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Inleiding

Projecties voor zeespiegelstijging tot 2100 en verder bij verschillende emissiescenario’s voor
broeikasgassen. Bron: SROCC, IPCC. September 2019.
Op initiatief van de minister van Infrastructuur en Waterstaat en de Deltacommissaris is in
2019 het Kennisprogramma Zeespiegelstijging van start gegaan. Kennisinstellingen,
overheden, bedrijven, plannenmakers en maatschappelijke organisaties hebben de
problematiek in kaart gebracht en hieruit zijn vele tientallen ideeën gelanceerd om de delta
waarin wij leven veilig te houden. De plannen variëren van aanpassingsmaatregelen
landinwaarts, dijk-, dam en duinverhogingen langs de kust, extra dammen voor de kust met
bekkens tot het volledig afsluiten van de Noordzee tot een meer (Northern Europe Enclosure
Dam; NEED).
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Er zijn inmiddels heldere aanwijzingen dat de zeespiegel als gevolg van het opwarmen van
de aarde sneller kan stijgen dan verwacht. Dit leidt zonder extra maatregelen tot een
aantasting van de waterveiligheid en de zoetwatervoorziening in ons land. De meest recente
inzichten over zeespiegelstijging zijn vastgelegd in het Special Report on the Ocean and
Cryosphere in a Changing Climate van het IPCC (september 2019). Onderstaande figuren
zijn daaruit afkomstig.
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Kustbescherming door energiedammen
Twee factoren zijn van belang om het land te beschermen tegen de het wassende water:
a) zeespiegelstijging
b) aanval van Noordwesterstormen op de kust.
Energiedammen voor het opwekken van Dynamic Tidal Power (DTP), kunnen stand-alone
tegen de kust of in open zee worden gebouwd. In beide configuraties kan een slimme
plaatsing leiden tot gunstige effecten op de kustbescherming.
Energiedammen voor het opwekken van Dynamic Tidal Power (DTP) kunnen een
belangrijke rol vervullen bij stormbeveiliging door het breken van hoge aanvalsgolven. Dat
kunnen ze zelfstandig (een dam voor DTP is al snel 30 tot 50 km lang), maar het kan ook in
combinatie met andere plannen. Een aantal van de al eerder voorgestelde ideeën in het
Kennisprogamma Zeespiegelstijging om de delta te beschermen kunnen goed gecombineerd
worden met de energiedammen voor DTP. Hier wordt later in deze notitie op ingegaan.
Energiedammen zijn enorme constructies in zee. Hun stroomopbrengst is navenant. Ze
kunnen tot wel 50% van de huidige Nederlandse elektriciteitsbehoefte dekken. Ze zijn in
tegenstelling tot wind en zon voorspelbaar, altijd beschikbaar, regelbaar en leveren een CO2
vrije basislast tegen een aanvaardbare stoomprijs.
Energiedammen bieden veel mogelijkheden tot aanvulling van en/of combinatie met andere
ontwikkelingen on het kader van de energietransitie. Dit noemen we in dit document
koppelkansen. Kustbescherming is er daar één van.
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Getijde-energie en het Deltaprogramma
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Getijde-energie is een energievorm die bij uitstek past bij het Deltaprogramma. Allereerst
natuurlijk omdat het water betreft. Maar het geeft ook invulling aan duurzaamheid, één van
de drie ‘shared values’ van het Deltaprogramma. Op die manier draagt deze oplossing niet
alleen bij aan klimaatadaptatie, maar ook aan duurzame energieopwekking - mitigatie.
Het ruimtebeslag van een energiedam is weliswaar fors, maar vergeleken met wind- en
zonneparken is het ruimtebeslag in relatie tot de elektriciteit opbrengst aanzienlijk kleiner2 ,
zeker als dat gecombineerd wordt met de bescherming van Nederland tegen
zeespiegelstijging.
Ter illustratie: om op een duurzame manier te voorzien in de Nederlandse elektriciteitsvraag
is voor windparken minimaal 25% van het oppervlak van het Nederlands deel van de
Noordzee nodig. Ruimte die in de toekomst wellicht ook nodig is om zand te winnen om de
kust te beschermen. Energiedammen met dezelfde stroomopbrengst zijn weliswaar 30 tot 50
km lang, maar vragen circa 0,13% van het zeeoppervlak . Ook ruimtelijk kan een energiedam
dus een aantrekkelijke optie zijn, zeker als dit gecombineerd wordt met andere functies die
ruimte nodig hebben. Waterveiligheid is er daar één van.
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Ruimtebeslag:
Vermogen: Energiedammen 2,1 – 3,6 GW/km2, Zon 0,10 GW/km2, wind op zee 0,008 – 0,01 GW/km2
Opbrengst: Energiedammen 6,4 –10,7 TWH/km2, Zon 0,09 TWH/km2, wind op zee 0,037– 0,045 TWH/km2
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De energie en de daarvoor toegepaste technologie van energiedammen wordt Dynamic
Tidal Power (DTP) genoemd.
Wereldwijd zijn er nog geen DTP dammen
gebouwd. De benodigde investeringen en
verwachte opbrengsten moeten vooraf
berekend en zo goed mogelijk gevalideerd
worden.
DTP dammen worden opgebouwd uit
waterbouwkundige componenten waar al
wel veel ervaring mee is opgedaan, zoals
caissons en turbines.
De investeringsomvang van DTP dammen
ligt in de orde grootte van € 500 miljoen per
km. Op goede locaties worden stroomprijzen behaald die concurreren met wind op
zee.
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Credits voor afbeeldingen: Dagblad Trouw,
naar aanleiding van een interview met
Walther Walraven 15 feb 2021.
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F IGUUR 1 A RTIST IMPRESSIE VAN ENERGIEDAM AAN DE KUST

