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De transitie in de 
energiesector (of de strijd tegen 

de broeikasgassen, vooral CO2) •  De bespreking van de transitie in de ganse energiesector 
kan niet zijn beslag krijgen in een colloquium van twee uur. 
We spreken daarom niet over de transitie :
ü  in de transportsector (luchtvaart, scheepvaart, ..)
ü  in de landbouwsector (glastuinbouw, isolatie van koelzalen, 

…)
ü  in  de  woningsector  (verdichting,  kleiner  wonen, 

warmtepompen, isolatie, ...)
We  spreken  wel  over  de  transitie  in  de 
elektriciteitsvoorziening

•  Totale CO2 uitstoot/jaar :
ü  in 1990 : 100 mio ton
ü  In 2014 : 80 mio ton
ü  In 2030 : 65 mio ton als doelstelling



 
 

De transitie in de 
elektriciteitsvoorziening 

•  Of de overgang van energievoorziening uit  steenkool  en 
gas naar zon, wind, waterkracht en aardwarmte

•  Of hoe het oorspronkelijke doel : “de afbouw van de CO2 
emissies  in  de  elektriciteitssector”  in  België  zwaar 
gehypothekeerd wordt : 

ü  Europa eist een dalend traject van CO2 emissies
en
ü  België start een stijgend traject van CO2 emissies (tot 

2040) !



 
Elia studie : het totaal verbruik 

bedraagt in 2030 slechts 89TWh !!  
Eerste vector : energie 

efficiëntie  •  Het verbruik in 2016 bedroeg 85TWh. Volgens de studie 
zal het verbruik in 2030 aldus slechts met 4.7% toenemen 
ondanks :
ü  toename van bevolking en economische groei
ü  toename van 400.000 elektrische voertuigen
ü  toename van 3000-5000 warmtepompen per jaar

•  Maar  dankzij  energie  efficiëntie  verbetering  die  de 
bijkomende behoefte compenseert 

•  Wat  indien  die  energie  efficiëntie  verbetering  zich  niet 
realiseert ? 
ü  nog meer invoer ??
ü  is  een uiterst  risicovolle  strategie  voor  het  beheer  van een 

levensnoodzakelijke sector
•  =verbruik in 2030



 
Onze elektriciteitsbevoorrading in 

2030 
volgens Elia’s base case scenario (en 
G2C) : Tweede vector : zon en 

wind 

•  Base case scenario veronderstelt dat alle EU doelstellingen 
gehaald  worden  en  dat  de  Belgische  wetgeving  wordt 
uitgevoerd (sluiting kerncentrales)

•  1TWH is ongeveer het jaarlijks verbruik van de NMBS

WKK, bio-massa, hydro 6TWh 6,7%

Zon (PV) 5TWh 5,6%

Wind 17TWh 19,1%

Gas 40TWh 45,0%

Invoer 21TWh 23,6%

TOTAAL 89TWh 100,0%



 
 

De uitdagingen en de kosten zijn 
enorm,   

 de CO2 emissies stijgen,  
de strategie is risicovol •  Kernenergie  verdwijnt  en  wordt  vervangen  door  een 

toename  aan  gascentrales  en  aan  invoer  (maar  ook  de 
buurlanden bouwen steenkoolcentrales af – wat België al in 
2016 deed)

•  Om  te  voldoen  aan  een  beperkte(re)  behoefte  wordt 
gerekend op een efficiëntie verbetering van ongeveer 27% 
(cfr. EU doelstelling)

•  Om  gascentrales  competitief  te  maken  tov  de 
steenkoolcentrales  zal  de  prijs  per  ton/CO2  uitstoot 
moeten stijgen tot 90€/tonCO2 wat een prijsverhoging van 
de  groothandelsprijs  inhoudt  van  ongeveer  18€/MWh of 
45% tov huidige prijsniveau



 
 

Kost van de investering in 9 
nieuwe gascentrales  

 
•  Veronderstel  9  gascentrales  aan  450mio€/centrale  = 

4.050mio€ te  investeren
•  Terugbetaling op 15 jaar
•  Indien interestvoet + risicopremie : 8%/jaar :   473mio€/

jaar
•  Indien interestvoet + risicopremie :  12%/jaar :  594mio€/

jaar
•  Hiervan dient de bruto winstmarge in mindering gebracht 
•  De  8%  en  12%  lijken  hoog  maar  zijn  vóór 

vennootschapsbelasting 
•  Contra  productief  :  ten  minste  5mio ton/jaar  CO2 extra 

uitstoot



 
 

Inleiding van de heer Koen 
Vermout  

 
•  Burgerlijk  ingenieur  Elektrotechniek-Werktuigkunde, 

Elektronica
•  Succesvolle track record in China, als CEO van Nexans en 

Alcatel China productiebedrijven gedurende 10 jaar
•  Oprichter  van  het  Belgische  bedrijf  Azteq  dat  zonne-

thermische  energie  (warmte)  rechtstreeks  toepast  in 
industriële  processen.  3  projecten  starten  dit  jaar  in 
Vlaanderen op

•  Ruime belangstelling vanuit Duitsland, Nederland en Spanje 
voor hun technologie



“HERNIEUWBARE 
ENERGIEBELEID BIJ 

MARKTLEIDER CHINA” 
door 

KOEN VERMOUT 
Oprichter Azteq 



HUIYIN ENERGY
Concentrated Solar Power in 

China

April 19, 2018 



Verklarende Lijst van gebruikte afkortingen

•  CST = Concentrated Solar Thermal Energy = Warmte uit 
geconcentreerd zonlicht

•  CSP = Concentrated Solar Power = Elektriciteit opgewekt met CST, 
d.m.v. turbines

