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Technologie 
Noem hier de technologie die je wilt omschrijven in één woord. 

Gascentrale 
 
Subcategorie Noem hier de subcategorie die je wilt omschrijven in één woord. Een subcategorie kan bijvoorbeeld onder 

de technologie waterstof een elektrolyzer of brandstofcel zijn. 

AardgasElektriciteitscentrale 
 
Algemene informatie en werking Leg in maximaal 400 woorden uit wat deze technologie inhoudt en hoe 

deze technologie werkt.  
In Nederland staan veel elektriciteitscentrales die met (aard)gas gestookt worden, 
Een deel daarvan is niet of slechts een klein deel in bedrijf, omdat een kWh die door 
een kolencentrale geproduceerd wordt, goedkoper is, door de lage kolenprijs. 
Bij de verbranding van aardgas ontstaat dankzij het relatief geringe koolstofgehalte 
van methaan, echter aanzienlijk minder CO2 dan bij de verbranding van kolen. 
Bovendien bereiken moderne gascentrales dankzij geavanceerde technologie 
momenteel een zeer hoog rendement – ze zetten dus een zeer groot deel van de 
energie uit aardgas om in elektrische energie. Zo is een elektrisch rendement van 
60% mogelijk, terwijl moderne kolencentrales een rendement van ongeveer 46 % 
hebben. (dat betekent dat voor een kJ aan aardgas verbrandingswaarde 0,6 kJ aan 
elektriciteit wordt opgewekt, terwijl voor 1 kJ aan steenkool verbrandingswaarde, 
slecht 0,46 kJ elektriciteit gemaakt kan worden)  
Dat aardgascentrales nu zo efficiënt zijn, ligt aan de turbines die al decennialang 
worden verbeterd en de benutting van de restwarmte uit de gasturbine voor de 
productie van elektriciteit. Hiermee wordt water verhit, wat verdampt en een 
stoomturbine aandrijft – die op zijn beurt weer via een as een generator in beweging 
brengt die aanvullende stroom produceert. Dit wordt het STEG (SToom En Gas) 
principe genoemd.  

 
 
Hogere elektrische rendement zijn (nog) niet mogelijk, maar hogere energetische 
rendementen kan gehaald worden als het opwekken van elektriciteit gecombineerd 
wordt met het opwekken van warmte. Dat heet Warmte-Kracht-Koppeling (WKK). In 
WKK centrales wordt de dan nog resterende warmte in de uitlaatgassen direct op 
locatie gebruikt (bijvoorbeeld voor industriële processen), of naar een warmtenet 
geleid waarmee woningen worden verwarmd. WKK's bereiken een zeer hoog totaal 
rendement van 80 tot 90 procent. WKK centrales zijn zeer geschikt voor decentrale 
opwekking, bv in de glas/tuinbouw (vaak met een door aardgas aangedreven motor 
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waarvan het koelwater en de uitlaatgassen warmte gebruikt worden voor 
verwarming), industriële complexen, grote gebouwen, etc.  (Bron: wikipedia, 
wingas.nl) 
 
TRL (Technology Readiness Level) 
Geef op schaal van 1 t/m 9 aan hoe ver deze technologie is doorontwikkeld. Nader uitleg: 
https://innovencio.nl/technology-readiness-levels/ 

9 
 
Capex / Opex 
Geef hier de verhouding tussen de capex (ontwikkelingskosten) en opex (operationele- en onderhoudskosten) waarbij het totaal 
100% moet zijn. 
Verdeel vervolgens de capex en opex onder in onderwerpen waar deze kosten aan worden besteed. Bijvoorbeeld: de capex 
van een geothermie-installatie bestaat voornamelijk uit het boren van de put. 
Tot slot een korte omschrijving van max. 100 woorden die een toelichting geven. 

50/50 (Bron: dikke duim) 
 
Sociale impact Geef in max. 150 woorden aan wat de voornaamste sociale impact is van deze technologie. 
Geen; dat gascentrales vooralsnog nodig zullen blijven voor de wind en zonloze 
dagen zal voor iedereen duidelijk zijn. (Bron: dikke duim) 
 
CO2 besparing Geef de CO2 uitstoot in kg per GJ aan voor deze technologie. 
Aardgascentrales met WKK hebben een broeikasbijdrage van 298 gCO2eq/kWh (= 
82 kg CO2eq/GJ). Conventionele (STEG) aardgascentrales hebben een 
broeikasbijdrage van 396 gCO2eq/kWh (= 110 kg/GJ). (Bron: wisenederland.nl) 
 
Prijsontwikkeling 
Geef de prijsontwikkeling van deze technologie aan startend in een ijkjaar op 100 en vervolgens doorgetrokken naar 2030 en 
2050.  
Geef in max. 50 woorden aan waarom de prijs van deze technologie zich op deze manier gaat ontwikkelen. 

De prijs zal constant blijven, want de technologie is uitontwikkeld en veranderd niet 
(veel) meer. (Bron: dikke duim) 
 
Productie 
Geef in aan waar in Nederland op dit moment deze technologie wordt ingezet. 
Geef hoeveel GJ er wordt geproduceerd of opgeslagen door een enkele unit (lees zonnepaneel of kerncentrale) 
Geef de bouwtijd aan van een toepasselijke tijdseenheid 
Geef aan wat de totale productie is in Nederland  
Geef aan wat de verwachte productie wordt in 2030 en 2050 

Er werd in 2017 voor 500PJ aan elektriciteit opgewekt met de verbranding van 
aardgas. (45% van het totaal)  (Bron: EBN en CBS 2018). De grootse gascentrale 
(de Clauscentrale-C in Maasbracht) heeft een elektrisch vermogen van 1275 MW. 
Typische vermogens voor STEG centrales is 100-500 MW  
 
Risico’s  
Geef in een opsomming van max. 150 woorden aan wat de voornaamste risico’s zijn van het gebruik van deze technologie 

Grootse risico is het lekken van (aard)gas. Methaan (CH4, de voornaamste 
component van aardgas) is zelfs een 25 (gemeten over 100 jaar) tot 72 (20 jaar) keer 
sterker broeikasgas dan CO2. Wie garandeert dat er tussen aardgaswinning in 
Siberië of Qatar en verbranding in een Nederlandse elektriciteitscentrales geen 
methaan weglekt? CH4 is een relatief klein molecuul. Het kan weglekken wanneer 
het wordt gewonnen, wanneer het wordt opgeslagen, wanneer het door duizenden 
kilometers lange pijpleidingen stroomt of wanneer het als vloeibaar gas wordt 
verscheept. Volgens cijfers van de US Environmental Energy Agency lekt 3,2 % van 
de wereldwijde productie van aardgas weg. Wanneer er 3 % aardgas lekt tijdens de 



steeds langere weg tussen bron en elektriciteitscentrale is het CO2-voordeel in de 
centrale zelf te niet gedaan, omdat de logistieke keten vóór de centrale dan meer 
bijdraagt aan het broeikaseffect dan de centrale zelf. (Bron: Technisch Weekblad 38) 
 
Grondstoffengebruik 
Geef in max. 150 woorden aan welke grondstoffen er nodig zijn om deze technologie operationeel te houden en welke 
bijzondere / schaarse grondstoffen er nodig zijn om deze technologie te ontwikkelen. 

Naast (aard)gas zijn er geen andere, bijzondere en/of schaarse grondstoffen nodig. 
 
Overig 
Geef hier overige bijzonderheden over deze technologie aan die belangrijk zijn om te vermelden. 

??? 


