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SENNE STARCKX
TRONDHEIM  |  ‘Als  je  de  beide

kanten van de Chinese Muur zou
volhangen  met  Powerwallbatte
rijen (de thuisbatterijen van Tesla
die  10  kilowattuur  aan  elektrici
teit kunnen vasthouden, red.) dan
kom je nog maar aan 15 procent
van  de  opslagcapaciteit  van  het
Blåsjøstuwmeer.’  Atle  Harby,  di
recteur  van  het  Noorse  onder
zoeksinstituut voor hernieuwbare
energie Cedren, dat gevestigd is in
Trondheim,  laat  er  geen  twijfel
over bestaan: zijn  land bezit een
enorm potentieel aan elektrische
opslag. Blåsjø is slechts een van de
vele  honderden  hooggelegen  re
servoirs  in  Noorwegen  waar  hy
drocentrales  de  kracht  van  val
lend  water  omzetten  in  elektri
sche stroom.
Atle Harby was een van de spre
kers  op  een  speciale  conferentie
die  Cedren  twee  weken  geleden
samen met de Technische Univer
siteit van Trondheim organiseer
de. Het doel  van het  evenement,
dat de werktitel  ‘Beyond oil’ had
meegekregen, was in de verf te zet
ten wat Noorwegen, toch een van
’s werelds grootste olie en gaspro
ducenten,  zoal  allemaal  doet  op
het vlak van groene energie.

Land  van  de  duizend 
stuwmeren

Als Finland het land is van de dui
zend  meren,  dan  is  Noorwegen
het land van de duizend stuwme
ren. Niet minder dan 1.472 water
krachtcentrales  liggen  er  ver
spreid over het meest bergachtige
van de Scandinavische landen. Sa
men  dekken  die  bijna  honderd
procent van het landelijke elektri
citeitsverbruik.  Ter  vergelijking:
België heeft een stuk of tien water
krachtcentrales, waarvan die van
Coo de krachtigste is.

Toch zit ‘hydro’ in Noorwegen nog
verre van zijn limiet. Integendeel,
de meeste centrales draaien niet
continu,  waardoor  slechts  een
deel van de (enorme) totale capa
citeit  van  32  gigawatt  wordt  be
nut. Bovendien ligt er alleen al in
zuidelijk  Noorwegen,  waar  het
elektriciteitsnet het sterkst is uit
gebouwd, een extra capaciteit van
20 gigawatt – dat zijn zeven kern
centrales  van  Doel  –  aan  water
kracht voor het grijpen. Tel daar
bij de huidige capaciteit op en het
totale Noorse potentieel aan wa
terkracht komt ver boven de 50 gi
gawatt  uit.  Een  aanzienlijk  deel
van de Noorse stuwmeren wordt
trouwens alleen als seizoensreser
ve gebruikt – ze lopen leeg enkel
als er een piekvraag is.
Kortom,  het  enorme  potentieel
aan  waterkracht  zou  veel  beter
kunnen  worden  benut,  denken
steeds meer Noorse wetenschap
pers,  economen  en  beleidsma
kers. Bijvoorbeeld door klassieke
hydrocentrales om te bouwen tot
moderne pompcentrales. Dat zijn
waterkrachtcentrales  uitgerust
met omkeerbare turbines die het
water ook weer van beneden naar
boven  kunnen  brengen.  ‘Pomp
centrales kun je zien als ‘natuurlij
ke batterijen’’, legt Harby uit. ‘De
elektriciteit waarmee de turbines
het  water  naar  boven  pompen
wordt omgezet in een gigantische
hoeveelheid  potentiële  energie
(het  stuwmeer,  red.) die  later via
de traditionele waterkracht weer
wordt  getransformeerd  tot
stroom.’

