
 

 

 

  



 

Vandaag vorm jij samen met enkele medescholieren een Blue Energy Advies Team (BEAT). 

Rijkswaterstaat heeft jullie adviesbureau gevraagd een advies op te stellen over de vraag: 

“Is Nederland klaar voor een grote Blue Energy centrale?” 

Rijkswaterstaat heeft interesse in het aanleggen van een nieuwe Blue Energy installatie. Ze willen 

weten of Nederland klaar is voor een grote installatie. Jullie worden gevraagd een advies te schrijven. 

Om een advies op te kunnen stellen, moeten jullie je eerst verdiepen in bestaande Blue Energy 

centrales. Wat is Blue Energy? Hoe werkt het op natuurkundig vlak?  

 

Beschrijf in 2-4 pagina’s wat je hebt gevonden. Dit document fungeert als achtergrondinformatie 

voor de volgende opdracht. 

 

Bij het grote projecten als de aanleg van een grote Blue Energy installatie zijn meerdere stakeholders 

betrokken. In jullie geval gaat het om vier verschillende specialisten die ieder hun eigen kennis 

gebruiken om het vraagstuk te bekijken. Dit zijn de specialisten binnen jullie team: 

• Onderzoeker 

• Ingenieur 

• Planoloog 

• Beleidsadviseur 

 

Om met een goed onderbouwd advies te komen over de haalbaarheid van een Blue Energy centrale, 

moeten jullie de kennis van deze vier verschillende vakgebieden integreren in één advies.   

Dit advies bestaat uit 2 onderdelen: 

• Onderzoek de sterke en zwakke punten van de technologie en de kansen en bedreigingen bij 

de toepassing van deze technologie op locatie, met behulp van een zogenaamde SWOT-

analyse. 

• Stel 2 twee specifieke adviezen op hoe om te gaan met geconstateerde problemen; denk 

daarbij aan: “Waar moet op korte termijn onderzoek naar gedaan worden?” of “Welke 

problemen moeten als eerst opgelost worden?” 

Verdeel binnen je groep de specialisten. Ieder van jullie vertegenwoordigd één specialist. 

 

Iedere specialist krijgt voor zichzelf de achtergrondinformatie behorend bij zijn specialisme om kort 

door te lezen. Leef je goed in je specialisme en overleg met je medespecialisten waar jullie focus ligt. 

 



 

Vervolgens komt ieder adviesbureau bij elkaar in een online meeting. Samen bediscussieer je wat de 

sterke en zwakke punten van de technologie zijn (Strenghts and Weaknesses) en de kansen en 

bedreigingen (Opportunities and Threats).   

 

Hierbij levert iedereen een bijdrage vanuit zijn eigen specialisme aan deze SWOT-analyse. De 

onderzoeker en ingenieur hebben vooral kennis van factoren binnen de technologie zelf en de 

planoloog en beleidsadviseur zijn beter op de hoogte van factoren buiten de technologie (zoals de 

omgeving). De resultaten van deze SWOT-analyse zet je in onderstaande tabel: 

 

Strengths Weaknesses 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Opportunities Threats 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

Schrijf als BEAT-team een advies aan Rijkswaterstaat en geef daarmee antwoord op de volgende 

vraag: “Is Nederland klaar voor een grote Blue Energy centrale?”  

 
Je advies moet de volgende onderdelen bevatten: 
- Inleiding 
- Bevindingen. Gebruik de informatie die jullie bij fase 1, 2 en 3 gevonden hebben. 
- Discussie 
- Het advies aan Rijkswaterstaat  



 

Jij als planoloog onderzoekt de vraag: “Welke invloeden heeft een Blue Energy centrale op de 

Afsluitdijk op het omliggende gebied/de aangrenzende wateren?” 

 

De huidige locatie van de Blue energy testcentrale is op de Afsluitdijk. Zoet water komt uit het 

IJsselmeer, zout water uit de Waddenzee. Het ontstane brakke water wordt apart opgevangen en 

uiteindelijk geloosd in de Waddenzee. Het is belangrijk dat dit brakke water gescheiden van het zoute 

water wordt geloosd. Dit brakke water mag niet mengen met zout of zoet water, dan er is geen 

concentratieverschil meer. De aanvoer en afvoer van water is zichtbaar in de figuur onderaan deze 

pagina.  

 

De Waddenzee staat op de UNESCO Werelderfgoedlijst. Hieronder vind je enkele van de redenen 

waarom de Waddenzee zo uniek is dat het als werelderfgoed is aangemerkt. Denk er als planoloog 

over na of, hoe en hoezeer een Blue Energy centrale de flora en fauna in de Waddenzee zou kunnen 

aantasten. 

