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Samenvatting 

In dit onderzoeksproject is onderzocht of Blue Energy, elektriciteitsopwekking uit het 

gecontroleerd mengen van zoet en zout water, kan worden opgeschaald tot commercieel niveau 

op een locatie langs de Afsluitdijk, zonder grote negatieve gevolgen voor de Waddenzee. Tevens 

is onderzocht welke mitigerende maatregelen eventuele negatieve effecten kunnen verminderen, 

en  welke effecten organismen hebben op de winning van energie met de RED-technologie. Blue 

Energy op commerciële schaal maakt gebruik van zeer grote debieten van zowel zout als zoet 

water om energie op te wekken. Als ordegrootte wordt aangenomen dat het opwekken van 1 MW 

elektriciteit een debiet van zout en van zoet water nodig heeft van 1 m3/s. 

 

In dit onderzoek is gekeken of alternatieve innamesystemen, zoals inname van water via de 

wadbodem of inname van diepe zoute waterlagen, de inname van organismen zou kunnen 

uitsluiten. Vanwege de hoge slibconcentraties in de wadbodem en de energetische kosten van 

oppompen van water lijkt dit niet haalbaar. Filtratie met snelle zandfilters is wel een mogelijke 

optie en is nader getest. Met de gebruikte testconfiguratie  is het ruimtebeslag bij opschaling zeer 

groot. Er is nader onderzoek nodig om de optimale configuratie van oppervlak, innamesnelheid en 

minimaliseren van terugspoelen van het filter uit te werken. Een voordeel van zandbedfiltratie is 

dat groter zoöplankton, vis en macrofauna door het zandbed worden tegengehouden en in een 

retourstroom terug worden gebracht in het ecosysteem. Een mogelijk nadeel van zandfilters voor 

vislarven en garnalen is de relatief hoge kans op beschadiging en sterfte. Voorfiltratie met 

schelpdierkweek kan een deel van het slib uit het instroomwater verwijderen, maar  gezien de 

investeringskosten lijkt het niet economisch haalbaar. 

 

De effecten op kleine organismen en vissen van voorfiltratie en passage door de Blue Energy 

centrale zelf zijn onderzocht. Wedge-wire screens blijken zeer efficiënt in het weren van vissen uit 

de centrale. Wel is voor deze methode van voorfiltratie zeer veel oppervlak nodig. Voor een 10 

MW centrale met een instroom van 10 m3s-1 is ongeveer drie ha nodig voor het opstellen van de 

wedge-wire screens. Tijdens de monitoring was het niet goed mogelijk vast te stellen of grotere 

organismen (vislarven, macrofauna) de inname in het systeem konden overleven. Het lijkt echter 

het veiligst om die overleving laag in te schatten. Zoöplankton had een aanzienlijk betere 

overleving. De osmotische schok was de voornaamste oorzaak van mortaliteit. Sterfte was hoogst 

bij ciliaten en rotiferen, kleine snelgroeiende planktonsoorten. Sterfte was beperkt als de 

verdunning van het zeewater niet extreem hoog was. Door een combinatie van gebruik van 

wedge-wire screens en mitigerende maatregelen om osmotische shock te beperken kan het effect 

op organismen geminimaliseerd worden. 

 

Met modelstudie zijn de effecten bestudeerd van het reduceren van de lozingen van zoet water 

vanuit het IJsselmeer en het lozen van brak water nabij de centrale. De gemodelleerde 

veranderingen in de zoet-zoutverdeling en lokale stroming waren zeer subtiel, zeker in vergelijking 

met de natuurlijke variabiliteit. De verwachte veranderingen in saliniteitsverdeling van de centrale 

zullen vrijwel zeker geen effect hebben op de migratiepatronen van trekvis. Ook wordt geen effect 

op mosselculturen in de nabijheid van Breezanddijk verwacht. 

 

De eindconclusie is dat de belangrijkste effecten van een Blue Energy centrale op de omgeving 

zullen bestaan uit ruimtebeslag voor de inname en voorbehandeling van het water. Mits goed 

ontworpen, kunnen andere omgevingseffecten en directe mortaliteitseffecten op zoöplankton en 

andere organismen beperkt worden gehouden. 
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1 Inleiding 

In het onderzoeksproject “Onderzoek Omgevingseffecten Blue Energy” wordt onderzocht of de 

toepassing van Blue Energy, elektriciteitsopwekking uit het gecontroleerd mengen van zoet en 

zout water, veilig kan worden opgeschaald tot commercieel niveau op een locatie langs de 

Afsluitdijk. Onderzocht is of dat zonder grote negatieve gevolgen voor de Waddenzee mogelijk is, 

en welke mitigerende maatregelen eventuele negatieve effecten kunnen verminderen of opheffen. 

Daarnaast is onderzocht welke effecten organismen hebben op de winning van energie met de 

RED-technologie. Blue Energy op commerciële schaal maakt gebruik van zeer grote debieten van 

zowel zout als zoet water om energie op te wekken. Als ordegrootte wordt aangenomen dat het 

opwekken van 1 MW elektriciteit een debiet van zout en van zoet water nodig heeft van 1 m3/s. 

Voor een centrale van een zekere omvang leidt dat tot zeer hoge debieten. Ter vergelijking: het 

zoetwaterdebiet van de Schelde is gemiddeld ongeveer 100 m3/s, van de Eems ongeveer 70 m3/s. 

De gemiddelde afvoer van de IJssel via het IJsselmeer bedraagt zo’n 200 m3/s, waaruit de 

gedachte is ontstaan, dat een Blue Energy centrale van ca. 200 MW tot de mogelijkheden zou 

kunnen behoren. De debieten die worden ingenomen, worden door de installatie geleid, waarbij 

het zoute water zoeter wordt en omgekeerd. Organismen die in het ingenomen water leven 

kunnen daarbij omkomen, hetzij door zoutstress, hetzij door botsen met de pompen en andere 

elementen van het systeem. Omdat het over grote debieten gaat, is de vraag gesteld wat de 

gevolgen van een volledig opgeschaalde centrale zijn voor zoöplankton, vis en andere 

organismen in de Waddenzee. De nadruk bij het onderzoeken van omgevingseffecten ligt op de 

organismen uit de Waddenzee, omdat aangenomen kan worden dat (planktonische) organismen 

die met het IJsselmeerwater worden opgenomen, ook niet hadden kunnen overleven wanneer zij 

door eenvoudige lozing in de Waddenzee waren terechtgekomen. 

Een centrale van 200 MW zal ongeveer 200 m3 Waddenzeewater per seconde vragen. Dit is per 

jaar een totaal volume van 2 maal het gehele volume van het kombergingsgebied van het 

Marsdiep. Anderzijds is het eb- en vloed debiet van de Waddenzee weer zeer vele malen groter 

dan deze 200 m3/s. Afhankelijk van de manieren van inname en de mogelijkheden tot inname van 

water via de zeebodem, en afhankelijk van welke soorten in welke aantallen in welke delen van 

het jaar in de buurt van de intakelocatie zitten, kan een inschatting gemaakt worden van de impact 

op systeemniveau. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de directe impact op vis, vislarven en 

invertebrata bij de intake, maar ook naar de potentiële additionele gevolgen voor andere soorten 

die via voedselweb-interacties hier effect van ondervinden. 

Naast een impact op het systeem via de intake van Waddenzeewater, kan er mogelijk een effect 

zijn op het systeem via de spuilocatie. In plaats van spui van zoet water bij de twee spuisluizen 

van Den Oever en Kornwerderzand, wordt er nu vlakbij de centrale brakwater gespuid. De directe 

gevolgen hiervan op de waterkwaliteit en op primaire productie zijn geanalyseerd. De potentiële 

secundaire effecten op andere componenten van het systeem (met name de mosselbanken, 

mosselzaadbanken, potentiële MZI-locaties en vismigratie) zijn eveneens geëvalueerd. 

Om de effecten van opschaling te evalueren is gebruik gemaakt van de resultaten van alle 

werkpakketten in het project. Daardoor fungeert deze evaluatie ook als een syntheserapport van 

het project. De verschillende werkpakketten behandelden de volgende onderwerpen: 

 

WP1:  Inventariserende studie, op basis van literatuur, van mogelijke waterinnamesystemen voor 

de centrale (Goorden et al., 2017). de effecten op organismen van verschillende 

innamesystemen en van de REDstack centrale, en de effecten van organismen op de 

innamesystemen en de centrale, door aangroei of andere interferentie (Jager en Van 

Walraven, 2020). Tevens zijn in dit werkpakket de mogelijkheden voor prefiltratie van het 

ingenomen water door schelpdieren theoretisch onderzocht (Wijsman en Smaal, 2017). 

Ten slotte is een synthese gemaakt van de literatuurreviews in WP1, wat geleid heeft tot 

aanscherping van het geplande onderzoek in de andere werkpakketten (Jager et al 2020). 
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WP2:  opzet en realisatie van het innamesysteem, en monitoring van de inname van organismen 

en van de overleving van die organismen. In dit werkpakket zijn ook filtratieprocessen, 

zoals trommelzeven en zandbedfilters, onderzocht (Grasman et al, 2020; van Walraven en 

Jager, 2020). 

WP3:  Test van schelpdierfiltratie van het ingenomen water. Voor dit werkpakket is een 

experimentele opstelling gebouwd waarin de voorfiltratie daadwerkelijk is gerealiseerd en 

gemonitord (Walles et al. 2020). 

WP4:  Opschaling. Modelstudie naar de effecten van een centrale op zoutgehalte, slib, primaire 

productie en afgeleide ecologische processen in de Waddenzee (Van Zelst et al., 2019). 

Tevens synthese van de resultaten, waarvan in dit rapport verslag wordt gedaan (Herman 

et al (2020). 

 

De deelrapporten uit de verschillende werkpakketten staan in Tabel 1.1. 

 

Tabel 1.1 overzicht van de deelrapporten opgeleverd in de verschillende werkpakketten. 

WP1 

D1.1 Goorden, N., S. Zwanenburg, L. A. Van Duren, and W. Borren. 2017. 
Inventarisatie mogelijkheden waterinnamesystemen t.b.v. Blue 
Energy. 1210604-001-ZKS-0003, Deltares, Delft. 

D1.2/D1.3 Jager, Z., and L. Van Walraven. 2020. Review of the possible interactions 
between Blue Energy and aquatic organisms. 2020-04, Ziltwater, 
NIOZ, Texel. 

D1.4 Wijsman, J., and A. C. Smaal. 2017. The use of shellfish for pre-filtration of 
marine intake water in a reverse electro dialysis energy plant. 
C078/17, Wageningen Marine Research, Yerseke. 