•  DNI = Direct Normal Insolation = directe loodrechte zonne-instraling 
(in kWh/m²/jaar)

•  EU = Europese Unie (28)
•  LCOE = Levelized Cost of Energy = uitgemiddelde kost per energie 

eenheid, waarbij de investeringskost wordt gedeeld door verwachte 
levensduur van installatie en wordt opgeteld bij de jaarlijkse 
operationele kosten

•  NDRC : National Development and Reform Commission – Chinees 
Politiek orgaan voor Ontwikkeling en Hervorming – Stelt Strategische 
Meerjarenplanning op

•  NEA : National Energy Administration – Chinese Energie Administratie – 
uitvoerend

•  PV = Photo-Voltaic  >> zonnepanelen : Elektriciteit elektronisch 
opgewekt uit zonlicht

•  TES = Thermal Energy Storage = Warmte opslag / voorbeeld : 
thermofles  

•  1GW = 1000MW = vermogen  >> voorbeeld : alle Belgische 
kerncentrales = 6 GW

•  1TWh = 1000GWh = Energie / voorbeeld : kerncentrale Doel ~ 25TWh 
per jaar

•  Noteer : geleverde energie = vermogen * aantal vollast-uren



Vooruitzichten voor Hernieuwbare Energie in China

 
•  2016: 5990TWh – te vergelijken met ongeveer 3500TWh in EU

•  China’s NDRC en NEA (*) stellen in hun meerjarenplan  <Energy Production 
and Consumption Revolution Strategy (2016- 2030)>, voor om tegen 2030, het 
aandeel van geproduceerde energie uit hernieuwbare bronnen tot 50% te 
laten toenemen 

•  Estimation of future power generation is as follows:

 

Aspect Energie Productie 

Verwachte Energie Productie (unit: 100 GWh)

NDRC : National Development and Reform Commission – NEA : National Energy 
Administration



Aspect geïnstalleerd vermogen (Capacity)

Verwacht geinstalleerd vermogen (eenheid: 
100 GW)

GW  
installed

2016 2030 Plan

Hydro-
power 

332 425

Wind 190 480
Solar PV + 
CSP

  77 + 0 317 + 255

Nuclear   34   92
Gas   70 220
Coal 943 1100 
Total 1646 2890

In 2016 : 
•  125GW extra vermogen (>2000MW/week)
•  waarvan 52% WaterWindZon en 5% nucleair

Vooruitzichten voor Hernieuwbare Energie in China



Aspect : Uitdagingen

Wind “afkoppeling” stijgt tot 
17% door toenemend tekort aan 
transport capaciteit

Vooruitzichten voor Hernieuwbare Energie in China



•  Hydro-power “afkoppeling” 
in regen seizoen om 
overstromingen 
stroomafwaarts te vermijden

•  Zon PV dag-vs-nacht 
onbalans

 

2/3 van totale Power Development 
investeringen gaan naar transmissie 
infrastructuur + pumped storage

Source : 2014 
CAISO (California)

>> nood aan  “dispatchable power” 

>> nood aan piek vermogen met 
korte opstart

Vooruitzichten voor Hernieuwbare Energie in China
Aspect : Uitdagingen



Ontwikkelingsmogelijkheden voor CSP in China

CSP centrales kunnen een regulerende rol spelen in het Electrisch Net

Spanje : Gemasolar 19.9MW power 
plant, (TES 15h) 11 July 2012 0:00 
– 23:50 operation curve

Continue operation curve voor 1 
week

CSP centrale kan zowel een rol spelen voor “base 
load” als voor peak load in het electrisch systeem.



Hoge temperatuur thermische opslag tank met gesmolten zout

1e generatie : molten salt thermal 
storage tank

Andasol  (Spain) 1000MWh 
storage

Ontwikkelingsmogelijkheden voor CSP in China



Capacity matching

•   Grootte van de zonthermische installatie, en van de thermische opslag 
capaciteit moeten bepaald worden door het berekenen van de LCOE in 
verschillende scenarios voor thermische opslag capaciteit.

Variations of LCOE with thermal storage hours and 
Solar Multiple (day-time overcapacity goes to 
storage)

Ontwikkelingsmogelijkheden voor CSP in China



Evolutie van LCOE in meest relevante landen

700MWe DEWA project Dubai
7,3 cUSD/kWh 

Specifiek voor avond & nacht 
piek



USA, Nevada : Power Tower  

Nov2015 : Crescent Dunes : 110MWe – 10h 
opslag 2023 : Sandstone Energy 

10X :
 2000MWe + 10h opslag

= 20000MWh
      Vergelijk met : 
      Vermogen 
equivalent :

Hoover Dam
Doel 3 + Doel 

4
      opslag : 

AES Li-Ion (2021) 
400MWh

Voorbeelde
n



MAROKKO, Ouarzazate : Noor I & II & III 

Parabolische Spiegels  

Noor I : Feb 2016 – 160 MWe 
–  3h opslagcapaciteit 

Noor II & III : 2018 – 350 MWe – 7,5h storage 

Voorbeelde
n



 
•  China  heft ongeveer  970’000 km2  land  met  DNI  1700 kWh/m2  

•  Vooral in Tibet, Qinghai, Xinjiang and Gansu, Inner Mongolia,  

•  Meeste is Gobi desert

•  10% van totale opp. 

Beschikbaar oppervlakte & Direct Normal Insolation (DNI) in China

Geschikt Land in China per provincie

Ontwikkelingsmogelijkheden voor CSP in China



u  16 projecten zijn 
opgenomen in 
China’s eerste CSP       
demonstraties, met 
1GW vermogen in 
totaal.