Informatie over energiedammen
Energiedammen worden dwars op de getijdestroom geplaatst die twee keer per dag langs de
Nederlandse kust van zuid naar noord trekt. Ze steunen op de zeebodem en steken gemiddeld
4 meter bij vloed boven de zeespiegel uit. De aantrekking van zon en maan veroorzaakt elke
6 uur een tsunami van eb en vloed.
Het zeewater dat langs de kust trekt wordt tegen de dam opgestuwd, wat samen met de
getijdenamplitude leidt tot forse waterhoogteverschillen voor en achter de dam. Dit
hoogteverschil, ook wel verval genoemd, leidt ertoe dat het water met snelheden tot wel 9
m/s door de turbines in de dam stroomt.
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In de Noordzee varieert de maximale getijdenstroomsnelheid van 1,3 m/s aan Zeeuwse kust
tot 0,8 m/s bij de Helder. Richting de Doggersbank verder op zee neemt de snelheid af.
Dammen kunnen daarmee op de Noordzee maximale vermogens bereiken van 25 Gigawatt
met circa 3.000 vollasturen per jaar. De elektriciteitsproductie per jaar kan dan oplopen tot 75
TWh.
Vanwege de omvang van de dammen kunnen deze, als ze slim geplaatst worden, ook een rol
vervullen in de kustbescherming. Dankzij zo’n dubbeldoelstelling worden de dammen ook
financieel aantrekkelijk, zowel voor de kustbescherming als voor de energieproductie.
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F IGUUR 2 H YDROLOGISCHE RELATIES GETIJDESNELHEID , VERVAL EN WATERSNELHEID DOOR TURBINES
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Energiedammen als kustbescherming
Energiedammen sluiten de kust niet af en bieden daarom geen oplossing voor de
zeespiegelstijging an sich. Energiedammen bieden wel de mogelijkheid om de gevolgen van
aanvallen van Noordwester stormen te verminderen, door de aanrollende golven te breken.
En mogelijk is er ook een lokaal effect op de stormopzet.
Een goede locatie daarvoor lijkt de zuidwestelijke delta. In onderstaande kaart is een
energiedam ingetekend. De kaart is afkomstig uit één van de gebiedsateliers van het
deelprogramma Zuidwestelijke Delta van het Deltaprogramma.
De dam:
- Beschermt de mondingen van Haringvliet en Oosterschelde.
- Ligt in wat dieper water, waardoor een ‘surge’ eerder gedempt wordt (en het levert
een hogere energiewinst).
- Zorgt voor aanzanding aan de Hollandse kust. Dit is precies het stuk waar de duinen
het smalst zijn, de inwonersdichtheid achter de duinen het hoogst en de polders het
diepst. Dit aanzandingseffect ten zuiden van de dam geldt vooral als deze aan de
Hollandse kust wordt gepositioneerd; - dit is tevens een variant die het
onderzoeken waard is..
- Beschermt de Voordelta, en daarmee dit belangrijke Natura2000 gebied. De dam
zorgt zelfs voor kansen voor verdere natuurontwikkeling (zie de koppelkansen).
- Zorgt ervoor dat schepen naar Rotterdam in de luwte varen, bij dominante Zuidwesten
wind.
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Dynamic Tidal Power
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F IGUUR 3 E EN ANDERE OPTIE IS OM DE DAMMEN VOOR DE KUST TE LEGGEN IN PLAATS VAN DIRECT AAN DE KUST . D IT VERGT WEL EEN
ANDER TYPE DAM , MAAR TECHNISCH IS DIT MOGELIJK ( ZIE VERDEROP IN DEZE NOTITIE ).

Combinatie van Energiedammen met andere plannen uit het
Kennisprogramma
Energiedammen kunnen uitstekend stand-alone zowel tegen de kust als in open zee gebouwd
worden;- onderstaand geven we een indicatie op welke wijze energiedammen
synergievoordelen kunnen opleveren bij de oplossingen uit het Kennisprogramma
Zeespiegelstijging

De Haakse Zeedijk (DHZ)
Dit plan voorziet in een tweede kustlijn
voor de huidige kust, waarbij de
toegang tot de havens intact blijft.
Als de Haakse Zeedijk alleen voor de
Nederlandse kust zou worden gebouwd,
dan zou de zuidelijke tak wellicht in de
vorm van een energiedam kunnen
worden gebouwd, aansluitend op de
kust. De vormgeving van de armen
verbonden aan de energiedijken en de
impact als golfbreker vergt nader
onderzoek.
Aan dam A zou een
landbouweiland/vliegveld gebouwd
kunnen worden.