D1.5 Jager, Z., L. A. Van Duren, J. Wijsman, and L. Van Walraven. 2020. Synthese 
van Blue Energy reviews. ZWA 2020-01, Ziltwater. 

WP2 

D2.2 Grasman, S. 2020. Selection of water intake system for Blue Energy. 
REDStack, Breezanddijk. 

D2.4/D2.5 Van Walraven, L., and Z. Jager. 2020. All Creatures Great and Small - 
Environmental Impact Study of Blue Energy, RED pilot Breezanddijk. 
2020-05, NIOZ, Texel. 

WP3 
D3.2/D3.3 Walles, B., P. van Dalen, L. Van Walraven, and S. Grasman. 2020. Shellfish as 

pre-filtration of marine intake water in a reverse electro dialysis 
energy plant. Wageningen Marine Research. 

WP4 

D4.2 Van Zelst, V., J. Vroom, and L. A. Van Duren. 2019. Effect of the REDStack 
power plant on salinity and flow in the Wadden Sea. 1210604-004-
ZKS-0003, Deltares, Delft. 

D4.3 Herman, P. M. J., Z. Jager, L. Van Walraven, S. Grasman, J. Wijsman, L. A. Van 
Duren, and R. Siebers. 2020. Onderzoek Omgevingseffecten Blue 
Energy; Synthese van vier jaar onderzoek. 1210604-006-ZKS-0001, 
Deltares, Delft. 

De rapperten zijn toegankelijk via de public wiki pagina’s van Deltares: 

https://publicwiki.deltares.nl/display/OOBE/Onderzoek+Omgevingseffecten+Blue+Energy+Home. 

 

De verschillende werkpakketten en taken leveren informatie m.b.t. aantallen en groepen van 

organismen die hetzij via de intake of via effecten via spuiwater direct of indirect schade kunnen 

ondervinden van de centrale. Deze werkpakketten leveren tevens informatie over mogelijke 

ontwerpaanpassingen van intake en spuilocaties die genomen kunnen worden om schade aan 

organismen te kunnen vermijden (mitigatie). 

 

In dit rapport worden de belangrijkste resultaten van de studies overlopen in de volgorde van de 

werkpakketten. De resultaten van de achtergrondstudie worden behandeld in Hoofdstuk 2. 

Hoofdstuk 3 behandelt de praktijktests van voorfiltratiesystemen: schelpdierfiltratie, trommelzeef 

en snel zandbedfilter. Hoofdstuk 4 bespreekt de resultaten van de monitoring van inname en 

https://publicwiki.deltares.nl/display/OOBE/Onderzoek+Omgevingseffecten+Blue+Energy+Home
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overleving van planktonische organismen in de centrale, en de problemen van aangroei in de 

centrale. Hoofdstuk 5 is gewijd aan de opschalingssstudies. Ten slotte worden conclusies en 

aanbevelingen gegeven in Hoofdstukken 6 en 7. 
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2 Achtergrond/verkennende studie 

In het eerste werkpakket van het project werd, aan de hand van literatuurbronnen, een verkenning 

uitgevoerd van mogelijke effecten van een Blue Energy centrale op de omgeving. Daarbij werd 

vooral aandacht besteed aan de selectie van mogelijke innamesystemen, en de verwachte 

effecten op organismen die worden ingezogen in de centrale. De studie van mogelijke 

innamesystemen heeft aanleiding gegeven tot praktische tests met veelbelovende systemen. De 

studie van mogelijke wederzijdse effecten van de toepassing van Blue Energy op organismen en 

omgekeerd, vormde de basis voor het monster- en monitoringprogramma in de volgende 

werkpakketten. 

2.1 Selectie innamesystemen 

Een belangrijke uitdaging voor Blue Energy is dat zeer grote hoeveelheden zout en zoet water 

nodig zijn, die bij voorkeur goeddeels vrij moeten zijn van deeltjes, zoals fijn sediment, algen of 

particulair organisch materiaal. Een tweede uitdaging is dat effecten op organismen, zoals 

zoöplankton en vis, geminimaliseerd dient te worden. Deze vereisten leidden tot een verkennend 

onderzoek naar alternatieve manieren voor zoutwaterinname. 

In dit deel van het onderzoek zijn verschillende vormen van waterinname beoordeeld op fysieke 

haalbaarheid en energiekosten. De opties die werden beoordeeld waren: 
1) Inname van Waddenzeewater door de zeebodem; de zeebodem wordt hierbij gebruikt als 

een groot zandfilter. Het idee was dat als filtratie plaatsvindt over een voldoende groot 
gebied, het transport van water door de bodem voldoende langzaam is, om niet veel 
planktonsoorten en vislarven naar binnen te trekken 

2) Inname van zout grondwater uit diepe lagen. Deze methode verschilt fundamenteel van de 
vorige omdat het nieuwe hoeveelheden zout water aan het systeem van de Waddenzee 
toevoegt. Het potentiële voordeel is dat hiervoor geen inname van Waddenzeewater nodig 
is, met mogelijke schade aan organismen. Bijkomend voordeel is dat deze diepe zoute 
wateren waarschijnlijk een laag slibgehalte hebben, waardoor er minder filtercapaciteit 
nodig is, maar grote hoeveelheden water moeten dan wel van grote diepte worden 
opgepompt. 

3) Een aantal alternatieve methoden, waaronder 
o Grootschalige snelfiltratie met zandfilters 
o Filterdijk in combinatie met microscherm 
o Conventionele filtersystemen 
o Wedge-wire screens in combinatie met microscherm 

De eerste twee opties verwijderen slib en organismen, de laatste twee zijn alleen effectief voor het 

verwijderen van organismen uit de instroom maar vereisen nog aparte voorzieningen voor slib. 

 

Uit het verkennend onderzoek bleek dat inname van Waddenzeewater via de zeebodem voor 

grote hoeveelheden zoals benodigd voor een Blue Energy centrale niet haalbaar is, omdat de 

bodem van de Waddenzee zeer veel slib en fijn materiaal bevat (10-50%), waardoor het substraat 

niet voldoende doorlaatbaar is. Zelfs voor kleinere installaties van b.v. 10 MW, die een inname 

van zout water vereisen van ongeveer 10 m3/s, is dit fysisch niet haalbaar. 

 

De opname van zout water uit diepe ondergrondse watervoerende lagen wordt sterk beperkt door 

het energieverbruik van de pompen die nodig zijn om grote hoeveelheden water naar de 

oppervlakte te trekken. Er werd uitgegaan van een criterium van 0,01 kWh/m3. De energetische 

kosten van het systeem omvatten: 

• De kosten van filtratie (inclusief spoelen van het filtermechanisme) 

• De extra benodigde pompcapaciteit om de weerstand in het systeem te overwinnen 

Winning van diep water vereist 0,15 - 0,17 kWh/m3, afhankelijk van het pomprendement, waardoor 

dit type inname niet haalbaar is voor Blue Energy op deze locatie. Zelfs een relatief ondiepe 
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winning (het verlagen van het grondwaterpeil tot -8 m) kost meer dan driemaal de hoeveelheid 

energie dan het gestelde criterium. 

 

Zowel waterinname vanuit de Waddenzee via de bodem als inname van water vanuit diepe 

bodemlagen blijkt voor opschaling dus niet haalbaar 

 

Van de alternatieve systemen die verkennend zijn onderzocht, zijn de resultaten als volgt: 

• Snelfiltratie met zandfilters is mogelijk.  Met grote units van 500-600 m2 zou, blijkens de 
literatuur, een debiet van 0,77 m3/s gefiltreerd kunnen worden per unit. Dat is gerekend met 
een doorloopsnelheid van ongeveer 5 m/h; dit houdt in dat voor een 100 MW 
energieopwekking zo’n 130 van deze units nodig zijn voor het behandelen van het zoete 
water en een gelijke hoeveelheid voor het zoute water, overeenkomend met een totaal 
oppervlak van 14 ha., Het is de verwachting dat deze gezien de slibbelasting vaak 
schoongespoeld moeten worden, wat veel energie kost. Indien het terugspoelen beperkt 
kan worden tot éénmaal daags, zou dit nog passen binnen het gestelde energie criterium.  
Aangeraden is om de kenmerken van snelle zandfilters nader te onderzoeken, zodat de 
haalbaarheid van de  toepassing op basis daarvan kan worden bepaald. Enkele 
bevindingen zijn vermeld in paragraaf 3.3. Ook is hierover in een separate deliverable 
verslag gedaan. 

• Conventionele filtratie is mogelijk met bijvoorbeeld Hubert micro-screens. Voor 100 m3/s 
vergt dit een lengte van 1.2 km aan dergelijke screens (240 units). Tevens zal dit van een 
golfbreker moeten worden voorzien ter bescherming van de filterinstallatie (Figuur 2-1). 
Over het schoonmaken en onderhouden van dergelijke filters ín situ is weinig bekend. 

  

 
Figuur 2-1: indicatie omvang innamesysteem bij een debiet van 100 m3/s 

 

• Een filterdijk met bijvoorbeeld geotextiel. Hiervoor is wel een aantal concepten 
beschikbaar, maar geen van deze concepten is ooit in de praktijk getest voor dit soort 
hoeveelheden water. Hier is verdere studie nodig om te bepalen of dit in principe werkbaar 
zou zijn. 

• Wedge-wire schermen. Deze techniek wordt in de Verenigde Staten bij verschillende 
innamesystemen toegepast en bleek erg effectief te zijn om inzuiging van (juveniele) vis te 
voorkomen. Bij een innamedebiet van 10-100 m3/s en wedge-wire schermen met 
openingen van 0,1 mm betekent dit dat er ongeveer 200-2000 van deze schermen nodig 
zijn. Bij een opening van 0,03 mm zijn er ongeveer 600-6000 nodig. Aangeraden is om 
wedge-wire schermen in de praktijk uit te testen. In het Onderzoek Omgevingseffecten is 
dat ook daadwerkelijk gebeurd. 
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Figuur 2-2: Indicatie van afmetingen innameconstructie met wedge-wire schermen voor 10 m3/s. 

Samenvattend zijn voor de korte termijn conventionele filtratie en wedge-wire schermen de meest 

voor de hand liggende oplossingen, al is ook hiervan de energiebehoefte niet uitgebreid 

onderzocht. Vanwege de zeer grote hoeveelheid slib in het water en in de bodem is de Afsluitdijk 

een extreem uitdagende locatie voor Blue-Energy. Voor zandige bodems is dat naar verwachting 

eenvoudiger. Ook voor de twee haalbare oplossingen zijn zelfs voor een 10 MW centrale al zeer 

grote faciliteiten nodig die het water filtreren voor dit de centrale in gaat. Voor installaties elders in 

de wereld, waar de slibgehaltes significant lager zijn, speelt dit in veel mindere mate.  