•  7 tower, 450MW; 
•  7 trough, 464MW; 
•  2 Fresnel, 100MW.

Eerste demonstratie projecten : in 
uitvoering

u  the CSP richtprijs 
is ¥1.15/kWh 
(feed-in 0,15€/
kWh)

u  All demonstratie 
sites moeten 
operationeel zijn 
tegen 2018 - 
2020.

7 trough, 464MW
•  5 thermal oil
•  2 molten salt 

Ontwikkelingsmogelijkheden voor CSP in China



 
•  Jaarlijkse productie mogelijk tot 5400 TWh met 10’000 km2 land (100x100 km²)
•  Footprint equivalent met 1% van totale oppervlakte, 10% van geschikte opp.
•  Te vergelijken met totale EU consumptie +/- 3500 TWh in 2016. 

Voorbeelden van geselecteerde sites voor CSP 
projecten

Land beschikbaarheid in China
Ontwikkelingsmogelijkheden voor CSP in China



 
•  Qinghai Provincie heeft hoge DNI 

waardes, voornamelijk verspreid in 
Qaidam Basin,  in de Gobi woestijn.

•  DNI 1900 – 2000kWh/m2 per jaar.

•  Totale potentiele capaciteit 300GW.

•  800kV UHV transmissie lijn is in 
constructie,  een eerste 2GW CSP 
installatie zal daarna deze lijn voeden.

 

Development planning of CSP 
construction of
Qinghai province

Planning van grootschalige CSP Installaties

Ontwikkelingsmogelijkheden voor CSP in China



 
 

Inleiding van Dr. Jeroen 
Büscher 

 
•  Stockage van energie kan op meerdere wijzen gebeuren : 

via vraagverschuiving of via pompstations of via batterijen 
of via moleculen die warmte vasthouden

•  Jeroen Büscher is doctor in de experimentele kernfysica 
•  Team leader bij Energyville inzake opslag van elektrische 

energie
•  Heeft aldus de sleutel in handen van de bepalende factor 

die de hernieuwbare energie tot een succes zal leiden
•  Zal ons inzicht geven in de reeds gerealiseerde vooruitgang 

en de nog te verwachten vooruitgang over de opslag van 
elektrische energie



 
 

“OPSLAGMOGELIJKHEDE
N :  

ONTWIKKELINGEN EN 
UITDAGINGEN” 

door 
DR. JEROEN BUSCHER 

Productmanager 
Elektrische Opslag 
EnergyVille, Genk



Opslagmogelijkheden:  
ontwikkelingen en uitdagingen

Dr. Jeroen Büscher



Energietransitie 
Drivers en trends



Energie systemen en markten in (r)evolutie

10 juni 2014
•  Onvoorziene piek in windenergie productie (+700MW) 

gevolgd door een onvoorziene daling in zonne-energie 
productie (-1000MW) 

Uitdagingen in de praktijk

[Bron: Elia]



Balanceren vraag & aanbod
Nood aan flexibiliteit voor stabiliteit

Gascentrales 
inzetten

“Time of use”
prijzen

Verbeteren 
transmissie 

netwerk

“Curtail” 
hernieuwbare 

energie
Opslag 

elektriciteit

“Back-up” “Bewustzijn” “Facilitator” “Laatste redmiddel” “Balanceren”
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Definitie energieopslag

Energieopslag in het elektriciteitssysteem kan gedefinieerd worden als de handeling van het uitstellen 
van een hoeveelheid van de elektrische energie die werd gegenereerd naar het moment van gebruik, 
hetzij als eindenergie of omgezet in een andere energiedrager.

Elektricite
it

Aanbod

Vraag

Netwerk Opslag

Residentieel | Mobiliteit | Industrie | Landbouw
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Energieopslag: technologieën en 
karakteristieken

[Bron: EASE, SBC 
2013]

Vermogen Ontlaadtijd Reactietijd Efficiëntie Levensduur Maturiteit
GW, MW, 
kW

m, d, u, min, 
sec 

min, sec, ms % jaar hoog, laag



Energieopslag: stand van zaken
Maturiteit en geïnstalleerd vermogen

[Bron: DoE 2016]
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Energieopslag: diensten

”Regeling” ”Black-start”

”Arbitrage”
”Investering

s-
uitstel”

”Back-up en
reserve”

”Off-grid 
energie”

Netgekoppelde diensten
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Waar moeten/kunnen die diensten geleverd 
worden?

[Bron: Eneco]
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Energieopslag: marktsegmenten

“Regeling”
“Arbitrage” “Black-

start”
“Back-up en reserve” “Invester

ingsuitst
el”

“Off-grid 
energie”uur/dag week seizoen UPS P cont. Res.

Productie

Conventione
el 

PV integratie

Wind 
integratie

Transmissie & Distributie

Eindgebruik
ers

Residentieel

Commercieel

Industrieel
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Energieopslag: marktsegmenten

“Regeling”
“Arbitrage” “Black-

start”
“Back-up en reserve” “Invester

ingsuitst
el”

“Off-grid 
energie”uur/dag week seizoen UPS P cont. Res.

Productie

Conventione
el × × × × × × ×
PV integratie × ×
Wind 
integratie × ×

Transmissie & Distributie ×

Eindgebruik
ers

Residentieel × ×
Commercieel × × × ×
Industrieel × × × × ×

× bestaande markten
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Energieopslag: marktsegmenten

“Regeling”
“Arbitrage” “Black-

start”
“Back-up en reserve” “Invester

ingsuitst
el”

“Off-grid 
energie”uur/dag week seizoen UPS P cont. Res.