In figuur 4 is deze energiedam
F IGUUR 4 E NERGIEDAMMEN IN COMBINATIE MET DE H AAGSE ZEEDIJK
ingetekend. De kaart is afkomstig uit
(DHZ)
één van de gebiedsateliers van het
deelprogramma Zuidwestelijke Delta van het Deltaprogramma.
De dam:
- Beschermt de mondingen van Haringvliet en Oosterschelde.
- Ligt in wat dieper water, waardoor een ‘surge’ eerder gedempt wordt (en het levert
een hogere energiewinst).
- Zorgt voor aanzanding aan de Hollandse kust, waardoor zandsuppleties verminderen
of zelfs overbodig worden. Dit is precies het stuk waar de duinen het smalst zijn, de
inwonersdichtheid achter de duinen het hoogst en de polders het diepst. Hoe dit werkt
wordt na onderstaande figuur verder uitgewerkt.
- Beschermt de Voordelta, en daarmee dit belangrijke Natura2000 gebied. De dam
zorgt zelfs voor kansen voor verdere natuurontwikkeling (zie de koppelkansen).
- Zorgt ervoor dat schepen naar Rotterdam in de luwte varen. Bovendien zandt de
vaargeul minder aan, waardoor de kosten voor beheer en onderhoud afnemen.

KUSTBESCHERMING MET ENERGIEDAMMEN | 28-03-20

Dam B staat enigszins schuin op de
getijdestroming. Een goede locatie
daarvoor lijkt de zuidwestelijke delta.
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Eventueel kan de dam nog worden gecombineerd met een derde Maasvlakte. De aansluiting
van de dam op de kust kan daarmee verder worden geoptimaliseerd.
Toelichting aanzanding kust
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Eén van de serieuze bezwaren tegen
DTP is dat het zandtransport langs
de kust sterk wordt beïnvloed. En
dat is natuurlijk ook zo. Maar als de
DTP-dam slim wordt
gepositioneerd, dan kan zo’n dam
ook zandtransport op gang brengen
naar de kustzone. Zo’n dam steekt
een kleine 50 km de zee in, en is dus
F IGUUR 5 D AM B ZANDTRANSPORT EFFECTEN
een uitstekende zandvang. Door de
dam niet haaks maar enigszins schuin op de kust te zetten, zal het zand meegenomen worden
langs de dam en uiteindelijk in de kustzone worden afgezet. In plaats van dat de dam zand
onttrekt aan het kustfundament, voegt die zand toe.
Allereerst komt het zand dan bovenstrooms van de dam in de kustzone terecht. Hier
ontwikkelt zich als het ware een zandmotor. Daar is het ook nodig, want de dam zal een
opstuwend effect hebben van water, en dus is op die plek extra kustbescherming nodig. Maar
de aanvoer van zand vanuit de diepere wateren gaat onbegrensd door. Het overschot aan zand
kan net als bij de zandmotor stroomafwaarts worden meegevoerd met het water, en
benedenstrooms worden afgezet aan de Zuid-Hollandse kust. Dit is precies het gedeelte waar
de duinen het smalst zijn, de inwonersdichtheid achter de duinen het hoogst en de polders het
diepst
Wel moet de dam zodanig worden aangepast dat het zand de dam op die plek (vlak bij de
kust) kan passeren. Tevens zal het zand de vaargeul van Rotterdam moeten oversteken. Dat is
uiteraard een nadeel, maar daar staat tegenover dat diezelfde de vaargeul dankzij de dam
buitengaats 50 km in de luwte ligt. Het baggerwerk zal daardoor netto aanzienlijk minder
zijn, en het concentreert zich op slechts 1 locatie (bij de monding, waar het zand passeert).
Bij het ontwerp van de dam kan er bovendien rekening mee worden gehouden om dit te
optimaliseren.
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Totaal zijn er dus drie elementen om uit te zoeken:
- Hoe kun je de dam zo ontwerpen en positioneren dat deze zand gaat transporteren
naar de kustzone? Hier moet met name geoptimaliseerd worden tussen
energieopbrengst, zandtransport en veiligheid van de kust (inclusief opstuwend effect
van de dam).
- Hoe kun je ervoor zorgen dat het zand de dam aan de kustzijde kan passeren?
- Hoe kun je ervoor zorgen dat dit zand de vaargeul van Rotterdam kan passeren zonder
dat deze helemaal dichtslibt.

De Haakse Zeedijk; Noordwest-Europa
Dit plan gaat ervan uit de gehele kust te voorzien
van een buiten dijk. Mogelijke positionering van
Energiedammen A en B zijn ingetekend.
Maar ook hier is het wellicht een optie een
energiedam in te bouwen in de meest zuidelijke
tak, dus in België of Frankrijk.
De vormgeving van de armen verbonden aan de
energiedijken en de impact als golfbreker vergt
nader onderzoek.
Aan dam A zou een landbouweiland/vliegveld
gebouwd kunnen worden.
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De dammen zullen als regel binnen het eigen
continentale plat moeten worden gesitueerd. Ook
F IGUUR 6 E NERGIEDAMMEN IN COMBINATIE MET H AAGSE
de Duitse en Deense kust is zeer geschikt voor
ZEEDIJK N OORDWEST -E UROPA
DTP. In dat geval zullen de dammen
waarschijnlijk wel buiten de Waddenzee gelegd moeten worden.
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Delta 21
Dit plan voorziet in een opslagmeer met
ecologische functies.
De vormgeving van de armen verbonden
aan de energiedijken en de impact als
golfbreker vergt nader onderzoek.
Indien dam B uitgevoerd wordt met Yarmen dan ontstaat een extra opslag
functie met 400 GWh. De dam zelf kan
60 GWh aan accucapaciteit herbergen.
Door de positie van dam B worden de
Deltawerken beschermd tegen
aanvalsgolven.
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De opbrengsten van de dam moet nader
met numerieke berekeningen worden
vastgesteld. Svasek te Rotterdam is
hiertoe uitstekend geëquipeerd.

