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ENERGIEPOTENTIE VAN OPPERVLAKTEWATER ˜ GROOTSTE KANSEN FRYSLÂN
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Op www.Bit.ly/energieuitoppervlaktewater zijn alle kaarten te
vinden van het aanbod van geschikt oppervlaktewater en de vraag
naar energie (warmte, koude en elektriciteit) in Noord Nederland.
De kaarten geven inzicht in de kansrijkheid van zon op water,
thermische energie (TEO) uit oppervlaktewater en waterkracht
bij stuwen en gemalen binnen alle gemeenten in Fryslân.
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ENERGIEPOTENTIE VAN OPPERVLAKT EWAT ER ˜ KANSEN VOOR FRYSLÂN
Zon op water
Het potentieel voor zonneparken
op water is groot. In Fryslân is
een oppervlak van 630 hectare
water aanwezig met een reële
kans op een haalbare businesscase.

Thermische energie uit
oppervlaktewater (TEO)
Het potentieel van de winning van warmte en koude
in combinatie met warmte-koude opslag (WKO) is groot
omdat er veel waterpartijen, waterlopen en gemalen
zijn in Fryslân.
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Grote drijvende zonneparken > 10
hectare in de buurt van een onderstation van het elektriciteitsnetwerk
zijn het meest kansrijk. Ook drijvende
zonneparken < 3 hectare waarbij lokaal
op het elektriciteitsnet kan worden
aangesloten kennen een rendabele
businesscase.

Op de kaart met de grootste kansen in
Fryslân zijn 12 locaties aangewezen met
de grootste plassen die binnen 5 km
van een onderstation liggen. Dit zijn de
grootste kansen maar het potentieel is
veel groter.
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elektriciteit opgewekt. In totaal is er daarmee potentie
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Waterkracht bij stuwen
en gemalen (valenergie)

Wolvega
Lemmer

Op de kaart met de grootste
kansen in Fryslân zijn
geen locaties opgenomen
voor waterkracht omdat deze
kansen klein zijn.

De opbrengst van waterkrachtcentrales bij stuwen en gemalen
leveren slechts beperkt duurzame stroom: hooguit voor
250 huishoudens per centrale.

Door ROM3D en Inenergie is in opdracht van o.a. provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân een GIS analyse uitgevoerd waarbij het aanbod van energie uit oppervlaktewater
Fase 1 Energie uit oppervlaktewater, kansen voor Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel.
en de vraag naar energie (warmtevraag en elektriciteitsnetwerk) in Fryslân in beeld is gebracht. De kaarten zijn te vinden op www.Bit.ly/energieuitoppervlaktewater.
Via deze link is ook de samenvatting van het bijbehorende rapport ‘Energiepotentie van oppervlaktewater, fase 1’ te raadplegen.
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