Productie

Conventione
el × × × × × × ×
PV integratie × × × × ×
Wind 
integratie × × × × ×

Transmissie & Distributie × × ×

Eindgebruik
ers

Residentieel × × × × ×
Commercieel × × × × × ×
Industrieel × × × × × × ×

× bestaande markten
× opkomende markten
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Energieopslag: marktsegmenten

“Regeling”
“Arbitrage” “Black-

start”
“Back-up en reserve” “Invester

ingsuitst
el”

“Off-grid 
energie”uur/dag week seizoen UPS P cont. Res.

Productie

Conventione
el × × × × × × ×
PV integratie × × × × ×
Wind 
integratie × × × × ×

Transmissie & Distributie × × ×

Eindgebruik
ers

Residentieel × × × × ×
Commercieel × × × × × ×
Industrieel × × × × × × ×

× bestaande markten
× opkomende markten

1

2

3

4

5

6

7 8 910

11

13

12

14

15 16 17 18

19

20
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Productie
8

16 Reserve 9P continuïteit18

      
Wind

3
Eindgebruikers13

1kW 10kW 100kW 1MW 10MW 100MW 1GW

Energieopslag: marktsegmenten

× bestaande markten
× opkomende markten

Vermogen

O
nt

la
ad

ti
jd

Se
co

nd
en

M
in

ut
en

Ur
en

Regeling Back-up
Arbitrage Investeringsuitstel
Black-start Off-grid energie

PV
2

Residentieel19

UPS17

Industrieel20
Seizoen

7District10

Residentieel14
Commercieel/industrieel15

Wind 6

PV 5
Conventioneel 4

T&D11
Conve

n-
tionee

l

1

T&D12
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1kW 10kW 100kW 1MW 10MW 100MW 1GW

Vereisten voor het opslagsysteem – technologie 
mapping

Vermogen

O
nt

la
ad

ti
jd

Se
co

nd
en

M
in

ut
en

Ur
en Brandstofcel

Pompcentra
le

H2 
productie

CAES (gecompr. 
lucht)

Hoge 
energie 

supercap.

Hoog vermogen 
supercap. SMES

Hoog vermogen 
vliegwiel

Flow batterij

NaS
NaNiClNa-ion

Li-S Metaal-lucht
Li-ion

Pb-Carbon
PbAc Geavanceerd PbAc

Ni-Cd
NiMH Meest geschikt 

voor regeling en 
UPS

Meest geschikt 
voor arbitrage en 

back-up

Meest geschikt 
voor 

seizoensarbitrage
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Batterij vereisten

•  Veiligheid

•  Lange levensduur

•  Hoge energiecapaciteit

•  Snel laden

•  Goedkoop

•  Duurzaam

Uitdagingen

GRID EV ELECTRONI
CA
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Batterij vereisten – Li-ion sterke speler

•  Veiligheid

•  Lange levensduur

•  Hoge energiecapaciteit

•  Snel laden

•  Goedkoop

•  Duurzaam

Uitdagingen

Sterke punten Li-ion
•  Lichtgewicht
•  Hoge energiedensiteit
•  Lage zelfontlading
•  Weinig onderhoud
•  Lange en voorspelbare 

levensduur
•  Snel & efficiënt laden/ontladen
•  Milieuvriendelijker t.o.v. 

voorgaande technologieën

Noot: Li-ion is een technologie 
familie
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Observatie – batterij (r)evolutie

•  Gebruik van (Li-ion) batterijen is ‘sky-rocketing’
•  Zal ook zo zijn voor de komende 10-15 jaar
•  Ruimte voor meer dan 1 technologie

[Bronnen: AVICENNE 2017;  
NorthVolt 2017; Bloomberg NEF]
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Enkele toepassingen

•  Terugdraaiende teller! Net = gratis batterij
•  Vaste kosten energiefactuur!
•  Efficiëntieverliezen batterij!

Moeilijke business case

Verhogen zelfconsumptie

Wat brengt de toekomst? 
•  Batterij subsidieprogramma (2018)
•  Verdwijnen terugdraaiende teller (2019-2020)
•  Nieuwe nettarieven (2018)

Business case in Duitsland
•  Steunmaatregelen voor batterijen 
•  Hoge elektriciteitsprijzen
•  Dalende feed-in tarieven
-> leidende natie: 
> 30.000 PV batterij systemen geïnstalleerd in 2017
50% van de nieuwe PV installaties samen met opslag
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Enkele toepassingen
Frequentie regeling

Grid frequentie

Frequency Containment Reserves  
(FCR) activatie (R1)

50,00
0

0

50,02
4

50,09
0

49,96
3

49,84
0

-221-123
6 426 2368

[Bron: Eneco]
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Enkele toepassingen

•  Wekelijkse ‘bids’ voor R1 -> prijs en selectie onzekerheid

Wijzigende product vereisten
•  Minimum ‘bid’ grootte (momenteel 1MW)
•  Vereiste volle activatie periode (15 vs. 30 minuten)
•  ‘Bid’ frequentie (wekelijks vs. dagelijks  

vs. 4 uur blokken)

Frequentie regeling (BE)

€ 2.389

-  
 500 

1 000 
1 500 
2 000 
2 500 
3 000 
3 500 
4 000 
4 500 

2017 2018

€/
M

W
/w

ee
k

Frequency Containment Reserves 
(FCR) historische prijzen



51

Enkele toepassingen

Eerste commerciële projecten
•  Enhanced Frequency Reserve

•  VK – 200 MW via tender; operationeel in 
2017

•  Frequency Containment Reserve
•  GE: 90 MW (eind 2016)
•  IR: Kilroot – 10 MW geïnstalleerd (richting 