Opslagcapaciteit

Als er  iets  is waaraan de almaar
groener wordende Europese elek
triciteitsmarkt momenteel een te
kort heeft, dan is het wel aan om
vangrijke opslagcapaciteit die te

vens  als  balancerende  stroom
bron  functioneert  –  lees:  een
krachtige batterij die snel aan en
uit  kan  worden  gezet.  De  Noren
gebruiken  hun  pompcentrales,
die weliswaar nog veruit de min
derheid zijn in het totale arsenaal
aan  hydrocentrales,  al  jaren  om
op  winderige  dagen  de  stroom
overschotten  van  hun  offshore
windparken in op te slaan. Maar
wat als Noorwegen zijn klassieke
waterkrachtcentrales,  die  vaak

STUREN WE OVERSCHOT VAN 
ONZE GROENE STROOM STRAKS 
NAAR NOORWEGEN?

nog  dateren  uit  de  19de  eeuw,
massaal zou ombouwen tot pomp
centrales? ‘Dan zouden we tiental
len gigawatt aan opslagcapaciteit
creëren waarin we een aanzienlijk
deel van de overschotten van groe
ne energie op het continent kun
nen stockeren’, zegt Harby.  ‘Onze
stuwmeren zouden samen één gi
gantische  “groene  batterij”  vor
men.’
Hoewel de landelijke overheid er
nog geen officiële aanzet toe heeft

Voor een land als Duitsland, dat nu 
al vaak geen blijf weet met zijn 
overschot aan windenergie, zou het 
economisch interessant zijn om het 
surplus aan windstroom te verkopen 
aan Noorwegen en het op piek
momenten terug te halen

De groene 
batterij 
van Europa
Door het toenemende aandeel van zon en 
wind in de elektriciteitsmix is er dringend 
nood aan balancerende energiebronnen. De
Noren denken die met hun enorme water
krachtreserve te kunnen leveren. ‘Ofwel 
kiest Europa voor onze groene waterkracht,
ofwel bouwt het flexibele, maar dure en 
vervuilende gascentrales.’

Gelijkstroom 
komt terug

Elektrische  stroom  wordt
als  vanouds  getranspor
teerd  in  de  vorm  van  wis
selstroom.  Maar  over  zeer
grote  afstanden  is  het  effi
ciënter  om  gelijkstroom  te
gebruiken,  gecombineerd
met  een  zeer  hoge  span
ning  –  highvoltage  direct
current  wordt  deze  tech
nologie  genoemd,  oftewel
HVDC.
Momenteel  worden  er  in
sneltempo  onderzeese 
HVDCkabels  aangelegd 
die  landen  zoals  Duitsland,
Noorwegen,  Zweden, 
Nederland,  het  VK  en  ook
België  (de  Nemolink)  met
elkaar  zullen  verbinden. 
Die  kabels  kosten  al  gauw
duizenden  euro’s  per  lo
pende  meter,  maar  de 
stroom  die  ze  kunnen 
transporteren  komt  al 
gauw  overeen  met  de  ca
paciteit  van  een  kernreac
tor.
NorNed,  een  kabel  met 
een  capaciteit  van  700 
megawatt  en  een  lengte
van  evenveel  kilometer, 
was  een  van  de  eerste  on
derzeese  verbindingen.  De
kabel  haalt  overdag  groene
stroom  uit  Noorse  water
kracht  naar  Nederland  en
voert  de  goedkope,  fossie
le  nachtstroom  van  onze
noorderburen  terug  naar
Noorwegen.
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de  korte  termijn  zijn  er  slechts
twee opties om de stroomproduc
tie in balans te brengen’, zegt Kor
pås. ‘Ofwel bouwt Duitsland flexi
bele,  maar  dure  en  vervuilende
gascentrales die  snel aan  en uit
kunnen worden geschakeld om de
piekmomenten op te vangen. Of
wel importeert het stroom uit on
ze pompcentrales, die even flexi
bel zijn als gascentrales maar die
op dalmomenten ook stroom kun
nen afnemen.’ 