11

F IGUUR 7 C OMBINATIE ENERGIEDAMMEN MET D ELTA 21

Need
The Northern European Enclosure Dam.
Het plan Need beoogt de gehele Noordzee
af te sluiten en gaat uit van zeespiegelstijgingen van 5 - 11 m binnen enkele
eeuwen. De Noordzee wordt dan een
binnenmeer.
Een vaste verbinding met Engeland biedt
vele kansen. Maar ook zal het binnenmeer
een plek zijn waar nieuw land kan worden
gesticht.
Er zal een oplossing moeten komen om de
run-off van de rivieren af te voeren naar zee
(circa 100 miljard m3/jaar). Dat zal met
gemalen moeten geschieden en vraagt bij
een opvoerhoogte naar zee van 10 m aan
energie 3 miljard kWh voor gemalen.
Er zal ongetwijfeld een oplossing moeten
komen om scheepvaart mogelijk te maken.
Engeland, Duitsland, België en Nederland
zullen hun havenfunctie niet willen
opgeven. Er zullen grote schutsluizen
gebouwd kunnen worden in zowel Need
North als Need South.

Energiedammen hebben een getij nodig
waaruit energie kan worden gewonnen. Dat
zal het binnenmeer niet bieden.

F IGUUR 8 E NERGIEDAMMEN POSITIONEREN AAN DE ZEEZIJDE IN HET
PROGRAMMA NEED

Need South, biedt een mogelijkheid om daar een getijde dam tegenaan te bouwen. Getijde
experts zullen aan moeten geven welk stromingsbeeld (zowel qua richting als qua snelheid)
zal optreden. Op grond van de huidige stromingspatronen lijkt het erop dat er
stroomsnelheden zullen optreden van meer dan 2,2 m/s. De energiepotentie van
energiedammen wordt dan aanzienlijk groter t.o.v. de huidige locatie Zeeland. Dit omdat
zowel de snelheid groter is en ook de zee tenminste 30 m dieper is. Een dam van 60 km met
zijarmen zou per jaar 650 TWh kunnen opleveren. Dat is evenveel stroom als opgewekt kan
worden met 41 kerncentrales met elk 2 GW geïnstalleerd vermogen. Ter oriëntatie het
huidige stroomverbruik per jaar in ons land bedraagt 120 TWh.
Voor Need North geldt eveneens een mogelijkheid om dammen te bouwen. Ook daar zullen
getijde experts het stromingsbeeld moeten vaststellen om de potentie van energiedammen te
kunnen bepalen.
Een alternatief is de optie Half Need. Dus de helft van de dammen bouwen, hiermee dan de
stormvloed geremd worden en getij energie worden opgewekt.
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Energie dammen buiten het meer
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Opbrengsten, geometrie en plaatsing van dammen .
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Voor een goede kustbescherming is zorgvuldige plaatsing van de dammen uiteraard
belangrijk. Maar dat geldt ook voor de energieopbrengst.
De grootte van het verval is sterk bepalend voor de energieopbrengst. Bij het uiteinde van de
dam treedt lekverlies op waardoor het verval kleiner wordt. Korte dammen hebben daardoor
een gering vermogen. Dammen vanaf de kust hebben eenzijdig lekverlies en daardoor meer
vermogen. Vrije dammen in zee hebben weliswaar tweezijdig lekverlies, maar liggen
daarentegen in dieper water. Hierdoor wordt opstuwing door Noordwester storm ook eerder
gebroken. Door het lekverlies zullen dammen in open zee daardoor 25% - 35% minder
opbrengst hebben. Gegeven de getijdesnelheden in de Noordzee, worden dammen pas
rendabel indien deze langer zijn dan 30 km.
De opstuwing en daarmee het verval en
opbrengst van dammen kan significant
vergroot worden door ze te voorzien van
zijarmen. Omdat de zijarmen veel
goedkoper zijn dan de hoofddam met
turbines, is de prijs/prestatie verhouding
van dammen uitgerust met zijarmen
aanzienlijk beter. Vastgesteld is dat armen
met een hoek van 40 graden de beste
opbrengst leveren. Een goed optimum
wordt bereikt als de Y-armen een factor
1,65 langer zijn dan de hoofddam met
F IGUUR 9 D AM MET Y- ARMEN AAN DE KUST
turbines.
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In open zee kunnen dammen worden
uitgevoerd met aan beide zijden Yarmen. Een belangrijk voordeel van
het plaatsen in open zee en niet aan de
kust is dat de dammen mogelijk
gepositioneerd kunnen worden in de
gebieden waar reeds windmolens zijn
gepland. Ze leveren dan geen extra
hinder voor de scheepvaart.
De Y-armen kunnen diverse functies
vervullen:
•