 

2.2 Impact RED op organismen 

In de verkennende studie naar de mogelijke effecten van Blue Energy op organismen is een 

overzicht gemaakt van de effecten op organismen van bestaande installaties die grote 

hoeveelheden oppervlaktewater gebruiken; hoofdzakelijk installaties voor industriële koeling. 

Daarna is gekeken in hoeverre de omgevingseffecten van deze installaties verschillen met de 

verwachte omgevingseffecten van Blue Energy productie. Hierbij is, in lijn met effectstudies van 

koelwaterinstallaties, onderscheid gemaakt in de effecten van impingement en entrainment. 

 

Impingement is het proces waarbij organismen worden beschadigd als gevolg van hun ‘botsing’ 

met het systeem, maar zonder dat ze in het systeem zelf worden ingenomen, i.e. ze worden voor 

het daadwerkelijke Blue Energy proces tegen gehouden en komen dus niet in de stacks. Hierbij 

worden organismen blootgesteld aan mechanische beschadiging, fysieke stress en kans op 

verstikking (wanneer organismen uit het water worden verwijderd). Eventueel kan osmotische 

stress een rol spelen in het geval van een Blue Energy installatie. Bij terugvoer is er een verhoogd 

risico op predatie door vissen, vogels en/of zeezoogdieren. Of, en hoe, organismen impingement 

overleven hangt af van de soort, de installatie (type zeef en werking van het retoursysteem), de 

omgeving en de conditie van de organismen. Aanbevolen wordt daarom om mitigerende 

maatregelen ter voorkoming van impingement toe te passen, teneinde een verantwoorde 

werkwijze voor een grootschalige waterinname te realiseren.  

 

Entrainment is het proces waarbij organismen niet worden uitgezeefd en het hele systeem 

passeren, i.e. de organismen gaan door de voorbehandeling en passeren dus ook de stacks. 

Daarbij kunnen ze worden blootgesteld aan diverse soorten stress: mechanische beschadiging, 

schade door drukverschillen, chemische stress, stress door temperatuur- of osmotische 

verschillen, sterfte door ophoping van organismen. In dit onderzoek wordt nagegaan of, en zo ja in 
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welke mate, deze stress factoren optreden in het Blue Energy proces. Overleving tot meer dan 

90% blijkt mogelijk, afhankelijk van de soort en de omstandigheden. In een RED-proces (Reverse 

ElectroDialysis) is de blootstelling aan osmotische verschillen vermoedelijk een belangrijk aspect, 

dat evenwel niet goed is onderzocht en daarom een belangrijk onderdeel vormt van dit onderzoek. 

Daarnaast zal mechanische beschadiging en sterfte door predatie een rol spelen. Stress door 

temperatuur, drukverschillen of chemische effecten zijn minder waarschijnlijk. 

 

Maatregelen om de impact van Blue Energy op organismen te reduceren zouden kunnen zijn: 

• de inname van organismen te reduceren met fysieke barrières (zoals bijvoorbeeld wedge-
wire schermen), 

• de stroomsnelheid van de waterinname zo laag mogelijk te houden (<0.3 m/s, of nog beter: 
<0.15 m/s; de huidige proefinstallatie Breezanddijk voldoet hieraan), 

• door filteringmethoden en retoursystemen toe te passen die de overlevingskansen van 
organismen verbeteren. Onderzochte methoden zijn: toepassen van zandfilters, 
voorfiltratie via schelpdieren, scheiden van de zoute en zoete afwaterstromen. 

 

Gedragsbeïnvloeding is een andere mogelijkheid die eigenlijk alleen werkt voor organismen met 

voldoende eigen zwemcapaciteit. Bij Blue Energy ligt de focus echter meer op kleinere 

organismen, waarvoor gedragsbeïnvloeding geen optie is. 

2.3 Impact organismen op RED 

Fouling van RED stacks kan veroorzaakt worden door: i) gesuspendeerd materiaal dat de ruimte 

tussen de membranen verstopt, ii) opgelost anorganisch materiaal dat precipiteert in de ruimte 

tussen de membranen, iii) opgelost organisch materiaal dat zich afzet op het membraan 

oppervlak, iv) organismen welke zich vestigen op de membranen en afstandhouders tussen de 

membranen, v) multivalente of grote organische ionen die de membranen indringen (Post et al. 

2009a).  

Effecten van  opgelost organische materiaal worden niet verwacht, op basis van het reeds 

uitgevoerde onderzoek (Rijnaarts et al. 2019a). Precipitatie van opgelost anorganisch materiaal is 

zeer onwaarschijnlijk, aangezien het zoutgehalte in het zeewater afneemt gedurende het proces. 

De effecten van multivalente ionen zijn goed bekend (Post et al. 2009b, Vermaas et al. 2014), en 

mitigerende maatregelen zijn reeds ontwikkeld (Rijnaarts et al. 2017, Rijnaarts et al. 2019b).  

 

Verstopping door gesuspendeerd materiaal (bv. slib, zand, diatomeeën) en organismen welke zich 

vestigen in de stacks zijn de grootste bedreiging voor de prestaties op langere termijn van RED 

stacks. Daarnaast kunnen organismen die worden ingezogen zich ook vestigen in het systeem 

nog voor de stacks, waardoor de prestaties van de installatie verslechteren. Het betreft hier vooral 

planktonische larven van vastzittende organismen. Als deze larven zich hechten en aangroeien op 

onderdelen van de installatie, dan zal de werking van de installatie verminderen. Aangroei 

(fouling) is afhankelijk van de geschiktheid van de ondergrond voor aanhechting, het 

ontwikkelingsstadium van de organismen, geschikte omstandigheden voor vestiging. Aangroei 

kan worden beperkt door geen daglicht toe te laten in het systeem, hierdoor kunnen algen en de 

meeste cyanobacteriën zich niet ontwikkelen. Verder kan aangroei worden beperkt door 

voorfiltratie, anti-fouling coatings, ultrasone trillingen, beperking van oppervlak en omstandigheden 

voor vestiging, mechanische of chemische reiniging en variëren van het zoutgehalte. 

De meeste aangroeiende organismen zijn in de pelagische fase groter dan 50 µm. Filtratie van 

Blue Energy proceswater met filters met een maaswijdte van 50 µm of kleiner zou dus aangroei 

moeten voorkomen in het deel van de installatie na het filter. Door plaatsing van de filterinstallatie 

zo dicht mogelijk bij de waterinname zou aangroei ook in de toevoer- en afvoerleidingen naar de 

installatie kunnen worden voorkomen. 
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2.4 Voorfiltratiesystemen 

De mogelijkheid om schelpdierfiltratie te gebruiken om proceswater te voorfiltreren, is theoretisch 

verkend door Wijsman and Smaal (2017). Aan de hand van een model berekenen zij dat een 

aantal (<10) in serie geschakelde filtratievaten tot een verwijdering van 50% van het 

gesuspendeerde materiaal zou kunnen leiden, als resultaat van de filtratie door schelpdieren. 

Hogere verwijderingspercentages zijn moeilijk te halen, omdat er dan te weinig voedsel 

voorhanden zou zijn om de schelpdieren te laten overleven. Er wordt aangeraden Japanse 

oesters of jonge mossels, afkomstig van MZI (Mossel Zaad Invang) installaties te gebruiken. De 

voorspelling is dat ongeveer 50 ton levende schelpdieren nodig zijn om het instromende water van 

een centrale van 1 MW voor de helft van gesuspendeerd materiaal te ontdoen.  

 

De proefinstallatie op de Afsluitdijk is uitgevoerd met roterende trommelzeven voor de filtratie van 

het binnenkomende water. Bij aanvang van het project waren deze uitgevoerd met filterdoeken 

met een maaswijdte van 45 µm. Beide trommelzeven hebben een ontwerpcapaciteit van 220 m3/h, 

uitgaande van een filtratie van 10 m3/h per vierkante meter filter oppervlak. Het water wordt hierbij 

aan de binnenzijde van de roterende trommel aangevoerd, door het hoogteverschil tussen het 

ongefilterde water binnen de trommel en het gefilterde buiten de trommel (+/- 20 cm) stroomt het 

water door de filterdoeken waarbij het aanwezige materiaal dat de doeken niet kan passeren 

wordt tegengehouden. Hierdoor neemt de weerstand van de filtratie toe en daarmee stijgt het 

niveau aan de binnenzijde van de trommel. Zodra het niveau in de trommel het inschakelpunt van 

de spoelpomp bereikt, gaat de spoelpomp aan en worden de doeken, door het roteren van de 

trommel, stuk voor stuk vanaf de buitenzijde met het gefilterde water schoongespoeld. Het water 

en materiaal dat daarbij vanaf de binnenzijde van de trommel vrijkomt, wordt opgevangen in een 

trog, van waaruit het water met het aanwezige materiaal wordt afgevoerd naar de brakke 

retourstroom. Door het schoon worden van de doeken zal het niveau in de trommel weer dalen, 

en zodra het uitschakelpunt van de spoelpomp is bereikt, zal het schoonspoelen weer stoppen.  

 

Als alternatief voor conventionele filtratie, waarbij niet alleen organismen maar ook het aanwezige 

slib wordt verwijderd, is snelle zandfiltratie geselecteerd als mogelijke techniek. Bij snelle 

zandfiltratie wordt het water gefilterd door dit te leiden door een één- of meerlaags filterbed, 

waarbij het materiaal dat in het water aanwezig is, wordt afgevangen op basis van grootte van de 

delen of op basis van adsorptie. Afhankelijk van de gekozen filtermedia, en de grootte van de 

ruimtes in deze media, zal het deel van het materiaal dat groter is dan de ruimtes tussen het 

filtermedium worden tegengehouden en daarmee een laag vormen boven op het filtermedium. 

Fijner materiaal dat wel het filtermedium binnenkomt, zal afhankelijk van de snelheid waarmee 

wordt gefilterd, de grootte van het materiaal en de interacties met het filtermedium in meer of 

mindere mate worden geadsorbeerd in het filterbed. 

Na verloop van tijd zal de weerstand over het filterbed toenemen, door het materiaal dat wordt 

afgevangen op en in het filterbed. Om het filterbed weer schoon te maken, wordt op basis van een 

tijdsinstelling of gemeten drukval, het filterbed van onderaf schoongespoeld met een combinatie 

van water en lucht. Hierbij wordt het afgevangen materiaal van onderaf losgemaakt en 

uitgespoeld, en met het spoelwater afgevoerd. Daarna wordt het schone filterbed weer opnieuw in 

gebruik genomen en herbegint de cyclus. Typische filtratiesnelheid voor snelle zandfiltratie ligt 

tussen de 5 en 10 m3/h per vierkante meter filter oppervlak (=m/h), hoewel in sommige gevallen 

ook hogere snelheden tot wel 20 m/h worden gehanteerd, waardoor het ruimtebeslag afneemt. 