 

“Internationaal is de Waddenzee erkend als een biologisch ecosysteem dat een uitzonderlijk grote 

voedselrijkdom voortbrengt. Er is bovendien een gevarieerde en zeer specifieke flora en vegetatie. 

Zeezoogdieren zoals de gewone en de grijze zeehond komen in grote aantallen voor. De Waddenzee 

is internationaal van uitzonderlijke betekenis als pleisterplaats, rui- en overwinteringsgebied voor 

minstens 52 populaties van 41 trekvogelsoorten die de Oost-Atlantische vliegroute gebruiken. Een 

ernstige aantasting van de Waddenzee betekent een verlies aan biodiversiteit op wereldschaal” 

(http://www.wadden.nl/waddenzee-werelderfgoed/).  

 

Jij als planoloog focust niet alleen op het omliggende water, maar onderzoekt ook wat de invloed van 

een centrale is op het landschap. Hoewel een deel van de technologie onder water ligt, is er ook een 

deel van de testcentrale zichtbaar (zie Figuur 1). Wat heeft dit voor gevolgen? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 1: Blue energy centrale waar de verschillende 
stromen water zichtbaar zijn. 



 

Jij als beleidsadviseur zoekt antwoord op de vraag “Waarom moeten we in deze technologie 

investeren op de korte en de lange termijn?” 

 

Investeren in een uitgebreide Blue Energy centrale zou de eerste stap kunnen zijn in grootschalige 

toepassing van de Blue Energy technologie.  

 

Door de uitstoot van broeikasgassen, zoals CO2,  bij de verbranding van fossiele brandstoffen, kennen 

we tegenwoordig het versterkte broeikaseffect. Ook raken de voorraden de fossiele brandstoffen 

uitgeput, terwijl de energiebehoefte stijgt door opkomende markten als China en India. Dit zijn redenen 

om te zoeken naar duurzame alternatieven. Blue Energy is een duurzame energiebron. Andere 

voorbeelden zijn windenergie, zonne-energie en energie uit biomassa.  

 

Op dit moment is bij bleu energy in het laboratorium (onder speciale omstandigheden) met de 

proefopstelling een rendement1 van 90% bereikt, maar onder normale omstandigheden is dat 20%. 

Een windmolen heeft daarentegen nu een rendement van 50% (bij aanwezigheid van wind). Verder 

heeft de Blue Energy proefopstelling onder optimale omstandigheden een opbrengst van 2 Watt/m2. 

Voor andere vormen van duurzame energie is dit in praktijk (per oppervlakte-eenheid land of water): 

 

Wind     2 Watt/m2 

Offshore Wind    3 Watt/m2 

Getijdenstroming  6 Watt/m2 

Zonnepanelen   5-20 Watt/m2 

Planten    0,5 Watt/m2 

 

Jij als beleidsadviseur houdt alle ontwikkelingen op het gebied van duurzame energie in de gaten en 

zoekt uit waar het beste geïnvesteerd in kan worden, zowel op korte als op lange termijn.  

Bij het kijken naar de kosten van Blue Energy zijn er twee belangrijke onderdelen: de membranen en 

de elektroden. Dit zijn allebei kostbare elementen. De membranen zijn erg selectief in welke deeltjes 

ze doorlaten en daardoor kostbaar. Bij de elektroden komt het door de kostbaarheid van het metaal 

titanium waar ze nu van gemaakt worden.  

 

Neem als beleidsadviseur in overweging hoe de kosten van de technologie op dit moment in 

verhouding staan tot de vraag naar duurzame energie. Denk daarbij goed na over mogelijke 

ontwikkelingen in de toekomst. Kijk onder andere naar: de vraag naar energie in totaal en dus ook 

naar duurzame energiebronnen, de kosten van duurzame en niet-duurzame energie en specifiek naar 

de kosten en ontwikkelingen van de Blue Energy technologie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1Het rendement geeft aan hoeveel procent van de inkomende, potentieel bruikbare energie, daadwerkelijk 

omgezet wordt in bruikbare energie.  

  



 

Jij als onderzoeker denkt na over de onderdelen van de Blue Energy technologie die de 

energiewinning beïnvloeden: “Wat moet er anders zijn aan een Blue Energy centrale dan aan de 

huidige testcentrale om te zorgen dat deze een bruikbare hoeveelheid energie gaat leveren?” Welke 

factoren kun je wel en welke kun je niet beïnvloeden? Denk aan schaalvergroting en efficiëntie.  