•
•
•

F IGUUR 10 D AM IN OPEN ZEE MET Y- ARMEN

Door de Y-armen afsluitbaar te maken kunnen twee grote valmeren gecreëerd worden
waarin dan per dam tot wel 800 GWh energie kan worden opgeslagen, waar ook de
windturbines van kunnen profiteren. (Oppervalk globaal 2 x 500 km2)
De lengte tussen de Y-armen bedraagt circa 50 km, waardoor een flink deel van
golfaanvallen bij Noordwester stormen wordt gebroken.
Zowel open als gesloten Y-armen zijn zeer geschikt voor seafarming.
Door op het oppervlak van hoofddam en zijarmen in een spelonk structuur te gieten
ontstaan kraamkamers voor vissen.

F IGUUR 11 D WARSDOORSNEDE VAN DAM MET TURBINE

Koppelkansen
De potentiële impact voor de energietransitie van energiedammen is dermate groot dat een
diepgaand onderzoek naar de definitieve haalbaarheid met overheidsondersteuning
gerechtvaardigd is. Daarbij kunnen koppelkansen een belangrijke rol spelen.

Scheepvaart (bunkeren en waterstofproductie)
•
•

Buitengaatse havenfunctie voor bunkeren van schepen.
Waterstofproductie voor schepen.

•
•
•
•

Dammen dienen als uitvalsbasis voor onderhoud aan windmolensop zee via het bieden
van storagerooms en livingquarters.
Helikopter platforms.
Op de dammen kunnen ook windmolens worden gebouwd.
Dammen kunnen bekabeling herbergen voor windmolens op zee, waardoor dit minder
gevoelig is voor storingen en breuk en ook minder hinder wordt ondervonden door
vissen.

Opslag van energie
De Deense overheid is voornemens om een energie-eiland te bouwen voor € 28 miljard ten
behoeve van de harmonisatie van de elektriciteit voor 200 windturbines van elk 15 MW.
Omgerekend over de bruto productie van deze turbines (15 TWh per jaar) en de jaarkosten
ven het energie-eiland (capex + opex van € 2,5 miljard per jaar), verhoogt deze voorziening
de stroomkosten met 16,7 Eurocent per kWh.
Vanwege de enorme constructie bieden energiedammen een grote potentie om daarin
opslagmogelijkheden te creëren. Hiermee worden kosten gespaard die anders elders gemaakt
moeten worden voor windturbines.
•

Dammen hebben 1.200.000 m3 in de caisson constructie beschikbaar voor goedkope
opslagsystemen goed voor 60 GWh opslagcapaciteit, met (Biodegradable)
batterijsystemen.
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Windindustrie
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•

In de Y-armen kunnen valmeren worden gecreëerd met een opslagcapaciteit van 400
GWh per valmeer met een oppervlak van circa 500 km2
Bron: Lucas de Vilder TU-Delft
-

https://www.humsterlandenergie.nl/resources/LInks-duurzaam/Linkpagina/opslagvalmeren.pdf
https://www.humsterlandenergie.nl/resources/LInks-duurzaam/Linkpagina/Offshorepumped-hydropower-storage-final.pdf

Visindustrie, seafarming en ecologie
•
•
•

•

Door de damwanden met spelonken uit te voeren ontstaan kraamkamers en schuilplaatsen
die het zeeleven spectaculair kunnen verbeteren.
Kansen voor sea-farming, mossel-, oester- en krabben teelt > € 50 miljoen per jaar.
Herintroductie hard substraat: Huidige wijze van vissen zal niet mogelijk zijn in de
directe nabijheid van de dammen, maar nieuwe methodes die inspelen op de harde
structuren zijn mogelijk. Harde structuren zullen organismen aantrekken die zich normaal
niet vestigen op zandbodems.
Sea ranching: https://www.en-tran-ce.org/evenementen/barn-talk-joost-wouters-zeewierheeft-de-toekomst-4-december-2019/.

Research
•
•

Observatieruimtes voor ondermeer het KNMI, WUR en Rijkswaterstaat.
Educatie faciliteiten voor marine biologie.

Storm shelter & rescue
•

Schepen in nood kunnen gemakkelijker worden geholpen. Er kunnen permanent
helikopters worden gestationeerd. Ook kunnen schepen aanmeren.
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TenneT
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•
•

Stroomafvoer hubs voor TenneT.
Inzet van de dam voor opslagfaciliteiten en de productie van waterstof.

Damtoerisme
•

Watersport. Adventure hotels, retraite programma’s, diepzeeduiken.

Zandwinning
•

Stromingspatronen in zee wijzigen door dammen. Verwacht wordt dat zandwinning
mogelijk anders gaat plaatsvinden. Bij sediment ophoping aan de uiteinden van dammen
ontstaat de mogelijkheid om extra zand te winnen.

Energie-eiland/ vliegveld op zee/ nieuw land voor boeren

•

Dammen kunnen geïntegreerd worden met een energie-eiland dat tevens uitgevoerd kan
worden als vliegveld op zee en ruimte biedt aan boeren. Dammen verzorgen de
verbinding met het vaste land. Doordat de dam aan beide zijden geen lekverlies meer
vertoont zal de opbrengst nog hoger zijn. Schepen moeten omvaren. Het bepreken van
hinder voor de scheepvaart is een belangrijk onderwerp van onderzoek.

