnterpreteerd
dienenteworden.

Resultaten
STOWAgafEcofys opdracht dehuidige
énpotentiële toepassingen vanduurzame
energieinhetwaterbeheer inkaart tebrengen.Uitditonderzoek blijkt datdaarwaar
zonne-enwindenergie altoegepast wordt,
dewaterbeheerder uiterst tevredenis.
Dewaterbeheerders inNederland
hebben temaken meteentoenemende
behoefte omvanuit eencentrale hetwaterpeilinhetbeheersgebied beter teregelen
zodat zeeenstrakker peilbeheer kunnen
voeren.Detoegenomen behoefte omwaterpeilen nauwkeurig enflexibel tebeheren
leidt tothetgebruik vanautomatische
meet-enregelsystemen,dieopafstand te
monitoren entebesturen zijn.
Opafgelegen locaties levertdeenergievoorzieningvanonder meer kleinestuwen
enanderewaterkunstwerken echtereen
probleemop,omdathettrekkenvaneen
elektriciteitskabel overgroteafstanden duur
is.Zonne-enwindenergie hebbeninhet
verleden reedsbewezenoplossingente
kunnen bieden.Devtaagishoedezeoplossingen indepraktijk functioneren enwelke
anderetoepassingsmogelijkheden vootduurzameenergieinhetwaterbeheer bestaan.
Het onderzoek moest antwootden geven
opdevolgendevragen:
-Watishetpotentieel voor duurzame
energieinhetwaterbeheer?
-Watzijn deervaringen vanwaterbeheerdersdiereedsduurzame energiesystemen toepasseninhetwaterbeheer?
-Watkanverbeterd worden aanduurzameenergiesystemen inhetwaterbeheer?
-Welkbeleid zouden debeheerders
kunnen volgentenaanzienvanduurzameenergieinhetwaterbeheer?
-Watzijn praktische aanbevelingen
voordetoepassingvanduurzame energieinhet watetbeheer?
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Hetgaatomtoepassingen inhetwatetkwantiteitsbeheet, waarbij kleineenergiesystemen kunnen worden ingezet bijhet
meten enregelen vanwaterpeilen,bijhetop
afstand besturen vanstuwen enbijkleine
pompsystemen.
Onder medewerkers vanwaterschappen,
deVerenigingNatuutmonumenten,de
afdelingen vanStaatsbosbeheer ende
Provinciale Landschappen zijn enquêteformulieren verspreid.Deuitkomsten hiervan
zijn aangevuld metdiepte-interviews bij
eenaantal watetschappen enleveranciers
van kunstwerken enduurzame-energiesystemen.Voortszijn hetenergieverbruik ende
exploitatiekosten berekend vooreenaantal
typen waterkunstwerken.

Overwegingen
Betrouwbaarheid en kosteneffectiviteit
zijn belangrijke overwegingen omzonneenwindenergiesystemen toetepassen.Het
energieaanbod kanopmaandbasis nauwkeurigvoorspeld worden,desystemen
vragen weinigonderhoud enhebbeneen
levensduur van15 tot20jaar. Energievoorzieningopbasisvanwaterkracht isvoorzeer
kleinevermogens niet rendabel.

Tabel 1:

Uitdeenquêteblijkt datdewaterbeheerder vooralbettouwbaatheid,kostenen
gemakvanonderhoud zeerbelangrijke criteriavindtbijhetautomatiseren vanstuwen
enpompsystemen.Vande23 otganisatiesdie
duurzame energiesystemen toepassen, zijn
22 tevreden overhetfunctioneren ervan;in
ééngevalwassprakevanproblemen vlakna
opleveringvanhetsysteem.Uitdeinterviewsbijdewaterschappen bleekdaterwel
vakeraanloopproblemen zijn,maar zodra
dezeopgelost zijn, functioneren desystemen
naar volle tevredenheid.
Deorganisaties beheren74duurzame
energiesystemen, waarvan 50stuwenop
zonnestroom.Alleorganisatiesgevenaan
opnieuw duurzameenergiesystemen toete
zullen passen.Hetonderhoud levertgeen
enkel probleem op.Integenstelling totwat
men denkt,komen diefstal envandalisme
slechtssporadischvoor.
Ongeveerdehelft vandewaterschappen
geeft aannietvoldoendeopdehoogtetezijn
vandemogelijkheden dieduurzameenergiesystemen bieden.Erbestaat duidelijk
behoefte aanmeerkennisoverditonderwerp.
Indeplanningsfase ende implementatiefase
bestaatetbehoefte aanondersteuning.