100 MW)
•  NL: Zeeland - 10 MW installed

Frequentie regeling 

Eerste projecten in België – participatie in R1 (FCR)
•  Restore: 18 MW begin 2018
•  ENGIE: 20 MW (6MW 2017)
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Enkele toepassingen

Revenu stacking om tot positieve(re) business case te komen
•  Nederland: Eneco CrowdNett

•  Gepoolde thuisbatterijen 
•  Leveren flexibiliteitsdiensten aan het elektriciteitsnet
•  Gegarandeerde inkomsten bovenop eventuele winsten uit zelfconsumptie

•  Duitsland
•  SENEC Econamic Grid ©
•  Sonnen Community

Diensten combineren 

Hoe dieper in het net, hoe meer 
diensten je potentieel kan 

leveren



Batterij ontwikkelingen - focus

Streefwaarden

Cel niveau Huidige Li-ion 2020 Li-ion 2030 Li-ion Post Li-ion

Energiedichtheid 
(Wh/kg)

90-235 250-350 350-400 >500

Energiedichtheid 
(Wh/l)

200-600 750 >750 >1000

Kost (€/kWh) 180-285 90 75 <75

[Solvay R&I]

+
-  Levensduur/#cycli
-  Duurzaamheid
-  Recyclage/second life 

toepassingen
-  Sneller laden



Flow batterijen
•  Ontkoppeling tussen energie en vermogen

•  Vermogen: aantal cellen, opp. membraan + pompen
•  Capaciteit: volume van opslagtanks

•  Verschillende technologieën
•  Vanadium (VRB), zinc-bromine (Zn-Br), polysulphide-bromide (PSB)
•  Echte redox of hybride

•  Modulair design
•  Redundantie en betrouwbaarheid

•  Toekomst
•  Kostenreductie – membraan
•  Nieuwe redox koppels
•  Vermogendichtheid

•  Toepassingen
•  Grootschalige, stationaire energieopslag
•  Piekreductie en verschuiving energieconsumptie

Vermogen kW-MW

Energie 100kWh-MWh

Ontlaadtijd Uren

Reactietijd ms

Efficiëntie 70-75%

Levensduur 5-20 jaar

#cycli > 12.000

Maturiteit gemiddeld

CAPEX: 
energie

100-400 €/kWh

CAPEX: 
vermogen

500-1.300 €/
kW [Bron: EASE, 2017]



Pompcentrale (PHS)
•  Gebruik van potentiële energie van water
•  Meest mature opslagoplossing

•  170GW wereldwijd
•  Toepassingen

•  balanceren, netdiensten
België
•  Coo-Trois-Ponts (ENGIE-Electrabel)

•  1164 MW; 5 GWh
•  Uitbreiding (on hold): 600 MW – 3 GWh

•  Plate-Taille (Lampiris)
•  144 MW; 796 MWh  

•  iLand (Energy ‘donut’ at sea)
•  (study): 550 MW; 2 GWh
•  On hold (1.2€B)

Vermogen 10 MW-3.0 GW

Energie 100 GWh

Ontlaadtijd min - uren

Reactietijd sec – min

Efficiëntie 70-85%

Levensduur > 80 jaar

#cycli onbeperkt

Maturiteit zeer hoog

Energiedichth
eid

0.5-3 Wh/kg

CAPEX: 
energie

40-150 €/kWh

CAPEX: 
vermogen

400-1.500 €/
kW

[Bron: EASE, 2017]



Gecomprimeerde lucht (CAES)
•  Lucht compressie en opslag in ondergrondse caviteiten
•  A-CAES: Simultaan thermische opslag van geproduceerde warmte
•  Elektriciteitsproductie via turbine-generator 

•  D-CAES: mbv aardgas/brandstof 
•  A-CAES: met warmte-recuperatie

•  2 D-CAES installaties wereldwijd
•  McIntosch, VS (110 MW)
•  Huntorf, GE (320 MW)

•  A-CAES in R&D fase – doel: commercialisatie in (>)2020
•  Toepassingen

•  Dag/week balanceren, arbitrage, reserve, … 
•  Naast PHS enige erkende grootschalige opslagtechnologie  

op commercieel vlak

D-CAES A-CAES

Vermogen 100 MWs 100 MW

Energie 100 MWh – 10 
GWh

100 MWh – 10 
GWh

Ontlaadtijd Uren – 10 uren Uren – 10 uren 

Reactietijd min min

Efficiëntie ~55% > 70%

Levensduur >30 jaar > 30 jaar

CAPEX: 
vermogen

400-1.200 €/
kW

1.200-2.000 €/
kW [Bron: EASE, 2017]



Waterstof en P2G/P2X
•  Electrolyse van water + elektriciteits- 

opwekking via brandstofcel/gas turbine of 
motor

•  Electrolyse
•  Alkaline (meest mature technologie)
•  PEM (MW in demonstratiefase)
•  Hoge temperatuur (R&D)

•  Waterstofopslag 
•  < -253°C
•  In tanks of zoutcaviteiten
•  Fysisch als metaal hydride samenstelling
•  Chemisch omgezet in ammonia of methanol en opslag als vloeistof
•  Chemisch omgezet in synthetisch aardgas (SNG) met injectie in het gasnet
•  Opgelost in vloeistoffen

Vermogen 1 kW - 1 GW

Energie 10 kWh – GWh

Ontlaadtijd Uren – weken

Reactietijd <sec – <min

Efficiëntie 20-40%

Levensduur 5-30 jaar

Energiedichth
eid

30-2.550 kWh/
m3

(H2-tank)
CAPEX: 
energie

1-10 €/kWh

CAPEX: 
vermogen

2.000-5.000 €/
kW

[Bron: Specht et al., 2012]