 

Op dit moment is er al veel onderzocht aan de technologie van Blue Energy. Daardoor weten we dat 

er per membraan van 20 bij 20 cm ongeveer 0.08 Volt spanning wordt opgebouwd. Dat betekent dat 

een cel van 20 membranen 1.6 Volt levert. Dit is ongeveer evenveel als een gewone batterij, die levert 

namelijk 1.5 Volt. 

 

Verschillende factoren zijn van invloed op de totale 

energie die een Blue Energy cel kan leveren. 

Allereerst het aantal membranen dat gebruikt 

wordt. Dit zijn namelijk ‘energiecellen’ of 

‘batterijtjes’ waarover spanning wordt opgebouwd; 

hoe meer van dit soort batterijtjes er achter elkaar 

geplaatst worden, hoe meer spanning de totale cel 

levert.  

In het plaatje is weergegeven hoe de positief 

geladen Na+ deeltjes de pluspool en de Cl- 

deeltjes de minpool van de batterij vormen. Niet 

alleen het aantal, maar ook de grootte van de membranen is van invloed op de geleverde spanning 

per batterij. Als een membraan groter is, kunnen er meer deeltjes van het zoute naar het zoete water 

migreren. 

 

Ook de samenstelling van het water is van invloed op de hoeveelheid energie die een Blue Energy 

centrale kan leveren. Zo is de hoeveelheid zouten (NaCl) in het zoute water bepalend voor de 

hoeveelheid spanning die elke batterij levert. Een groter verschil in zoutconcentratie tussen zeewater 

en rivierwater zorgt ervoor dat er meer geladen deeltjes naar de polen en kunnen. Er ontstaat een 

groter verschil in positieve en negatieve lading, dus ook meer spanning. Bedenk dat er zich van nature 

ook zouten in zoet water bevinden, maar veel minder dan in zout water. Het is ook van invloed wat er 

zich naast zouten verder in het water bevindt. De membranen kunnen namelijk ‘vervuild’ raken. 

Wanneer er grotere deeltjes dan de zouten in het water zitten, kan dit zorgen voor verstopping van de 

membranen.  

 

Hoe kun jij als onderzoeker uitzoeken wat de invloed van deze factoren is? Wat zijn mogelijke 

oplossingen en waar liggen moeilijkheden? Wat voor vervolgonderzoek is er nodig? 

  



 

Jij als ingenieur zoekt antwoord op de volgende vraag: “Wat komt er allemaal bij kijken als de huidige 

testcentrale aan de Afsluitdijk wordt uitgebreid naar een grote centrale?” 

 

Als er een grote testcentrale op de Afsluitdijk wordt gebouwd, is het belangrijk eerst te bedenken op  

welke punten de realiteit anders is dan het laboratorium. Hoe kun jij deze praktische (opschalings) 

problemen oplossen?   

Tot nu toe is er vooral onderzoek gedaan in het laboratorium, waar alle omstandigheden zo perfect en 

gemakkelijk mogelijk kunnen worden gemaakt. Een voorbeeld van een opschalingprobleem:  in het lab 

is er altijd voldoende zout en zoet water beschikbaar. Deze situatie is niet helemaal vergelijkbaar met 

de Afsluitdijk. Er kan namelijk niet continu zoet water op de Waddenzee worden gespuid, dat kan 

alleen wanneer het eb is, omdat het waterpeil in de Waddenzee dan lager staat dan in het IJsselmeer. 

 

Bekijk de verschillende onderdelen van een blue energy opstelling hieronder en bedenk waar deze 

zich bij de testlocatie aan de Afsluitdijk zullen bevinden. Hoe wordt alles met elkaar verbonden? 

Ontbreken er nu onderdelen aan de testcentrale die wel nodig zullen zijn bij een grote testcentrale aan 

de Afsluitdijk? 

Denk na over de huidige functie van de Afsluitdijk. Allereerst is de Afsluitdijk een waterkering, die een 

belangrijke rol vervult in de bescherming van Nederland tegen het water. Aan dijken worden speciale 

eisen gesteld, één daarvan is dat er niet in dijken geboord mag worden. Daarnaast loopt de weg die 

Noord-Holland en Friesland verbindt over de dijk. Denk na over moeilijkheden en oplossingen die we 

tegen kunnen komen bij het opschalen van de Blue Energy technologie. 

 

 

 

 

 
Zoet en zout water reservoirs 

Afvoer brak water 

Elektrolytvloeistof die is verbonden met de 

negatieve en positieve pool  

‘Cel’ waarin zich de compartimenten 

bevinden, gescheiden door membranen 

Aanvoer water naar ‘cel’ 