 

2.5 Onderzoeksvragen voor effecten van Blue Energy op organismen 

Aan de hand van het projectvoorstel en de bevindingen in de verkennende studie naar de 

wederzijdse impact van Blue Energy op organismen zijn de volgende onderzoeksvragen 

opgesteld, die door monitoring en experimenten onderzocht zouden moeten worden: 
1. Wat is de filtratie-efficiëntie van de verschillende filtratietechnieken die voor Blue Energy 

worden overwogen:  
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a. Trommelzeef (micro-screen) 
b. Zandfilter (RSF) 
c. Voorfiltratie door schelpdieren 

2. Welke organismen worden ingenomen bij het innamepunt aan de Waddenzeekant van de Blue 
Energy faciliteit in Breezanddijk, en welke niet? Onderzocht voor de volgende groepen: 

a. Vis en vislarven 

b. Macro-invertebraten en hun larven 

c. Zoöplankton 
3. Wat is de overleving van de ingenomen organismen, wat zijn belangrijkste oorzaken voor 

eventuele mortaliteit? 
4. Leidt de toepassing van wedge-wire schermen en andere maatregelen voor voorfiltratie tot een 

verbeterde prestatie wat betreft voorkomen van inname van macrofauna in vergelijking met 
conventionele schermen met gaatjes met een diameter van 3mm?  
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3 Praktijktests van voorfiltratiesystemen 

Op basis van de aanbevelingen in de voorstudie, is in detail geëxperimenteerd met drie 

verschillende manieren van voorbehandeling van het water: gebruik van snel zandfilter, 

verbeterde trommelzeven, en voorbehandeling door schelpdierfiltratie. In dit hoofdstuk worden de 

belangrijke bevindingen van deze experimenten samengevat. 

3.1 Voorbehandeling door schelpdierfiltratie 

Er is bij de proefinstallatie een experimentele opstelling gebouwd waarin het effect van 

schelpdierfiltratie kon worden gemeten. In de testopstelling zijn twee reeksen metingen 

uitgevoerd, in de lente en zomer van 2019. Voor de testen zijn jonge mossels gebruikt. 

De testopstelling (Figuur 3-1) bestaat uit twee experimentele tanks, die bovenaan cilindervormig 

zijn (diameter ongeveer 1,2 meter) en onderaan kegelvormig uitlopen. De mosselen bevinden zich 

in het bovendeel van het vat in een binnenring onder de instroomopening. Water stroomt langs de 

mosselen naar beneden en vervolgens aan de buitenzijde van de binnenring weer omhoog, om 

tenslotte via een overstortrand het systeem weer te verlaten. Gefilterd materiaal komt in faeces en 

pseudofaeces terecht, welke sneller zinken dan het water opwaarts stroomt, en zodoende  worden 

opgevangen in de trechter onderaan het vat. Vandaar kan dit materiaal worden afgevoerd naar 

een opvangvat of terug in de natuur worden gebracht. Tijdens de experimenten is één vat als 

controle gebruikt (doorstroming maar geen mossels aanwezig), terwijl het andere vat ongeveer 

100 kg (eerste experiment) of 35 kg (tweede experiment) aan versgewicht mosselen bevatte. 

 

Figuur 3-1. De opstelling voor het testen van voorfiltratie van het water door schelpdieren. 

Filtratie van gesuspendeerd materiaal door de mosselen was variabel in de tijd. De variabiliteit 

werd veroorzaakt door variaties in de experimentele setup (naar boven kruipen van de mosselen 

in de tank waardoor de doorstroming veranderde), temperatuur, gehalte zwevende stof in het 

instromende water, en conditie van de mosselen. Te hoge doorvoer van water leidde tot 

resuspensie van faeces uit de depositie en was ongunstig voor de voorfiltratie. De opstelling kan 

wellicht ook verbeterd worden, door mossels beter te positioneren in de tank en te vermijden dat 

ze zich te dicht bij de instroom ophopen. 

Als orde-grootte van het effect van filtratie kan worden uitgegaan van de gerealiseerde filtratie van 

11 % van het inkomende materiaal, bij een doorvoersnelheid van 5 m3h-1 en een bezetting met 35 

kg mosselen, zoals in het tweede experiment. Bij opschaling naar een grotere centrale, kan op 

basis hiervan worden geschat dat voor het voorfiltreren van 11% van het particulaire materiaal, 

per MW capaciteit van de centrale, 720 mosselinstallaties met in totaal ongeveer 25 (metrische) 
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ton levende mosselen nodig zijn, die per dag ongeveer 1.6 ton drooggewicht aan materiaal 

verwijderen uit de instroom. De benodigde hoeveelheid mosselen is ongeveer vijfmaal hoger dan 

de schattingen op basis van een theoretisch model. Dat kan een gevolg zijn van seizoenseffecten 

(suboptimale filtratiesnelheid in sommige seizoenen) maar ook van de ophoping van de mosselen 

in de installaties die leidt tot het herfiltreren van water dat reeds door andere mosselen is 

gefiltreerd. Het relatief grote verschil tussen praktisch gerealiseerde, en theoretisch ingeschatte 

filtratiesnelheden creëert marge voor technologische optimalisering. 

De voorfiltratie kan wellicht worden opgedreven tot ongeveer 50 % door meerdere tanks in serie te 

plaatsen. Dan moet met het vijfvoudige aan schelpdierbiomassa worden gerekend. Er zijn dan per 

MW 3600 vaten van elk ongeveer 1 m2, met bijkomend leidingwerk, noodzakelijk. Voor een 

centrale van 100 MW zou dat naar verwachting ongeveer 100 ha beslaan, 12500 ton mosselen 

bevatten, en per dag 800 ton droge stof afscheiden. Bij een dergelijke opschaling zijn 

waarschijnlijk efficiëntere opstellingen mogelijk, bijvoorbeeld in grotere vaten of in vaten die een 

deel van het leidingenwerk gemeenschappelijk hebben. De aangeduide hoeveelheden geven 

niettemin een redelijke schatting van de orde van grootte van de ingreep. 

De experimenten hebben aangetoond dat de mosselen stevig  groeien in de installatie, en dat de 

overleving over het algemeen goed is. Verbetering van de huisvesting van de mosselen in het vat 

zou de vitaliteit verder kunnen verbeteren, omdat de huidige technologie te veel slib vasthoudt 

tussen de mosselen. Als groei en overleving voldoende zijn, zou er commercieel een mogelijkheid 

zijn om jonge MZI-mosselen te gebruiken voor de voorfiltratie, en deze na één seizoen opnieuw, 

gegroeid, door te verkopen aan de mosselsector. Hiervoor is eerste belangstelling uit de mossel 

sector gebleken. 

Het design van de filtratie-units kan nog op verschillende punten worden verbeterd. Het betreft de 

manier waarop de mosselen in de unit worden geplaatst, afscherming van de (pseudo)faeces 

tegen resuspensie, en verbeterde afvoer van het gefilterde materiaal. Naar verwachting zou 

daarmee het percentage zwevende stof dat wordt gefiltreerd kunnen verhogen.  

 

Het effect op zoöplankton van filtratie door schelpdieren was gering. Uit metingen aan 

zoöplanktonconcentraties en -samenstelling in het effluent van zowel schelpdiertank als 

controletank blijkt dat er geen verschil is met concentraties in het ongefilterde zoute water. 

Mosselen filteren voornamelijk kleine deeltjes uit het water filteren, zoals sediment en plantaardig 

plankton. Toch zouden, op basis van literatuurgegevens, wel effecten kunnen worden verwacht bij 

opschaling, vooral dan op microzooplankton en larven van schelpdieren. 

3.2 Trommelzeef  

De trommelzeef had een maaswijdte bij aanvang van het project van 45 µm, eind februari 2019 

zijn deze doeken vervangen voor een nieuwe uitvoering met filtergaas met een maaswijdte van 20 

µm (Sefar PETEX 07-20/13; https://www.sefar.com/en/). Daarbij is gelijktijdig ook onderhoud aan 

het mechanische deel van de trommelzeven uitgevoerd, om alle afdichtingen en lagers weer in 

nieuwstaat te brengen. Met deze maaswijdte zouden er bij een 100 % filtratie-efficiëntie geen 

organismen groter dan de maaswijdte gevonden moeten worden in het effluent van de 

trommelzeef. In de monitoring voor kleine organismen werden echter regelmatig concentraties 

organismen gemeten in het trommelzeefeffluent die gelijk waren, of zelf hoger dan, de 

concentraties in het ongefilterde water. Vermoed werd dat dit kwam door ophoping van 

organismen in de trommelzeef, die anders dan slibdeeltjes actief kunnen vermijden dat ze aan het 

filter vasthechten en afgevoerd worden. Doordat de afdichting van de trommelzeef bij de as niet 

helemaal afsloot zou hier ongefilterd water met geconcentreerde organismen weg kunnen lekken. 

Dit werd bevestigd door het nemen van monsters binnenin de trommelzeef, waar de dichtheid aan 

organismen meerdere malen hoger (tot wel 40 maal hoger) was dan die in het ongefilterde water. 

Dit speelde vooral in de periode voor de vervanging van de filterdoeken, maar ook daarna bleven 

de meeste zoöplanktongroepen aanwezig in de monsters, inclusief organismen die 

aangroeiproblemen kunnen veroorzaken, zoals zeepokken en schelpdieren. Wel waren de 

dichtheden lager geworden dan voor de vervanging van het zeefdoek. 

https://www.sefar.com/en/
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Naast de monitoring van de kleine organismen is ook de effectiviteit in het tegenhouden van het 

gesuspendeerde materiaal onderzocht, kwalitatief als troebelheid en kwantitatief als hoeveelheid 

materiaal en korrelgrootteverdeling.  

Op basis van de gemeten troebelheid voor en na de filtratie met de trommelzeven, wordt de 

troebelheid van het zeewater gemiddeld met 30% gereduceerd door de trommelzeven wanneer 

die uitgevoerd zijn met het 20 µm filtergaas. Echter zeer hoge pieken, tot wel 100 NTU worden 

nog steeds gemeten in het effluent van de trommelzeef.  