[Bron: EASE, 2017]



Waterstof en P2G/P2X
•  Veel P2G projecten in Europa

•  Alkaline of PEM, kW - 100 MW
•  Combinatie met windparken (bidirectionele electrolyser)

•  Toepassingen
•  Mobiliteit (wagens, bussen)
•  Groothandelsmarkt via gasnet
•  Grootschalige opslag in VK en VS
•  Commodity voor chemische industrie

•  Toekomst
•  Kostenreductie! – electrolyser
•  Demo’s met zoutcaviteiten
•  Toename menging in gasnet
•  Doorontwikkeling methanisatie



Conclusies

•  De energietransitie vraagt om flexibiliteit
•  Opslagtechnologieën bieden oplossingen
•  Er is geen “silver bullet” technologie
•  Veel demonstratieprojecten en onderzoek
•  Beperkte positieve business cases
•  Combineren van diensten – revenue stacking
•  ‘Europe is moving’ – Vlaanderen zet zich in gang (tbc)



Bedankt!



 
 

Inleiding van Prof. Dr. Eric van 
Walle 

 
•  Eric  van  Walle  is  deeltijds  hoogleraar  Kernfysica  aan  KU 

Leuven en research associate aan de Princeton University
•  Zijn  expertise  is  de  veiligheid  van  de  kuipen  van 

kernreactoren
•  Hij is directeur-generaal van het SCK – Studiecentrum voor 

Kernenergie  te  Mol  –  sedert  2006  en  een  internationaal 
gewaardeerd deskundige

•  Zal  een  overzicht  geven  van  wereldwijde  trends  van 
kernenergie en inzage in de dagelijkse toepassingen van 
kernenergie



 
 

“KERNENERGIE  
VANDAAG EN MORGEN” 

door 
PROF. DR. ERIC VAN 

WALLE 
Directeur-generaal SCK 

Mol  



Kernenergie: vandaag en morgen

Eric van Walle
Directeur-generaal SCK�CEN
Faculteit Ingenieurswetenschappen KULeuven

Colloquium – De energiesector in transitie
Leuven, 19 april  2018



Kernenergie in België: een hoofdaandeel in 
elektriciteit

5920MWe
Doel (4 eenheden) Tihange (3 eenheden)

bouwjaar tussen 1975 en 1985



Elektriciteitsproductie in België: een mix

Juni 2017
(bron: ELIA)

“Nuclear energy is baseload electricity, 
produced domestically with a guaranteed 
security of supply, without emitting CO2 
emissions. These are major advantages.”

Fatih Birol, Chief Economist, International Energy Agency



Elektriciteitsproductie in België: een ‘gevoelige’ mix 
sterk afhankelijk van het nucleaire aandeel

(GWh) 

Bron: FPS Economy, S.M.E.s, Self-employed and Energy
2016

D3/T2/
D4

(GWh) 



Elektriciteitsproductie in België: netto import/
export

21%

7%

Bron: FEBEG

D3/T2/
D4



Nucleaire phase-out in België: een Belgisch 
verhaal

•  2003: wet op nucleaire phase-out na 40 jaar operatie 
•  Doel 1/2 en Tihange 1 zouden moeten sluiten in 2015
•  andere kerncentrales tussen 2022-2025
•  met een clausule die afwijking toestaat in het geval van bevoorrradingstekorten

•  2012: phase-out wet wordt herbevestigd, maar
•  Tihange 1 krijgt extra 10 jaar: Long Term Operation (LTO) tot 2025
•  Doel 1&2 sluiting voorzien in 2015: stop na 40 jaar operatie bevestigd
•  Doel 3&4, Tihange 2&3 verder tot 2025: stop na 40 jaar operatie bevestigd

•  2012 - 2015:
•  Doel 3 / Tihange 2: deeltijds down: integriteitsevaluatie door H-vlok detectie
•  Doel 4 : vermoeden van sabotage

•  2016: Doel 1/2 krijgen 10 jaar LTO tot 2025

•  2018: Energiepact: phase-out bevestigd, deur op een kier voor 
‘beperkte’ LTO 



•  2003-2018: nucleaire phase-out wet blijft behouden, deur op een 
kier?

•  Wat gebeurt na 2025 als (what-if?) alle NPP’s gesloten zijn?
•  Verhoging van ons intermittent aandeel?: kan in 2025 ‘nooit’ de baseload dekken

•  Meer gascentrales?: dure investering + invoer gas, substantiële verhoging CO2

•  Meer invoer elektriciteit vanuit buitenland!? ?

Nucleaire phase-out in België: een Belgisch 
hamvraag



Geopolitiek(1) 
Link tussen energie routes & gewapende conflicten

Landen ‘that don’t have it’, hebben een risico voor hun energiebevoorrading 



Geopolitiek (2) 
Uranium

IAEA 2016
Nucleaire voorraden zijn abundant in ‘veilige’ landen



Nucleaire elektriciteit in de wereld
•  448 commerciële kerncentrales in 31 landen
•  ongeveer 400 GWe, ~11% elektriciteit wereldwijd

Fukushim
a



Kernenergie in de wereld: ouder-wordende vloot

LT
O



Licentievernieuwing van 40 tot 60 jaar in de 
USA

LTO in USA: enkel 20 jaar mogelijk, officiële vaststaande procedure, geen politieke inmenging

LTO in Europa: variatie per land: NL, HU, UK, F?, FI: 20 jaar; …. D: geen; ….België? 