Volgens Korpås is de tweede optie
veruit de goedkoopste, ook als alle
kosten die nodig zijn om de Noor
se  groene  batterij  te  realiseren
mee in rekening worden gebracht,
zoals het vervangen van de turbi
nes, het aanleggen van tunnels om
water  naar  boven  te  brengen  en
het leggen van zogenaamde ‘inter
connecties’ (zie inzet) naar andere
Europese landen. Korpås: ‘Zelfs al
kunnen we de prijzen van gas en
CO2 in de toekomst niet voorspel
len, dan nog vallen bijna al onze
berekeningen uit in het voordeel
het groenebatterijscenario.’
Het primaire businessmodel  van
de Noren oogt  simpel:  goedkope
stroom in het buitenland opkopen
om de hooggelegen stuwmeren te
vullen en vervolgens de met wa
terkracht  opgewekte  elektriciteit
tegen klinkende munt weer verko
pen. Volgens Erik Delarue, ener
gieeconoom aan de KU Leuven,
schort er toch wat aan die strate
gie – al betwijfelt ook hij niet dat
het  aanbieden  van  balancerende
opslagcapaciteit  voor  intermitte
rende  energiebronnen  zoals  zon

gegeven,  wordt  het  idee  van  de
groene batterij al duchtig onder
zocht in het Noorse academische
landschap.  Zo  rekende  Magnus
Korpås, professor aan de universi
teit  van  Trondheim,  uit  dat  het
voor  een  land  als  Duitsland,  dat
nu al vaak geen blijf weet met zijn
overschot  aan  windenergie,  eco
nomisch interessant is om dat sur
plus aan windstroom te verkopen
aan Noorwegen en het op piekmo
menten weer  terug  te halen.  ‘Op
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en wind een erg winstgevende ac
tiviteit kan worden. ‘De laatste ja
ren is de prijs van zonnepanelen
sterk gedaald. Daardoor is in ver
schillende  Europese  landen  ook
de prijs van de hiermee opgewek
te stroom stevig gezakt. Dat heeft
tot een verminderde interesse  in
opslag geleid. Een rendement en
kel  gebaseerd  op  deze  vorm  van
“energiearbitrage”  is  dus  hoogst
onzeker.’
Maar de Noorse stuwmeren kun
nen  volgens  Delarue  ook  andere
diensten aanbieden, zoals die van
een operationele reserve.  ‘Water
kracht is heel flexibel. Net als een
gascentrale kan een hydrocentra
le meteen aan en uit worden ge
zet.  Daardoor  kan  waterkracht
heel  interessant  zijn om bijvoor
beeld  voorspellingsfouten  in  het
weer op te vangen, die onverwach
te  knikken  in  de  productie  van
wind en zonneenergie veroorza
ken.’ 

Geïntegreerde  energiemarkt

In  ieder  geval  zal  de  Europese
energiemarkt meer en meer geïn

tegreerd  worden,  denkt  Delarue.
‘En de flexibiliteit, of die nu komt
van waterkracht of gascentrales,
of  van  batterijen  of  misschien
zelfs van waterstof, zal dáár wor
den gebruikt en ontwikkeld waar
ze het goedkoopst is.’
Landen als Duitsland, Nederland
en het Verenigd Koninkrijk heb
ben vrij dringend grote opslagca
paciteit  nodig  om  hun  stroom
overschotten kwijt te kunnen. Zal
er binnenkort een wedren losbar
sten  om  als  eerste  de  capaciteit
van de Noorse stuwmeren te  ‘re
serveren’? ‘Het grote aantal inter
connecties met Noorwegen, en de
snelheid waarmee ze worden ge
legd,  lijken  inderdaad  een  teken
aan de wand’, zegt Delarue. ‘Toch
blijf ik het zien als een Europees
verhaal. De verschillende nationa
le  netwerken  en  elektriciteits
beurzen zijn nu al sterk met elkaar
verweven  in  een  Europees  sys
teem, waar marktwerking de prij
zen  bepaalt.  Een  koppeling  met
Noorwegen biedt toegang tot een
flexibeler systeem, niet zozeer tot
een exclusieve opslag.’