In Figuur 3-2 wordt het resultaat van de kwantitatieve analyse weergegeven, waarbij vooral is 

gekeken naar deeltjes kleiner dan 100 µm. Over het algemeen is er een flinke reductie te zien in 

de hoeveelheid deeltjes. De mediaan van de totale volumeconcentratie van de monsters na 

filtratie ligt over het algemeen in het onderste kwartiel van de monsters vóór filtratie. Echter zijn er 

grote verschillen, waarbij in sommige gevallen de gemeten maximum volumeconcentratie na 

filtratie zelfs hoger ligt dan vóór filtratie. Op basis van de verdeling van de deeltjesgrootte, lijken 

alle deeltjes groter dan 20 µm effectief te worden tegengehouden, onder de 20 µm is de 

deeltjesgrootteverdeling nagenoeg gelijk van de genomen monsters vóór en na filtratie. 
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Figuur 3-2. Bemonstering zeewater en gefilterd zeewater met de LISST 200X op negen verschillende 

momenten. Links boxplots van gemeten totale volume concentratie van deeltjes kleiner dan 100 µm per 

bemonstering. Rechts de verdeling van de deeltjesgrootte per bemonstering met de gemiddelde gemeten 

volumeconcentratie per grootteklasse. Blauw is het ongefilterde zeewater, rood is het gefilterde water na de 

trommelzeef. 
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3.3 Snel zandfilter 

De verkennende studie had gesuggereerd een snel zandfilter te gebruiken voor de voorfiltratie van 

het ingenomen water (zie §2.4). In november 2018 is – mede door contacten met PWNT (Noord-

Holland) - een test met dergelijke filters gestart. Een deel van het instromende Waddenzeewater 

werd afgeleid naar een opstelling met drie zandfilterkolommen in parallel. Het water dat door de 

zandfilters was gefilterd werd terug in de innameleiding gebracht. Ook de ‘backwash’, water dat uit 

het filter werd gespoeld tijdens de reinigingscyclus, werd in de innameleiding opgevangen. De 

filters bevonden zich in een container die door Xylem was aangeleverd. Drie kolommen met 

verschillende filtermaterialen zijn getest: zand, grind en dual-media hydro-anthraciet bovenop 

zand. Dat laatste leverde de beste resultaten op in initiële proeven en werd daarna gedurende 

langere tijd getest. In de testen werden verschillende filtratiesnelheden uitgeprobeerd en werd 

nagegaan hoe die snelheid de frequentie van het wassen van het filter beïnvloedde. De totale 

filtratiecapaciteit van de drie filters samen was ongeveer 1.5 m3/h. Reinigen van het filter gebeurde 

als de drukval een kritisch niveau overschreed, of als de maximumtijd zonder reiniging was 

overschreden. Gemiddeld kon ieder filter ongeveer 10 m3 filteren voordat reiniging noodzakelijk 

was, maar dat volume varieerde afhankelijk van de belasting met slib van het ingenomen water. 

Reinigen gebeurt door lucht en water in de omgekeerde richting door het filter te sturen. Door de 

lucht wordt het filtermateriaal in suspensie gebracht, en door de stroming worden afgefilterde 

stoffen afgevoerd naar een verzamelleiding. In het geval van de proef werden zij teruggevoerd 

naar de hoofdleiding voor het ingenomen water. 

De testen wezen uit dat een filtratiesnelheid van 7.5 m/h haalbaar is met de dual media, waarbij 

aan het gestelde energie criterium werd voldaan (maximaal eenmaal daags terugspoelen).  

 
Figuur 3-3. Boxplot van de tijd tussen twee terugspoel momenten, bij het testen van de drie verschillende 

filter media. F500 was uitgevoerd met enkel laags zand, F520 met enkel laags grind en F540 met dubbel 

laags hydro-antraciet op zand. 

Dat is iets hoger dan de waarde die was ingeschat op basis van de literatuur. Ze moet echter 

verminderd worden met het debietverlies door de reinigingscyclus: deze neemt tijd in beslag en 

gebruikt ook een gedeelte van het gefilterde water om de terugstroom te genereren Dit vertaalt 

zich naar een extra benodigd oppervlak van 6.7%. Per 1 m3/s capaciteit van de centrale zou 

daarmee ongeveer 500 m2 snel zandfilterbed noodzakelijk zijn. Voor een 100 MW opgeschaalde 

centrale zou dit ongeveer 5 ha zijn voor het zoute water en (bij gelijke ruimtebelasting) een gelijke 

hoeveelheid voor het zoete water, plus ruimte voor leidingen, bediening etc. 

 

Wanneer de prestatie van de snelle zandfiltratie met dual media, qua afscheiding van 

gesuspendeerde deeltjes, vergeleken wordt met die van de trommelzeven, dan is meteen duidelijk 

dat deze veel beter in staat is om deze deeltjes af te vangen. De reductie in troebelheid van het 

water na filtratie is 90% of hoger, en wanneer meer kwantitatief gekeken wordt naar de 

samenstelling van de gesuspendeerde deeltjes, is duidelijk te zien dat er een sterke reductie is in 
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de totale hoeveelheid en de hoeveelheid in alle grootteklassen (zie Figuur 3-4). De deeltjes die 

nog aanwezig zijn na filtratie, zijn alle kleiner dan 10 µm. 

 

Voor wat betreft het energieverbruik van het snelle zandfilter zijn volgende schattingen gemaakt. 

De gemiddelde drukval over het filterbed bij de filtratie met dual media bedroeg 70 mbar. Voor 1 

MW dient 1 m3/s gefiltreerd te worden van zowel zoet als zout water, met een drukval van 70mbar 

vraagt dit 14 kW aan energie. Met een pomp efficiëntie van 75%, vertaalt dit zich naar 0.0025 

kWh/m3. Het terugspoelen gebeurt eenmaal daags, waarbij gedurende twee minuten op laag 

debiet (10 m/h) wordt teruggespoeld, gevolgd door 6 minuten op hoog debiet (50 m/h) waarna er 1 

minuut volgt op wederom laag debiet (10 m/h). Het water moet hierbij ongeveer 2,5 m omhoog 

gepompt worden, in de laagdebiet fase bedraagt de drukval over het filterbed daarnaast zo’n 100 

mbar, gedurende de hoog debiet fase is dit 250 mbar. Uitgaande van 1000 m2 filter oppervlak en 

éénmaal daags terugspoelen, vertaalt dit zich naar een energieverbruik van 0.0006 kWh/m3. Het 

totale energieverbruik komt daarmee op 0.0031 kWh/m3, ruim onder het gestelde criterium van 

0.01 kWh/m3. 

 

 
Figuur 3-4. Bemonstering zeewater en gefilterd zeewater met de LISST 200X op drie verschillende 

momenten. Waarbij alle drie de kolommen zijn uitgevoerd met dual media en bedreven met een verschillende 
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filtratie snelheid. Filtratiesnelheid respectievelijk 7, 9 en 11 m/h voor F500, F520 en F540. Links boxplots van 

gemeten totale volume concentratie van deeltjes dan kleiner dan 100 µm per bemonstering. Rechts de 

verdeling van de deeltjesgrootte per bemonstering met de gemiddelde gemeten volume concentratie per 

grootte klasse. Paars is het ongefilterde zeewater, blauw, groen en rood zijn respectievelijk het gefilterde 

water na filtratie met F540, F520 en F500. 

Omdat de test met het experimentele zandfilter pas eind 2018 startte, nadat de monitoring van 

organismen in de installatie was beëindigd, kon er binnen dit Onderzoek Omgevingseffecten niet 

uitgebreid onderzoek worden gedaan naar mortaliteit van organismen in het zandfilter proces 

(filtratie en backwash). Uit de metingen aan kleine organismen in het zandfilter effluent blijkt dat 

de kleinere fractie organismen, zoals ciliaten, schelpdierlarven en larven van copepoden (nauplia) 

het zandfilter kunnen passeren. Mogelijk dat zij door hun gedrag kunnen voorkomen dat ze in de 

poriën van het filtermateriaal worden opgenomen.  

Het is mogelijk dat vergelijkbaar gedrag ook optreedt in de stacks na filtratie, zeker bij toepassing 

van geprofileerde membranen, waarbij deze groep zonder probleem het energiewinningsysteem 

van Blue Energy kan passeren en levend met het retour water teruggevoerd wordt naar de zee. 

Om hier meer duidelijkheid over te krijgen, is aanvullend onderzoek nodig. 

 

Bij het zandfilter kan net als bij de trommelzeef accumulatie van organismen optreden in het 

ongefilterde water bovenin de filterkolom. Voor vervolgonderzoek zou het interessant zijn om te 

onderzoeken of de doorlaatbaarheid van het zandfilter voor organismen verandert naarmate het 

filter verder verstopt raakt – door bijvoorbeeld monsters te nemen op verschillende momenten in 

de backwash cyclus. 

  



 

 

 

22 van 40  Onderzoek Omgevingseffecten Blue Energy   

1210604-006-ZKS-0001, 24 juni 2020 

4 Het effect van een Blue Energy centrale op 
organismen 

Binnen de werkpakketten 2 en 3 van het project zijn studies uitgevoerd om te bepalen welke 

planktonorganismen in een Blue Energy centrale worden ingenomen, hoe zich dat verhoudt tot het 

plankton dat in de Waddenzee buiten de centrale wordt gevonden, en wat het lot is van het 

plankton dat in de centrale wordt getrokken. Het merendeel van de resultaten is gebaseerd op 

regelmatige monitoring van de dichtheid en overleving van organismen in de centrale, maar er zijn 

ook experimenten uitgevoerd om nader in te gaan op mogelijke oorzaken van mortaliteit. 

4.1 Methodes voor de monitoring van organismen in en om installatie 

In 2016 – 2019 is een onderzoeksprogramma uitgevoerd door NIOZ en ZiltWater Advies. De basis 

van dit programma als onderdeel van dit project bestond uit periodieke monitoring van dichtheid 

en soortensamenstelling van organismen in de Blue Energy installatie. Hierbij is onderscheid 

gemaakt in “grote” organismen zoals vissen, vislarven, krabben en garnalen, en “kleine” 

organismen zoals het meeste zoöplankton; copepoden, rotiferen, ciliaten en larven van 

ongewervelden zoals schelpdieren, zeepokken en wormen. Omdat de dichtheden van grotere 

organismen enkele orden van grootte lager zijn dan die van de kleinere organismen zijn deze 

apart bemonsterd, en worden de resultaten apart besproken. 