The Nuclear Regulatory 
Commission (NRC) staff has 
defined subsequent license 

renewal (SLR) to be the period of 
extended operation from 60 years 
to 80 years. The "Generic Aging 
Lessons Learned for Subsequent 

License Renewal (GALL-SLR) 
Report" will provide guidance for 
SLR applicants, contain the NRC 

staff's generic evaluation of plant 
aging management programs, and 

establish the technical basis for 
their adequacy.



levensduur kerncentrale  
wordt ‘in fine’ bepaald  

door de 
mogelijke overschrijding 

van 
veiligheidslimiet 
wandmateriaal

de reactorkuip is de 
kritische onvervangbare 

component  



Wandmateriaal voor Doel 1/2 en Tihange 1

veiligheidslimiet

veiligheidsevolutie



Doel 3/Tihange 2 en Doel 4/Tihange 3

D3/T2

D4/T3

extra veiligheidsmarge 
omwille van waterstof-

flaking



Long Term Operation in België?

“Ofwel gaan we massaal energie invoeren uit het buitenland, ofwel beginnen 
we vandaag nog met het ontwerp, de inplanning en de bouw van negen 
gascentrales - die overigens een fikse extra CO2-uitstoot hebben. Geen van 
die zaken gebeurt. Mathematisch kunnen we bijna niet meer anders dan voor 
de minimale nucleaire optie kiezen: een geleidelijke overgang, waarbij de 
zekerheid van levering en prijs centraal staat. Tenzij we de facto onze 
industrie opgeven.”
 
Wouter De Geest, BASF
 

40 40 40 4050 50 50logica? logica?



Kernenergie in de wereld: nieuwbouw

•  ~ 60 reactoren onder constructie, ~170 
gepland

•  minderheid in ‘west’ Europa: FI, F, UK

•  stijgende trend in voormalig ‘oost’ Europa, 
China, Rusland, India, … Emiraten: streven 
naar een mix…

•  trend zal ook toenemen met de 
ontwikkeling van Small Modular Reactors in 
bvb. weinig bevolkte gebieden

•  verwachting: overal substantieel stijgend,  
beperkt in ‘west’ Europa



Kleur van elektriciteit:  
Welke kleur heeft elektriciteit ? Groen ? Rood ? Blauw ?...

Licht
of

Donker

Tegen 2030: +40% van de wereldbevolking heeft elektriciteit

Wereldwijde vraag voor energie zal verdubbelen tegen 
2050



Energie uitdaging voor de planeet  
 ‘nuclear belongs to the balance in order to control climate 

change’
  "The fact is, even though we have not 
broken ground on a new nuclear plant 
in nearly 30 years, nuclear energy 
remains our largest source of fuel that 
produces no carbon emissions..." 
 
"To meet our growing energy needs and 
prevent the worst consequences of 
climate change, we'll need to increase 
our supply of nuclear power. It's that 
simple." 

President Barack Obama 



Energie-uitdaging voor de planeet  
 ‘vandaag zijn de meeste bronnen niet emissievrij’

‘investeer in alle beschikbare emissie-vrije vormen’

Een én verhaal
en

een zoektocht
naar

opslag



•  olie, gas, steenkool, bruinkool 
vervangen het nucleaire

•  nog 7 CO2-free NPP’s te sluiten 
tegen 2022

•  transmissie problemen: wind in 
het noorden, zon in het zuiden

•  ‘balancing’ problemen: hoge 
kost

•  belangrijke verhoging van 
elektriciteitsprijs onafhankelijk 
van subsidies

•  enorme subsidies voor wind 
and zon (28B€/2017, +3B€/yr)

Energie-uitdaging voor de planeet  
 alles hernieuwbaar zonder opslag: vb Duitsland? 

‘Duitsland kiest voor bruinkool tot 
2045….’



Meerdere elektriciteitsproductie modellen voor de 
planeet  

 ‘reductie van emissie van x% tegen 2050’

https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/etp2010.pdf

Welk serieus scenario ook:
de klimaat- & 

elektriciteits- objectieven 
zijn niet haalbaar zonder 
nucleaire productie tenzij 
grote opslagcapaciteiten 

beschikbaar worden 



Een duidelijke boodschap 

“Science has spoken. There is no 
ambiguity in the message,” said the UN 
secretary general, Ban Ki-moon, 
attending what he described as the 

“historic” IPCC report launch.

“Stop all fossil energy production by 
2100  in favor of renewables and 
nuclear energy”

Copenhagen, November 2, 2014





Het nucleaire heeft twee voorname 
problematieken



Drie nucleaire accidenten
1979 - 2011

stress tests op ‘alle’ 
Europese NPP’s, 

inclusief 
testreactoren and 
actieve nucleaire 
infrastructuren:

te nemen 
maatregelen waren 
niet ‘bepalend’ voor 

de veiligheid 



 Oplossing voor Belgische hoogactief langlevend 
afval

• 40 jaar kerncentrales: ~4500 m3 hoogactief langlevend afval of ‘een voetbalveld 1m 
hoog’;

• wetenschappelijke oplossing: berging in diepe kleilagen. Vraag: diepte 200 m, 400 
m, ...? 

• radiotoxisch gedurende ~300.000 years 

kan onze maatschappij leven met deze oplossing of kan dit geoptimaliseerd 
worden? 