F IGUUR 12 V LIEGVELD OP ZEE

Turbine industrie
•

Dammen hebben duizenden turbines en maken de ontwikkeling van nieuwe goedkope
low-head turbines mogelijk; - de spin-off wereld wijd opent een miljarden markt. De
huidige turbine zijn nog zo duur, dat de businesscase bij getijde snelheden < 1,5 m/s
zonder subsidies niet haalbaar zijn. Kostprijsanalyses op basis van materiaalkosten laten
zien dat bij industriële ontwikkeling de marktprijzen met 65% kunnen dalen.

Plastic afval verwijderen uit zee
Dammen met zij-armen fungeren als vangnet voor zeestroming. Ze bieden nutriënten en
vissen vrije doorgang. En er kunnen voorzieningen aangebracht worden om plastic afval,
zwerfcontainers, visnetten e.d. op te vangen.

De rol als waterstofproducent
Op energiedammen kan waterstof goedkoper geproduceerd worden in vergelijking met zon
en wind.
•
•
•
•
•
•

Waterstof productie-installaties kunnen zonder veel extra kosten ingebouwd worden in
en op de dammen, waarmee deze goed beschermd zijn tegen de invloed van zout;
De infrastructuur voor stoom is aanwezig zowel voor AC als DC toepassingen;
Koeling voor het waterstof productieproces is vanuit de zee goedkoop voorhanden;
De elektrolyse processen functioneren optimaal bij een constante belasting. Omdat de
dammen een contante stroom leveren is hieraan voldaan;
De bereikbaarheid voor onderhoud met dammen aan de kust is eenvoudig. Onderhoud is
daardoor goedkoper. Dammen zijn uitgevoerd met een high-way;
De capex en opex zijn een functie van de vollasturen. Per kg waterstof zijn de kosten van
capex en opex voor de complete productieplant van electrolyzers van 2030 begroot op €
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1,00 tot € 1,25 bij 100% vollast per jaar. Zon heeft 950 vollasturen waardoor de capex en
opex een factor 8760/900 = 9,7 hoger wordt per kg geproduceerde waterstof. Voor wind
is die factor gemiddeld 2,5. Dammen met een eigen opslag leveren constant stroom
waardoor de hardware kosten per kg waterstof significant lager zijn;
Op de dammen kan de elektriciteit direct gevoed worden aan de electrolyzers, zonder
tussenkomt van het elektriciteitsnet. Voor de productie van een kg waterstof is 50 kWh
elektriciteit nodig. Voor wind op zee zijn de kosten van de Tennet kabels per kWh
begroot op 1,5 - 2,8 cent per kWh. Indien de waterstofproductie aan land moet
geschieden zijn de kosten per kg waterstof daardoor € 0,75 - € 1,25 hoger.

Waterstofproductie toelichting bij grafiek.
Vollasturen (flh) hebben grote invloed op de produktie prijs. De waterstof productie per KW
geïnstalleerd vermogen is voor windparken een factor (1- 5000/8760 x100%) = 42% lager. Waardoor
de kapitaalkosten per kg 42% hoger zijn.
Energiedammen zijn uitgevoerd met eigen opslag, waardoor de elektrolyzers jaarrond vollast
draaien. De aansluitkosten aan de kust zijn een factor 20 lager dan die van windparken. Productie op
de dam zelf is ook mogelijk en maakt de kg prijs voor waterstof € 0,07 goedkoper.
Windparken op zee. De productie op land ligt voor de hand. Daarmee worden de kWh prijzen voor
de input voor elektrolyse en compressie een stuk hoger. Denemarken bouwt een elektrolyse eiland
op zee voor € 28 miljard, met als doel piek en dalen van de stroom productie glad te strijken.
Uitgangspunten: Capex € 900/KWe, opslagkosten op 200 bar: € 100 per kg, opslag cyclus 7 dagen,
vervanging stacks € 250/KWe een per 7,5 jaar, levensduur elektrolyzers 15 jaar, kapitaalkosten 4,5%,
niet opgenomen personeelskosten beheer en materialen.

Ontwikkelstappen energiedammen in zee
De stichting DTP Netherlands zoekt ondersteuning van de overheid om de hieronder
genoemde staffelstappen te kunnen doen, uiteindelijk leidend tot een go/no go beslissing per
stap. De potentiele impact van energiedammen op de energietransitie is zo groot dat
overheidsondersteuning voor een diepgaand onderzoek naar de definitieve haalbaarheid
gerechtvaardigd is.
De te ondernemen stappen:
1. Finaliseren van het wetenschappelijke traject: validatie van de ontwerpen3; en de
opbrengst van dammen op relevante locaties.
a. Dit onderzoek is voor 75% afgerond, waarmee de opbrengst van dammen
wetenschappelijk is bewezen. De studie moet gefinaliseerd worden en worden
onderschreven door een team van experts.
b. Daarna is een praktijkpoef gewenst om proof of principle vast te stellen.
2. Integrale aanpak (interdepartementale taskforce) van een onderzoek naar de impact
van energiedammen op de morfologie, de ecologie en de kustbescherming als functie
van locatie en lay-out.