Om een voldoende hoog monstervolume te behalen voor de detectie van grote organismen in het 

ingenomen zeewater is ten behoeve van dit deel van het onderzoek een speciale bypass gemaakt 

tussen de leiding voor het ongefilterde zeewater en de leiding voor de afvoer van het brakke water 

richting Waddenzee, met daarin een waterfilter met een aangepast filter met 1 mm maaswijdte: 

het “Cintropur filter”. Door deze constructie was het mogelijk om volumes van ca. 3 m3 per uur te 

filteren. Aangenomen werd dat alle grote organismen bij het innamepunt of bij de trommelzeef 

tegengehouden werden, daarom zijn grote organismen verder in de installatie niet gemonitord. 

Om de gevonden dichtheden aan grote organismen in de installatie te vergelijken met de 

concentratie en samenstelling van grote organismen in situ bij het innamepunt in de Waddenzee 

is er in het voorjaar, wanneer de dichtheden vislarven het hoogst zijn, maandelijks een 

bemonstering uitgevoerd vanaf NIOZ RV Stern met een 1 mm maaswijdte planktonnet. 

De samenstelling en dichtheid aan kleine organismen werd op meerdere plekken in de installatie 

gemeten; in ongefilterd zout en zoet water, in gefilterd water in trommelzeef (zoet en zout) en 

buffertank (zout) en in de brakwater buffertank van waaruit het water afgevoerd wordt richting 

Waddenzee (Figuur 4-1). Voor de kleine organismen in de monsters werd ook gekeken of zij dood 

of levend waren.  De bemonstering werd uitgevoerd volgens protocollen die ook worden gebruikt 

voor de certificering van ballastwaterbehandelingsinstallaties.  
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Figuur 4-1 Samenvattend schema van de RED-installatie op Breezanddijk, met monsterpunten voor grote en 

kleine organismen aangegeven. Alles in de transparante blauwe box is binnen in de installatie. 

Beide bemonsteringen startten in november 2016. De bemonstering van de kleine organismen 

liep door tot eind 2018, met in 2019 nog een beperkt aantal extra bemonsteringen. De 

bemonstering van grote organismen liep door tot juni 2019. Het doel was om in het voorjaar 

(februari – juni) wekelijks te meten en daarbuiten tweewekelijks. De bemonstering werd uitgevoerd 

vanuit een tijdelijk geïnstalleerde, als laboratorium ingerichte zeecontainer die beschikbaar werd 

gesteld door NIOZ. 

 

Sterfte van organismen in de installatie kan het gevolg zijn van verschillende stressors, en 

daarnaast zijn de organismen in het brakke water een combinatie van organismen uit het zoute 

water en organismen uit het zoete water. Om de impact van osmotische shock op kleine 

organismen te onderzoeken zijn in 2018 en 2019 experimenten uitgevoerd waarbij zoutwater 

organismen blootgesteld werden aan plotselinge verdunningen van zout water met zoet water tot 

verhoudingen 1:3 zout:zoet. 

4.2 Seizoenspatroon en samenstelling van de organismen 

4.2.1 Vissen 

Vislarven zijn uitsluitend in het voorjaar ingezogen in de periode februari-juni. Er is een beperkt 

aantal vissoorten in de monsters aangetroffen: het betrof larvale stadia van botervis, bot, schol, 

tong, haring en grondels. Viseieren zijn geteld, maar konden niet op soort worden gebracht. In 

totaal zijn in de Cintropur monitoring 77 viseieren en 147 vislarven verzameld, respectievelijk 87, 

32 en 28 vislarven in 2017, 2018 en 2019. De concentraties van vislarven waren laag (<1.6 per 

m3) en variabel tussen de jaren: maximale concentraties van botervis 0.16 ind/m3, bot 1.1 ind/m3, 

schol, tong tot 0.2 ind/m3, haring 0.6 ind/m3, grondels 1.6 ind/m3. 

In de drie jaren (2017, 2018, 2019) was er een vaste volgorde in de verschijning van vislarven: 

botervis werd al in februari ingezogen (is in 2018 gemist waarschijnlijk doordat de monitoring niet 

eerder dan eind maart kon starten), vervolgens werden schollarven ingezogen in maart (maar 

vrijwel niet in 2019). Daarna volgden haring-, bot-, tong- en grondellarven. De platvislarven waren 

in metamorfose, dit is de overgang van pelagisch naar bodemleven. In 2019 zijn geen 

haringlarven ingezogen.  
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Figuur 4-2 . Soortensamenstelling van vislarven per bemonsteringsdatum in Cintropur monsters. 

De lengte van de ingezogen vislarven in de Cintropur monsters varieerde van 4 mm (tong) tot 30 

mm (haring), grondels tussen 8 en 20 mm, bot 7-12 mm, schol tot 15 mm.  

De dichtheden en lengtes van de vislarven in de installatie zijn vergelijkbaar met de dichtheden en 

lengtes gemeten in het onttrekkingsgebied aan de hand van de bemonstering met de RV Stern. 

Ook de soortensamenstelling komt grotendeels overeen. In het onttrekkingsgebied werden kleine 

zeenaald, glasaal en driedoornige stekelbaars gevangen, die niet in de installatie zijn ingezogen. 

Van haring zijn alleen larven ingezogen, de haring postlarven zijn blijkbaar al te groot om te 

worden ingezogen. Statistisch werd geen verschil gevonden tussen de populatie van vislarven 

buiten, en die in de installatie. Het kan worden aangenomen dat onttrekking toevallig gebeurt en 

dat er geen selectiviteit is voor die larven die de bescherming rond het innamepunt kunnen 

passeren. 

4.2.2 Macro-ongewervelden (garnalen, krabben, etc.) 

De crustaceeën waren jaarrond aanwezig. Pelagische copepoden werden in de Cintropur niet 

goed kwantitatief bemonsterd en zijn alleen in de analyse van kleine organismen meegenomen. In 

het late voorjaar en zomer werden larven van krabben en garnalen ingezogen, terwijl aasgarnalen 

vooral in de late zomer en het najaar werden ingezogen. Ook bij de crustaceeën was het 

seizoenspatroon in de verschillende jaren vergelijkbaar. De hoogste ingezogen concentratie was 

van krabben (50 /m3), dit was een eenmalige uitschieter; meestal was de concentratie van 

Crustacea lager dan 5 individuen per m3. (Aantallen ingezogen: in totaal 1260 Crustacea: 310 

krabben, 672 garnalen, 2 Macropodia, 175 Mysis en 101 Palaemon sp.) 

Van de wormen (Polychaeta) waren larvale (nectochaete) stadia van Spionide wormen en Lanice 

en epitoke (=pelagische voortplantingsvorm) stadia van Myrianida sp. het meest talrijk (in totaal 

4113 Spionida, 257 Lanice en 213 Myrianida sp.). 

4.2.3 Zoöplankton (kleine organismen) 

Samenstelling en dichtheid/biomassa van zoöplankton in het ingenomen zoute water waren zeer 

variabel, met verschillen van één of meer ordes van grootte tussen twee monsterweken. Over het 

algemeen was de hoeveelheid zoöplankton het hoogst in februari – juni. De samenstelling van het 

zoöplankton was sterk seizoensafhankelijk. In het vroege voorjaar wordt het zoöplankton 
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gedomineerd door larven van wormen en zeepokken, met van maart tot mei een toenemend 

aandeel copepoden. In de zomer wordt het plankton gedomineerd door larven van zeepokken en 

weekdieren; slakken en tweekleppigen. In het najaar neemt het aandeel copepoden weer toe. 

Opvallend is dat het zoöplankton vrijwel de gehele monsterperiode grotendeels bestaat uit larven 

van bodemdieren “meroplankton” zoals wormen, schelpdieren en zeepokken, gemiddeld zo’n 73 

% van de biomassa, en niet uit copepoden zoals vaak het geval is in mariene systemen. Dit laat 

zien dat er in de westelijke Waddenzee een sterke koppeling is tussen het bodemleven en de 

waterkolom, en dat eventuele sterfte van zoöplankton door Blue Energy dus ook van invloed kan 

zijn op het bodemleven in de Waddenzee. 

Omdat de gehaltes van zoöplankton één of meerdere ordes verschilden, verdient dit nadere 

aandacht. De causaliteit ontbreekt vooralsnog. Aanvullende waarnemingen zouden de huidige 

resultaten naar verwachting zeker kunnen versterken. 

 
Figuur 4-3 Samenvatting van voorkomen van de meest algemene zoöplankton groepen in het ongefilterde 

zoute water in de Blue Energy installatie. Grijs: groep was afwezig in deze maand. 

De gegevens over seizoenspatronen en samenstelling van zoöplankton verkregen in dit project 

vormen een belangrijke aanvulling op de kennisbasis van de ecologie van de Waddenzee, 

aangezien de laatste vergelijkbare studie uitgevoerd is in 1973 – 1978 ("Sefar open mesh 

fabrics”). Seizoenspatronen van de verschillende planktongroepen waren nog steeds grotendeels 

hetzelfde, met uitzondering van lage dichtheden copepoden in zomer en herfst. Dit zou een 

gevolg kunnen zijn van predatie door de invasieve ribkwal Mnemiopsis leidyi die sinds 2009 zeer 

algemeen is in de Waddenzee. Aanvullend onderzoek lijkt zeer wenselijk. 

4.3 Effecten Blue Energy installatie op organismen 

4.3.1 Effect innamesystemen 

Voor de inzuiging van vislarven is de eerste filterstap de beschermende mantel/buis die om de 

zoutwaterpomp is aangebracht. Er zijn gedurende de onderzoeksperiode twee typen toegepast: 

geperforeerde (diameter 3 mm) platen en wedge-wire (1-1.5 mm spijlbreedte) schermen. Eén van 

de in WP1 ontstane onderzoeksvragen was of de wedge-wire panelen beter filteren, zodat 

organismen minder zouden worden ingezogen met deze pompbescherming. De wedge-

wirepanelen zijn in november 2018 aangebracht. Voor de vergelijking van de inzuiging van 

vislarven betekent dit, dat voorjaar 2017 en 2018 vergeleken worden met voorjaar 2019. Vanwege 

lage concentraties van vislarven, juist in 2019, zou gedacht kunnen worden dat de wedge-

wirepanelen betere bescherming tegen inzuiging bieden. Maar de vergelijkende bemonstering met 
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RV Stern liet zien, dat ook in het onttrekkingsgebied lagere concentraties vislarven aanwezig 

waren in 2019 dan in de voorgaande jaren. Haringlarven zijn niet ingezogen in 2019, maar waren 

dat jaar ook niet in de omgeving aanwezig. Het is op dit ogenblik niet mogelijk een statistisch 

significant verschil in inzuiging van vislarven en grotere organismen aan te tonen, tussen wedge-

wire panelen en geperforeerde platen. 