+300,000 
year

+10,000 
year

~300 year
Natural Uranium   

1

Open fuel 
cycle

Partlally 
closed fuel 

cycle

Closed fuel 
cycle

De betere oplossing voor bestaande ‘gebruikte 
nucleaire brandstof’ en toekomstig gebruik: snelle 

reactoren

Tijdsreductie
1.000x

Volume reductie 
100x

SNF 1000

*SNF = Spent Nuclear Fuel
Source: European Commission Strategy Paper on Partitioning & Transmutation (2005), SCK•CEN MYRRHA 
Project Team

Energie 
50x-100x



MYRRHA: demonstreren dat de erfenis veilig 
‘verbrand’ kan worden

Source: SCK•CEN MYRRHA Project Team



Nucleaire Energie in de wereld: volgende generatie
      Snelle neutronen

n  nieuwe 
materialen

n  R&D fase

GEN II, III, III+ kunnen de job doen tot 
2090-2100

n  bestaande technologiën en materialen
n  (politieke) bewind en industrie zijn de limiterende 

factoren

Small Modular Reactors?



KLT-40S, 35 MWe, LEU, Modulair 

SMART, 100MWe, LWR 
UO2

FLEXBLUE, 160 MWe, LWR UO2, Modulair

mPower, 180MWe, LWR UO2, 
Modulair

Thermische SMR’s met licentie tegen 2020



Fast SMR’s to be licensed by 2020

•  USA en Bill Gates
•  Travelling Wave Reactor, 

500MWe 
•  Natrium koeling
•  Depleted Uranium + initiator 

U235

•  Geen refueling voor 30-100 jaar
•  Beperkte afval

•  Russia
•  SVBR-100, 101MWe 
•  Lead-Bismuth koeling
•  MOX
•  Geen refueling voor 8 jaar
•  Natuurlijke circulatie

Toshiba en TerraPower hebben tot doel om 
een reactor te bouwen die geen refueling 
nodig heeft gedurende 100 jaar



SMR marktgrootte: 200 eenheden (20 GWe) in 
2025, tot ~800 eenheden tegen 2035

Note: * Scenario B of NNL study, assuming SMR technology is cost-competitive with large nuclear power plants across a global range of sites. Market potential excludes de-salination and 
co-generation. **Assuming 100MWe average size per unit Source: “Small Modular Reactors (SMR) Feasibility Study”, National Nuclear Laboratory (UK), December 2014
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De ‘ultieme’ oplossing ‘fusie’ is niet voor deze eeuw!

Cadarache, France, 2018



Conclusies
•  Kernenergie zal een rol blijven spelen in elektriciteitsgeneratie

•  een mix in energiebronnen is noodzaak, ‘baseline’ elektriciteit is een must 
•  ‘wereld’: LTO en new-built zullen de nucleaire component in mix verhogen
•  België: ? ‘mission impossible’ om nucleair te sluiten tegen 2025 ? LTO ?!
•  verminderen van fossiele brandstof kan emissie-vrij nucleair verhogen
•  afvaloplossing bestaat, maar huidige NPP’s creëren lange-termijn erfenis

•  Kernenergie betreedt een duurzaam era met snelle 
neutronsystemen
•  minimalisatie afvalstromen in levensduur, toxiciteit en warmte
•  verhogen van de energie-efficiëntie, niet-proliferatie en veiligheid
•  ‘snelle’ reactoren zijn noodzakelijk om fusiereactoren te bereiken  

•  Kernenergie heeft een toename aan relevante sociëtale 
toepassingen



philaecuriosity

het werkt niet!het werkt!

Nucleaire batterijen 



Voedsel 
verbetering 
‘in alle aspecten’



De Belgische 
onderzoeks- Reactor 2 

is cruciaal voor
invulling van 

wereldnood aan
Radio-isotopen

HQ-halfgeleiders

Nucleaire geneeskunde en steun aan 
hernieuwbare energie
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EINDBESCHOUWINGEN  
door  

GUIDO CAMPS  
gewezen directeur CREG 

voorzitter colloquium 



 
 

Inleiding van de heer Paul 
Kumpen 

voorzitter van VOKA  
 •  “Weinig sectoren zijn zo onderhevig aan verandering. De 

wereld  heeft  al  veel  van  dit  soort  disruptieve  transities 
meegemaakt. Ze zijn vaak bepalend voor onze vooruitgang 
en de gevestigde spelers halen het daarbij zelden van de 
uitdagers  (goede  huisvader  beleggers  zijn 
gewaarschuwd !!)

•  Vandaag zijn er nog maar weinigen die foto’s ontwikkelen, 
typemachines  verkopen  of  in  de  steden  paardenmest 
opruimen.  De  transitie  naar  een  fossielvrije,  circulaire 
economie  stimuleert  duurzaamheid,  bespaart  op  kosten, 
creëert meer welvaart en levert nog decennia jobs die men 
niet kan outsourcen of vervangen door robots.



 
 

Inleiding van de heer Paul 
Kumpen 

voorzitter van VOKA (vervolg) 
 •  Investeerders  en  bedrijven  die  geen  actief  klimaatbeleid 

voeren,  riskeren  economische  activiteit  mis  te  lopen  en 
achter  te  blijven  met  gestrande  activa,  waardoor  ze 
irrelevant worden. We moeten dus niet alleen afstappen van 
fossiele brandstoffen, we moeten het ook snel doen.

•  De overgang is dus een win-win of een lose-lose en er is 
geen  plaats  voor  toeschouwers,  of  we  worden  de 
nietsnutten die de tragedie laten ontvouwen of we worden 
de helden die vorm geven aan een circulaire maatschappij, 
fossielvrij”(Serge De Gheldere, De Tijd 9/12/17)



AFSLUITING 
door  

PAUL KUMPEN 
voorzitter VOKA  



DANKWOORD 
door  

KURT MOONS  
voorzitter Pro Flandria  