4. Onderzoek naar de systeemintegratie, de inpassing in het grid en de mogelijke rol van
dammen in de energietransitie met daarbij focus op het minimaliseren van de totale
kosten (opwekkosten en systeemkosten).
5. Industrieel ontwerptraject met taakstellende prijs/ performance voor de onderdelen
turbines, opslagsystemen en damconstructie en het inhaken op koppelkansen.
6. Voorbereiding van de bouw van de eerste dam waarbij de keuze wordt gemaakt voor
tenderen en gunning aan een consortium of een door de overheid geleid project
waarbij energiebedrijven de exploitatie uitvoeren.

3

Deze studie is voor 75% gereed en moet na finalisatie onderschreven worden door wetenschappelijke
experts uit het vakgebied. https://www.dynamictidalpower.eu/resources/Documenten/DYNAMIC-TIDALPOWER-(DTP)--A-REVIEW-OF-A-PROMISING-TECHNIQUE-FOR-HARVESTING-SUSTAINABLE-ENERGY-AT-SEA--extract-nov-2020.pdf
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3. Impact op het medegebruik van de Noordzee in het kader van het Noordzee akkoord
(deelonderwerp van 2).
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Bijlage: Financiële en energetische kentallen
Realisatie van dammen in zee
De afgelopen 3 jaar is er onder leiding van de Stichting DTP Netherlands onderzoek gedaan
naar de realisatiemogelijkheden van energiedammen in zee. Hierbij is gekeken naar de
potentiële opbrengsten, de plaatsingsmogelijkheden in zee, de impact op de morfologie, de
impact op de ecologie, de co-existentie van dammen en andere gebruikers van de Noordzee,
koppelkansen, de systeemintegratie in het grid, en de concurrentiepositie op de energiemarkt.
Dit onderzoek is gedaan door of in samenwerking met Antea, het bureau Svasek, de WUR en
de TU-Delft.

Concurrentiepositie / exploitatieresultaat
Allesbepalend voor de businesscase van energiedammen is de kWh-prijs waarvoor de
geproduceerde stroom verhandeld kan worden op de energiemarkt. Met energiedammen is te
veel geld gemoeid om te kunnen steunen op exploitatiesubsidies als de SDE++. Subsidies
zijn dan ook niet in beschouwing genomen.
Onderstaande tabel bevat kengetallen die zijn samengesteld op basis van de expertise van
Antea, bouw- en betongegevens van Structon, dredging kentgetallen van Boskalis en
numeriek berekende opbrengst kengetallen van Svasek.
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Hieruit zijn de capex en de opex per kWe geïnstalleerde capaciteit afgeleid. De opbrengsten
in TWh zijn berekend voor twee locaties met een maximale getijdestroomsnelheid Vmax van
resp. 1,2 en 0,8 m/s. De levensduur van dammen is gezet op minimaal 80 jaar, de annuïtaire
financiering tegen 4,5% is geprojecteerd op 60 jaar. Het Philips pensioenfonds heeft
aangegeven dat dergelijke financieringsvormen gerealiseerd kunnen worden als de
prijs/prestatie verhouding eenduidig bewezen is.
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Vermogen dam aan de kust zonder opslag
Locatie
Vmax
Waterdiepte
Turbinedam lengte
Verhouding armen/turbinedam
Hoek armen t.o.v. turbinedam
Vollasturen
Capex
Grid connectie
Opex
Pachtkosten Noordzee
Opbrengst
Wacc
Annuïteit periode
Jaarlasten
Kilowattuurprijs zonder energieopslag

[GW]
m/s
m
km
[-]
[o]
uren/jaar
[€/kWe]
[€/kWe]
[€/kWe per jaar]
[€/kWe per jaar]
[TWh/jaar]
[%]
jaren
[€/kWe]
[€/kWh]

21,7
Zeeland
1,2
20
22
1,65
40
2.950
1.186
13,8
20
5
64,0
4,50%
60
83,14
0,028

12,7
Noord-Holland
0,8
20
22
1,65
40
3.150
1.910
8,1
32
5
40,0
4,50%
60
129,94
0,041

Vermogen dam aan de kust met opslag
Locatie
Vmax
Kilowattuurprijs zonder opslagkosten a.g.v.
rendementsverlies in opslag systeem
Extra kosten per kWh, opslag met valmeer
optie
Kilowattuurprijs voor baseloadproductie
met energieopslag

[GW]
m/s

21,7
Zeeland
1,2

12,7
Noord-Holland
0,8

[€/kWh]

0,030

0,045

[€/kWh]

0,020

0,020

[€/kWh]

0,050

0,065

T ABEL 1 E XPLOITATIE BEREKENING VOOR DAMMEN IN ZEE

Toelichting bij tabel
1.

