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Energie vraag Flevoland 2015 

Eindgebruik: 35,5PJ  
 
Duurzame productie: 10,6PJ 
• Wind:        6,6PJ 
• Zon:         0,6PJ 
• Biomassa (vast)            2PJ 
• Biomassa(warmte)        0,4PJ 
• Biogas        0,7PJ 
• Biobrandstof      0,6PJ 
• Bodemenergie       0,1PJ 
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Al 30% gedaan 

1PJ=280 miljoen kWh 
3,6PJ = 1 miljard kWh 



Beschikbaar dakoppervlak voor zon 
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dakoppervlak(km2) 

Koopwoningen 3.3 

Sociale huurwoning 1.4 

Huurwoning 0.4 

Hoogbouw 0.5 

Boeren 2.1 

overheid*  0.3 

overig 0.9 

*) schatting 

8,9km2 beschikbaar 

dak 

capaciteit 

200W/m2 

Of 
180kWh/m2 

1800MW 

(1600mln kWh  

=  5,7PJ) 

1800MW x € 1,20/W 

= € 2,16mrd  Zon kost  

€ 1,20/W 

FLV heeft 400.000 inwoners 

dus dit is 5400 euro per 

inwoner 



100% duurzaam worden met zon 

 

• Volledig duurzaam kan door voor 10mrd in 9GW zon te investeren 

• 20% op daken (9km2) 

• 80% op grond (36km2)  

strook van 400m langs de A6 

• Deze investering daalt door  

goedkoper worden van panelen 

• Flevoland is dan 25jr duurzaam 
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100% duurzaam met wind 

• Er is nu 6,6PJ aan windproductie met 312 Molens (650MW) 

• We missen nog 25PJ  

• Oplossing: plaats 4 x huidige vermogen bij 

• 2600MW aan wind 

• 325 turbines van 8MW (164M ashoogte) 

• Huidige turbines vervangen kan door 80 nieuwe  

• Circa 400 windturbines in heel Flevoland 

• Totale investering: €3,5-4mrd 

• Flevoland is dan 15 jaar duurzaam 
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Kan Flevoland 100% duurzaam? 
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Twee aandachtpunten 

1. Zon en wind volgen niet de energie vraag. Zon doet het vooral in 

de zomer en wind in de winter, maar niet  gedurende het hele jaar. 

 

2. Het bestaande elektriciteitsnet in Flevoland is niet ontworpen voor 

4-9GW aan invoeding.  
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Surf to: 

www.edsn.nl 

www.netbeheernederland.nl  

www.alliander.nl 

www.usef.info 

www.flexiblepower.org 

Or e-mail: 

Peter.van.der.Sluijs@Alliander.com 

Kies maar 
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