Bij sterke aangroei kunnen de gaatjes of tralies van de pompbescherming dichtslibben waardoor 

minder organismen worden doorgelaten. De waterdoorlating door het pompfilter is uitgedrukt in 

een parameter Delta, die een maat is voor de weerstand in de aanzuiging. Deltawaarden 2017 en 

2018 gaven geen duidelijke relatie met de concentraties van ingezogen organismen, over alle 

soortgroepen. Beide typen pompbescherming zijn zeer selectief en zuigen alleen organismen in 

met een lengte tot 30 mm of met een kopomtrek die door spijlbreedte 1 mm of gaatje van 3 mm 

past. 

 
Figuur 4-4. Dichtheid van vislarven in RV Stern vangsten (1 mm CalCoFI net) vergeleken met dichtheid van 

vislarven ingezogen in de installatie (1 mm Cintropur) op dagen dat beide simultaan zijn bemonsterd. In 2017 

en 2018 pompbescherming (3 mm perforatie), in 2019 Wedgewire (0.5-1 mm tralies). 

Van het zoöplankton werd aangenomen dat deze kleine organismen de innamesystemen 

passeren en, met uitzondering van grotere kwalachtigen, niet tegengehouden worden door de 

filterpanelen met 3 mm grote gaten. Uit simultaanmetingen in de Waddenzee bij het innamepunt 

zout en in de installatie uit het monsterpunt voor ongefilterd zout water blijkt dit ook zo te zijn; de 

concentraties van de algemenere planktongroepen zoals copepoden en wormenlarven waren 

vergelijkbaar. De wedge-wire panelen met 1.0 of 0.5 mm brede gleuven lijken hier geen 

verandering in te brengen, alhoewel het aantal metingen met wedge-wire panelen beperkt was. 

4.3.2 Mortaliteit in de voorbehandeling van het innamewater 

De mortaliteit van vislarven en crustaceeën kon in het project niet geheel goed worden 

beoordeeld omdat de methode van bemonsteren met de Cintropur inhield dat de vislarven enkele 

uren in het filter verbleven voordat de monsteranalyse plaatsvond, wat de overleving kan 

beïnvloeden. De Cintropur is in feite een artefact dat in de installatie wordt geïntroduceerd ten 

behoeve van de monitoring. Het viel op dat van de vislarven de platvislarven (bot, schol, tong) 

vaak nog leefden in het monster. Larven van botervis, haring en grondels waren meestal al dood 

bij monstername, onduidelijk is dus of deze sterfte is opgetreden door de wijze van monstername 
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of door de inzuiging. Garnalenlarven leefden meestal na inzuiging, larvale stadia van krabben en 

aasgarnalen waren vaak al dood. Een deel van de Amphipoden leefde, grote Amphipoden (Jassa 

sp.) waren meestal dood of bijna dood. De sterfte die plaatsvindt na retour in de omgeving is 

onbekend en niet in de veldsituatie vast te stellen. In de installatie worden deze organismen 

uitgezeefd op de drumscreen (microfilter). De zeefdoeken worden met waterstralen 

schoongespoten, het filterresidu wordt vervolgens afgevoerd naar de brakwater verzameltank wat 

een osmotische belasting kan betekenen. Daarna worden de organismen teruggevoerd naar de 

Waddenzee. Een veilige 'worst-case' aanname is om er van uit te gaan dat de ingezogen 

vislarven niet overleven en dus volledig aan het systeem worden onttrokken door de inzuiging. 

Een (meer) realistische conclusie kan luiden dat er zeker een deel niet overleven, maar dat ook 

gebleken is dat – ook na uren in het Cintropur filter – vele organismen wel overleefden. Overleving 

kan ook bevorderd worden wanneer in de toekomst het water met het filterresidu niet opgemengd 

wordt met de brakke retourstroom, maar separaat teruggevoerd wordt naar het ontvangende 

water, waardoor een osmotische belasting op de mariene organismen wordt voorkomen. 

 

Het aandeel dood zoöplankton in het ongefilterde zoute water was laag; voor de meeste groepen 

lager dan 5 % met uitzondering van zeepok cypris larven (24 % dood) en benthische copepoden 

(6 – 9 % dood). Ook voor ongefilterd zoet water was van de meeste groepen minder dan 5 % 

dood, behalve voor benthische copepoden (33 %). De sterfte van zoöplankton door het 

innamesysteem lijkt dus gering te zijn, zowel aan de zoete als de zoute kant. 

 

Van de organismen die de trommelzeef aan de zoute kant passeerden was meestal minder dan 5 

% dood, met uitzondering van zeepok cypris larven (54 % dood) en veliger larven van 

gastropoden (8% dood). Aan de zoete kant was dit vergelijkbaar, met enkel voor benthische 

copepoden (23 % dood) en pelagische copepoden (7 % dood) waardes hoger dan 5 % dood.  

 

4.3.3 Effect osmotische shock 

Voor vislarven en grote crustaceeën kan worden aangenomen dat zij niet in de installatie gaan 

circuleren, omdat zij ten laatste door de trommelzeef zullen worden tegengehouden. Voor het 

zoöplankton is het echter zeer waarschijnlijk dat een fractie wel in het systeem terechtkomt, en 

daar eventueel ook kan sterven. 

Als zout en zoet water gemengd worden in het RED proces ondergaan organismen een 

osmotische shock doordat het zoutgehalte van het water waarin zij leven plotseling sterk 

verandert. De invloed hiervan op mortaliteit van organismen is onderzocht in experimenten. De 

eerste pilot experimenten in 2018 lieten zien dat de overleving van het Waddenzee zoöplankton 

bij een verdunning 1:1 zoet:zout hoog is. In 2019 zijn deze experimenten met een verbeterde 

methodiek herhaald, waarbij ook gekeken is naar het effect van verschillende verdunningen van 

1:1, 2:1 en 3:1 zoet:zout water. Omdat de zoöplanktonsamenstelling sterk verschilt per seizoen is 

het experiment vier keer herhaald; in maart, april, mei en september. De resultaten laten zien dat 

de gemiddelde overleving van het zoöplankton bij een verdunning van 1:1 varieert tussen 58 % en 

89 %, gemiddeld 72.4 %. De overleving verschilde sterk tussen verschillende soortgroepen; het 

gevoeligst zijn de ciliaten en rotiferen, waarvan de overleving bij 1:1 verdunning gemiddeld 43.8 % 

was, variërend tussen 21.5 en 80 %. Overige groepen zoals copepoden en diverse larven van 

bodemdieren waren over het algemeen minder gevoelig met gemiddeld 80 % overleving. Bij 

toenemende verdunning nam de overleving sterk af, ook weer verschillend per groep. Bij de 

sterkste verdunning van 3:1 zoet:zout was de gemiddelde overleving ca. 50 % en voor ciliaten en 

rotiferen voor elk experiment, behalve in mei, lager dan 10 %.    

 

Mortaliteit van zoetwaterorganismen bij menging met zout water is vrijwel altijd 100 %, maar deze 

mortaliteit zou in de “natuurlijke” situatie van spuien van zoet water bij Kornwerderzand of Den 

Oever ook optreden. Ze is dus niet toe te wijzen aan de Blue Energie energiewinning en heeft 

daarom ook minder aandacht gekregen in het onderzoek. 
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4.3.4 Effect temperatuur 

Bij conventionele koelwaterinstallaties is de belangrijkste bron van mortaliteit de plotselinge 

verhoging van de watertemperatuur, naast mechanische schade. Bij Blue Energy echter lijkt het 

effect van verandering in watertemperatuur bij mengen van zoet- en zout water op organismen 

verwaarloosbaar klein. Gedurende vrijwel de gehele monitoringsperiode was het verschil in 

temperatuur tussen zoet en zout water kleiner dan 2 °C, met uitzondering van twee dagen tijdens 

de hittegolf in zomer 2019 waar het zoete water tot 3.9 °C warmer was dan het zeewater. In 

conventionele centrales met doorstroomkoeling is ∆T max. 7 °C. De temperatuursprong in de BE 

installatie is ruimschoots lager dan deze grenswaarde. 

4.3.5 Overige effecten 

Overige effecten zoals het effect van mechanische beschadiging na de filtratie stap, shear stress 

en predatie zijn moeilijk te kwantificeren, evenals de cumulatieve effecten van alle 

bovengenoemde stressors samen. Overleving van organismen in de brakwater retour leiding kan 

een indicatie geven voor overall overleving van organismen, maar dit wordt bemoeilijkt door het 

feit dat hier ook een grote hoeveelheid zoetwater organismen gevonden worden waarvan de 

sterfte vrijwel 100 % is (zie 4.3.3.). Voor de meeste soortgroepen die alleen in zout water 

voorkomen, zoals wormenlarven, was het aandeel levende organismen in de brakwater 

retourleiding hoog.  

4.4 Aangroei 

Uit de monitoring zoals hierboven beschreven blijkt dat fouling organismen in het zoöplankton de 

trommelzeven konden passeren, en zich mogelijk vasthechten aan onderdelen verderop in de 

installatie. Om dit te onderzoeken is er tijdens dit project in april 2017 een kunststof inzetstuk 

gemaakt door REDstack, wat in de distributieleiding van de rechter stackstraat is geplaatst. Na 

twee maanden werd dit inzetstuk verwijderd en werd aanwezig sediment gezeefd en 

gecontroleerd op de aanwezigheid van organismen. In september 2017 is het buissegment 

nogmaals bekeken. Hieruit blijkt dat er zich inderdaad fouling organismen vestigen in de 

installatie, zowel op de wand van de buizen als in de sedimentlaag onderin de buizen. Een 

overzicht van de gevonden soortgroepen is te zien in Figuur 4-5. Deze organismen komen de 

installatie binnen als larve, en kunnen zich daar blijkbaar handhaven en groeien, ondanks het 

regelmatig wisselen van zoet- en zoutwater in de leidingen. Bij inspecties van de binnenkant van 

de trommelzeef en sediment in de zout water buffer tank werden vergelijkbare organismen 

gevonden. 

 



 

 

 

29 van 40  Onderzoek Omgevingseffecten Blue Energy   

1210604-006-ZKS-0001, 24 juni 2020 

 
Figuur 4-5. Schets van fouling organismen gevonden in een buissegment van de stackstraat van de Blue 

Energy centrale in Breezanddijk. 1) Kolonievormende hydroiden Clytia sp. 2) Zeepokken 3) Kolonievormende 

ciliaten (Peritrichia) 4) Kokers van wormen/kreeftachtigen 5) Wadslakjes Peringia ulvae 6) Borstelwormen 7) 

Kokkels Cerastoderma edule 8) Zwaardschedes Ensis leei 9) Zakpijpen Molgula manhattensis. 
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5 Opschaling 

De impact van extractie van zout water en de afvoer van brak water door de Blue Energy 

installatie op het zoutgehalte en de stroming in de Waddenzee is onderzocht met een numeriek 

model. Op basis hiervan is een analyse gemaakt van de impact hiervan op mosselbanken, 

mosselkweekpercelen en de vispassage bij Kornwerderzand. Daarnaast is tevens geanalyseerd in 

hoeverre de brakke uitstroom van de installatie een negatief effect zou kunnen hebben op de 

saliniteit van de instroom en daarmee op de efficiëntie van de centrale. 