De begroting is een taakstellende begroting, waarbij de turbines 50% goedkoper zijn als gevolg van fors
schaalvoordeel in industriële productie.
2. Dammen die als baseload (met volledige opslag voor dood- en springtij alsmede eb en vloed) zijn
uitgevoerd kennen geen systeemkosten en worden jaarrond ingezet. Huidige operationele kolencentrales
met een gezamenlijk vermogen van 3,9 GW kunnen door elke afzonderlijke dam vervangen worden.
3. Vmax is de maximaal optredende getijdestroom snelheid in de springtij periode.
4. De opbrengsten zijn berekend met de uur gegevens van het astronomisch getij voor de Zeeuwse kust (
Vmax = 1,2 m/s) en het astronomisch getij voor de Noord-Hollandse kust ( Vmax = 0,8 m/s).
5. De pachtkosten in zee zijn begroot op € 108,5 miljoen per jaar, waarbij 100 m breedte is aangehouden; hetgeen neerkomt op € 12,3 miljoen per strekkende kilometer ( Y-armen meegerekend).
6. De onderhoudskosten (Opex) zijn zodanig begroot, dat daarmee de gehele installatie gedurende de
levensduur op ontwerpcondities kan blijven functioneren.
7. Kosten welke mogelijk noodzakelijk blijken te zijn voor reparatie van morfologische effecten zijn niet mee
begroot. Deze moeten in een vervolgonderzoek worden bepaald en zijn sterk situationeel gebonden.
8. Extra opbrengsten uit koppelkansen zijn eveneens niet opgenomen in deze exploitatiebegroting.

Het direct aan land brengen van de geproduceerde stroom levert door de vermogenswisseling
van nul tot maximum elke 6 uur een onacceptabele belasting op voor het elektriciteitsnetwerk
op land. Dammen moeten daarom uitgevoerd worden met een eigen energieopslag. De
eenvoudigste opslag is het uitvlakken van eb en vloed: opslaan van de productie boven
baseload (A), vrijgeven productie onder baseload (B). Bij de verwachte prijzen van
(biodegradeble) accus tegen de tijd dat de dammen gebouwd worden (2025 - 2033), verhoogt
het uitvlakken van eb en vloed de integrale stroomprijs van de dam met € 5 per MWh.

F IGUUR 13 V OOR HET UITVLAKKEN VAN E B EN V LOED DIENT DE ACCUCAPACITEIT 1/8 VAN DE DAGPRODUCTIE TE ZIJN
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Verlaging systeemkosten via energieopslag
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F IGUUR 14 V ERMOGENSVERLOOP IN EEN DAM MET SPRINGTIJ DEN DOODTIJ TER HOOGTE VAN HOEK VAN H OLLAND . V OOR HET
UITVLAKKEN VAN DOOD - EN SPRINGTIJ IS 2,5 KEER DE DAGPRODUCTIE VEREIST

Het uitvlakken van spring- en doodtij samen met eb en vloed verhoogt de integrale
stroomprijs met € 20 per MWh, indien dit uitgevoerd wordt met een valmeer optie met
Francis turbines in de Y-armen.
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Door dammen uit te rusten met eigen energieopslag worden significante kosten
systeemkosten bespaard voor de integratie in het grid.
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a. Het constante vermogen (baseload)
bedraagt 1/3 van het maximum vermogen,
waardoor de grid aansluiting veel
goedkoper wordt. Op land is er geen
netwerk verzwaring nodig.
b. Geen kosten voor Tennet zeekabels bij
dammen tegen de kust. Lagere kosten bij
dammen in volle zee. Voor wind op zee zijn F IGUUR 15 O PSLAG MET VALMEERSYSTEEM BINNEN DE YARMEN VAN EEN DAM . B RON : L UCAS DE V ILDER
die kosten € 25 per MWh.
c. Er zijn geen productiedalen, waardoor er geen bijstook nodig is.
d. Er zijn ook geen pieken, waardoor extra opslag en/of curltailment achterwege kunnen
blijven.
e. En last but not least: er is een op afroep regelbaar CO2 vrij vermogen beschikbaar.
De totale besparing op systeemkosten wordt ingeschat op € 100 per MWh. Daarmee zijn
energiedammen met eigen opslag en een lage ecologische footprint een belangrijke
aanvulling in de energietransitie naast zon en wind.
Twindammen: In theorie kunnen dammen op getijde-tegenfase-afstand van elkaar worden
gebouwd, waardoor deze elkanders pieken en dalen uitvlakken. Afgezien van de praktische
onmogelijkheid om dit fysiek in de Noordzee te realiseren, zijn de aansluitkosten
(systeemkosten) per saldo hoger dan die van een opslagsysteem.

Estuaria versus energiedammen
Bij het afsluitingen van estuaria, die per definitie niet dwars op de getijdestroom liggen wordt
wel gebruik gemaakt van de getijdeamplitude, maar niet van de versnellingskrachten als
gevolg van stuwing. Het verschil in verval en daaraan gekoppelde energieopbrengst tussen
energiedammen en afsluitingen in estuaria is significant. Per kilometer energiedam op zee
kan er wel 6 x meer energie worden gewonnen t.o.v. energiedammen in estuaria.
Opstuwhoogte
[m]
1
1,4
1,8
2,2
2,6
3
3,4
3,8
4,2
4,6

Watersnelheid door
turbines
[m/s]
4,4
5,2
5,9
6,6
7,1
7,7
8,2
8,6
9,1
9,5

Vermogen turbine met
8 m diameter
[kW]
1.240
2.048
2.991
4.187
5.212
6.648
8.029
9.262
10.974
12.485

Estuaria

Powerdammen
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T ABEL 2 A NALYSE WATER - OPSTUWHOOGTE TEGEN DAMCONSTRUCTIES
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