Potenticelschattin^jvangemalen enandere waterkunstwerken dieop duurzame energiezouden kunnen werken,
gebaseerdopderesponsvan45vanie 6\ waterschappen ene'e'nvandeacht regio'svan Staatsbosbeheer.
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Energieverbruik
Inzicht in hetenergieverbruik vaneen
kunstwerk iscruciaal om toteen betrouwbaar ontwerp vooreen energievoorzieningssysteem tekomen.Naast toepassing van
energiezuinige componenten moet het
seizoensgebonden vraagpatroon nauwkeuriggeïnventariseerd en geminimaliseerd
worden.Vaakblijkt bijvoorbeeld dat het
stand-by verbruik vandeGSMeen relatief
groteenergievraag vertegenwoordigt.
Door flexibel om tegaan met debereikbaarheid vankunstwerken, (bijvoorbeeld
dat men vanuit decentraleniet continu kan
inbellen,maar slechts eensper uur),kan
behoorlijk bezuinigd worden opher energieverbruik.
Inhet onderzoekzijn vooreen aanral
kunstwerken vergelijkingen gemaakt tussen
dejaarlijkse exploitatiekosten meteen
zonne-energiesysteem enmet een elektriciteitskabel.Wanneer het kunstwerk opgrote
afstand ligt vandebestaande elektriciteitskabel,wordt het voordeliger omeen
autonoom systeem toetepassen.Tabel2vat

Tabel2:

samen bij welkeafstand het omslagpunt
ligt.Doorhet lageenergieverbruik vande
kleine kunstwerken speelt deprijs vande
elektriciteit uit het netgeen rolvanbetekenis indeze berekeningen.
heefr behoefte aangoedeinformatie over
dezesystemen.

Conclusies
Zonne-enwindenergiesystemen bieden
aantrekkelijke mogelijkheden bij het automatiseren van kleinekunstwerken voorher
waterpeilbeheer. Erkunnen volgensde
enquête dekomende tienjaar ruimTweeduizend duurzame-energiesystemen
wordengeplaarst.Deindruk bestaatdat het
werkelijk teplaatsen aantal nog aanzienlijk
hoger zalliggen.
Eénopdedrie waterschappen heeft
ervaringmet duurzame-energiesystemen.
Deervaringen zijn vrijwel unaniem positief
Desystemen blijken betrouwbaar te werken
enzijn gemakkelijk inhet onderhoud. Ten
opzichtevan het trekkenvaneenelektriciteitskabel vormen dezesystemen alsneleen
kosteneffectieve oplossing.
Meerdandehelft vande waterschappen

Afstandtotelektriciteitsnetwaarbijhet^oedkoperisomeenautonoomduurzaamenergiesysteemtoete
passen.
afstand tot elektriciteitsnet
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Indepraktijk blijkt dat het ontwerp van
deenergiesystemen nogverbeterd kan
worden.Hierdoor kan de betrouwbaarheid
verdergroeien endeomvang vanhet duurzame energiesysteem verder afnemen. Dit
laatstezorgtwellicht ookvoor lagere kosten.
Ecofys adviseert verder deinformatie en
kennis overduurzame energiesytemen beter
beschikbaar temaken,bijvoorbeeld door
regelmatigpubliceren invakbladen, het
monitoren van bestaande kunsrwerken met
duurzame energievoorziening en her publicerenvanderesultaten ervan.Het potentieel aan plaatsingsmogelijkheden van
zonne-en windenergiesystemen rechtvaardigt volgens hetadviesbureau eengezamenlijke aanpak vandewarerbeheerders,zodat
schaalvoordeel bereikt kan worden.
GeïnteresseerdenkunnenhetSTOWA-rapport
'Zonenwindalsenergiebronvoorautomatische
kunsrwerken'bestellenbijHavemanFulfilment,
Postbus1110,3330CCZwijndrecht(07&)62933
32,o.v.v.'STOWA-rapportnr. 2000-24'.Voor
meerinformatieoverhetonderzoekkuntucontact
opnemenmetBernardvanHemenvan'Ecofys:
(030)280S3 87.
met dank aan Bernard van Heniert
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