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De rwzi als smart energy hub
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Hoofdvraag

• Op welke wijze kan een rwzi als potentiële energiehub 
bijdragen aan het faciliteren van meer duurzame energie,
waarbij de kerntaak van zuivering in stand blijft en 
het elektriciteitsnet zo veel mogelijk ontlast wordt?

Energie hub 

• Schakel in het energiesysteem die aanbod, opwek en
gebruik van duurzame energie optimaliseert door 
overdracht, opslag en conversie van energie. 

Opzet van het onderzoek

1. Analysespoor: Systematisch van 32 rwzi’s van WVV en WDOD gegevens verwerven, en 
analyseren om algemene conclusies te trekken over verbruik, aansluiting en opties. 

2. Pilotspoor: Twee rwzi’s uitgekozen en als pilot uitgewerkt zodat detail-informatie wordt 
verkregen over energiehub-mogelijkheden (energetisch, economisch, juridisch) 



Analysespoor: bepalen karakteristieken rwzi’s 
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‘RWZI X’



Bevindingen data-analyse
• Geschaald naar het relatieve vermogen van rwzi’s:

• Rwzi’s hebben een vergelijkbaar verbruiksprofiel van elektriciteit 
op basis van de belastingduurkromme, de piekduurkromme, 
het dagprofiel en het jaarprofiel. Dit verbruiksprofiel is relatief 
constant en vlak.

• Aansluitcapaciteit 
• Kleine rwzi’s: (kleine) aansluitcapaciteiten van 630 kVA 

• Grote rwzi’s: aansluitcapaciteit tussen 1.630 en 3.000 kVA

• Aansluitcapaciteit van rwzi’s is doorgaans slechts gedeeltelijk gebruikt:

• Bijvoorbeeld 100 kW gemiddelde afname versus 630 kVA (~kW) aan beschikbare fysieke capaciteit: ca 0,5 MW 
beschikbaar voor “grid-diensten” d.m.v. een batterij, kleinschalige waterstof productie of uitwisseling met de 
omgeving. 

• Gemiddelde verbruiksvermogens relatief gering: 

• Kleine rwzi’s (50-200 kW) 
• Grote rwzi’s (100-700 kW) 

• Direct verbruik uit variabele bronnen zoals wind/zon vooral interessant in combinatie met een conversie- of 
opslagsysteem indien netaansluiting (piek)productie niet kan verwerken (piekproductie gaat anders verloren)  
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Energieproductie van één windturbine



Pilot 1: WDOD, Rwzi Kampen
Wind- en zonne-energie op een rwzi: welke rol kan waterstof spelen?

• Wind en waterstof
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Hoeveelheid Windturbine Windturbine en zonneweide

Waterstofprijs (excl. SDE++) 1 kg € 5,75 € 5,76

Diesel prijs 4 liter € 4,58 € 4,58

Verschil € 1,17 € 1,18



Pilot 2: WVV, Rwzi Harderwijk
Huidige Situatie: Rwzi met vergister, wind, zon, bedrijventerrein. Welke optimalisatie in 
gebruik van duurzame energie in uitwisseling met de omgeving is mogelijk? 
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Pilot 2:  WVV, Rwzi Harderwijk

Toekomstige Situatie? Waterstof, groen gas, warmte en zuurstof voor zuivering, levering 
warmte aan omgeving, afstemmen gebruik en levering op netcongestie in omgeving etc.    
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Aanbevelingen

• Concretiseer uitwisselingsmogelijkheden met omgeving in praktisch vervolgonderzoek 

• Benut beschikbare ruimte in aansluitcapaciteit (gemiddeld 0,5 MW/rwzi x 300 rwzi’s …) 

• Lokaal produceren van groene waterstof is goede oplossing voor verwerken van 
overschot aan energieproductie vanuit wind, eventueel in combinatie met zon. 

• Indien ook afzet van waterstof is geborgd: ook bedrijfseconomisch interessant

• Meerwaarde: benutting vrijkomende warmte en zuurstof in het zuiveringsproces
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Dank voor uw aandacht! 

Vragen of opmerkingen? 
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