5.1 Geëvalueerde scenario’s 

De eerste modelsimulaties die zijn uitgevoerd, zijn voor een 100 MW installatie. Hiervoor is dus 

100 m3/s zoutwater en 100 m3/s zoet water nodig en ontstaat er een 200 m3/s brakwaterstroom. 

Uit deze simulaties bleek dat de effecten op zowel saliniteit en stroomsnelheid relatief klein waren. 

Er zijn wat effecten, maar in het licht van natuurlijke variaties als gevolg van 

weersomstandigheden en spuiregimes, zijn de gevolgen voor het ecosysteem van het Marsdiep 

vrijwel verwaarloosbaar. Enkele simulaties van een 10 MW installatie bevestigden dat hier de 

effecten op zout en stroming totaal onbeduidend waren. Het was daarmee niet zinvol dit 

schaalniveau en kleinere installaties te gaan modelleren. Uit WP1 van dit project was inmiddels 

gebleken dat een 200 MW installatie op de Afsluitdijk vrijwel zeker niet haalbaar zou zijn vanwege 

de grote slibbelasting van het systeem. De meeste analyses hebben zich dus geconcentreerd op 

varianten van de 100 MW installatie.  

 

Scenario’s voor 1 inname punt en 1 lozingspunt zijn vergeleken met een scenario met 4 

installaties, verspreid over de Afsluitdijk van elk 25 MW. Tevens zijn effecten in natte en droge 

periodes vergeleken en zijn de effecten van het spuiregime onderzocht. 

 

5.2 Veranderingen in zoutregime Waddenzee 

De analyses zijn uitgevoerd op basis van modelsimulaties met behulp van het driedimensionale 

‘PACE’ -model. De REDstack installatie is in het model geïmplementeerd met lozingspunten (in- 

en uitstroom). 

 

Uit de resultaten blijkt dat de effecten op het zoutgehalte in de Waddenzee voornamelijk worden 

gestuurd door veranderingen in de sluisafvoer bij Den Oever en Kornwerderzand en slechts 

beperkt worden beïnvloed door de aan- of afwezigheid van een Blue Energy-centrale. Tijdens een 

periode van hoge zoetwaterafvoer van ongeveer 600 m3/s (februari) is de impact van de 

REDstack-installatie relatief klein, omdat slechts een klein percentage van de totale 

zoetwaterafvoer door de sluizen wordt verminderd door de aanwezigheid van de REDstack 

installatie. Het model berekent bij deze hoge afvoer, een afname van het zoutgehalte nabij de 

uitstroom van de installatie van -1,9 ± 0,9 ppt en bij het innamepunt -0,6 ± 0,4 ppt. Een toename in 

zoutgehalte wordt waargenomen bij beide spuicomplexen van ongeveer 0,4 ppt (Figuur 5-1A). In 

een periode die gekenmerkt wordt door een lagere zoetwaterafvoer  van ongeveer 250 m3/s (april) 

is het effect van de REDstack-installatie op de zoutgehalteverdeling in de Waddenzee groter. 

Gedurende deze periode wordt een verandering gemodelleerd van respectievelijk 1,9 ± 1,4 ppt en 

-1,6 ± 0,9 ppt, nabij Den Oever en Kornwerderzand (Figuur 5-2B).  

Bij nog lagere zoetwaterafvoer zou het effect van de centrale wellicht relatief groter worden, maar 

in periodes van droogte waarin de afvoeren nul worden, kan de centrale niet werken en blijven de 

meest extreme gevolgen uit. 
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Figuur 5-1: Modelresultaten van het scenario met een 100 MW centrale met de verschillen in zoutconcentratie 

tussen een situatie zonder en met centrale. Getoond zijn de concentratieverschillen nabij de bodem bij hoge 

spuiafvoer (A) en bij lage afvoer (B) 

Simulaties waarbij de hoeveelheid vers intake-water volledig wordt verdisconteerd met de spui bij 

ofwel Den Oever ofwel Kornwerderzand, onderstrepen het belang van sluisbeheer op de 

zoutverdeling. Indien de afname volledig wordt verrekend met Den Oever, neemt het zoutgehalte 

toe bij Den Oever met ongeveer 0,9 ± 0,8 ppt. Bij Kornwerderzand daalt het zoutgehalte met 0,8 ± 

0,5 ppt en meer zoet water verspreidt zich naar het noorden en het noordoosten, mogelijk door 

langere verblijftijden achterin de bekkens. In het andere scenario, wanneer de reductie uitsluitend 

wordt toegepast op Kornwerderzand, wordt een verhoging van het zoutgehalte (1,2 ± 0.9) 

gemodelleerd bij Kornwerderzand en verder naar het noorden. De veranderingen bij Den Oever 

zijn dan klein (-0,1 ± 0,2 ppt). 

 

In geen van de uitgevoerde simulaties wordt een cumulerend effect van de retourstroom van brak 

water waargenomen. Het zoutgehalte bij de inname nam zowel in februari als april af bij het 

innamepunt, maar nam niet verder af in de tijd, wat betekent dat er snel een nieuw evenwicht 

ontstaat in het mengen van het brakke water van de uitstroom met de zoetwaterafvoer en het 

zoute zeewater. 

 

De resultaten voor zowel februari als april laten slechts een kleine verandering zien in de verdeling 

van het zoutgehalte en de restsnelheid voor de simulatie met vier inname locaties in vergelijking 

met één enkele inname- en lozingspunt. Daarnaast laten simulaties zien dat de effecten van een 

REDstack installatie met een capaciteit van 10MW verwaarloosbaar zijn.  

 

5.3 Veranderingen in andere fysische aspecten Waddenzee 

In alle simulaties was het effect op de reststroompatronen zeer lokaal. In het oorspronkelijke plan 

was ook voorzien dat er modelsimulaties gedaan zouden worden aan de effecten van Blue Energy 

installaties op de slibdynamiek en primaire productie. Echter, slibdynamiek wordt voornamelijk 

bepaald door de lokale waterbeweging en in iets mindere mate door zout. Aangezien de effecten 

op waterbeweging zelfs bij een forse opschaling (100 MW) eigenlijk wegvallen in de ruis van het 

systeem en ook de effecten op het zoutgehalte zeer beperkt waren is besloten dat 

modelsimulaties van slibdynamiek en de doorwerking daarvan op primaire productie weinig nut 

zouden hebben 

5.4 Effecten op ecologische functies 

In het model is specifiek gekeken naar de veranderingen in zout en stroming boven enkele 

gevoelige ecologische structuren zoals mosselzaadbanken, die regelmatig in de buurt van het 
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lozingspunt van de energiecentrale liggen. In februari nam het gemiddelde zoutgehalte waar 

mosselzaadbanken voorkomen af naar het kritische niveau van 10 ppt. Dit is echter niet alleen het 

geval in de scenario's met opgeschaalde Blue Energy-installaties, maar dit gebeurt ook in het 

referentiescenario. De lozing van de Blue Energy centrale(s) lijkt de habitatgeschiktheid voor de 

ecologisch en commercieel belangrijke mosselzaadgebieden niet te beïnvloeden, een belangrijke 

en waardevolle conclusie als resultaat van het uitgevoerde werk. In april daalt het gemiddeld 

zoutgehalte niet onder de 15 ppt. 

 

Bij Kornwerderzand is een nieuwe constructie gemaakt voor het bevorderen van de passage van 

trekvissen. Het potentiële effect van de afvoer van brak water door de opgeschaalde REDstack-

centrale op het functioneren van deze “Vismigratierivier” is nader bekeken. In de literatuur is het 

moeilijk om kwantitatieve informatie te vinden over de eisen van diadrome vissen met betrekking 

tot zoutgradiënten. Bij nauwkeurige inspectie van de veranderingen in horizontale zoutgradiënten 

langs waarschijnlijke migratieroutes naar de vismigratierivier en de Blue Energy centrale (Figuur 

5-2), bleek dat de impact van de centrale op deze gradiënten vrijwel verwaarloosbaar is. De 

Waddenzee is van nature een sterk fluctuerend systeem m.b.t. zout, temperatuur en andere 

variabelen. Trekvissen in dergelijke systemen zijn aangepast aan dergelijke fluctuaties. Het is 

onwaarschijnlijk dat de veranderingen in het zoutgehalte als gevolg van de aanwezigheid van een 

100 MW REDstack-centrale het gedrag van trekkende vissen zal beïnvloeden. Een belangrijke 

conclusie in relatie tot de wensen en ambitie van de Provincie Fryslân in relatie tot de 

“Vismigratierivier”. 

 

 
Figuur 5-2: geanaliseerde transecten vanuit het Marsdiep (A) en vanuit het Vlie waarlangs voor alle scenario’s 

met zowel hoge als lage zoetwaterafvoer de verandering in de lokale zoutgradiënt is geanalyseerd. 



 

 

 

33 van 40  Onderzoek Omgevingseffecten Blue Energy   

1210604-006-ZKS-0001, 24 juni 2020 

5.5 Effecten op de populaties van organismen 

Uit de experimenten uitgevoerd in WP 2.5 lijkt de belangrijkste mortaliteitsfactor voor zoöplankton 

de osmotische schok te zijn als zoet en zout water gemengd worden, waarbij gemiddeld 72.4 % 

van het zoöplankton de osmotische shock overleeft. Hier bovenop komt de mortaliteit door overige 

factoren, die moeilijk te kwantificeren is. Wellicht overleeft minstens de helft van het zoöplankton 

de inname in de centrale, al verschilt de overleving gevoelig tussen verschillende groepen. 

Ciliaten en rotiferen zijn gevoeliger voor osmotische stress. Copepoden en larven van 

bodemdieren hebben over het algemeen een hogere overleving. 

 

Voor vislarven en grotere organismen is de mortaliteit na inname in het systeem nog moeilijker te 

bepalen. De beschikbare gegevens suggereren dat de mortaliteit van vislarven aanzienlijk is, en 

dat een conservatieve benadering met een inschatting van 100% mortaliteit – hoewel niet 

gemeten - wellicht aangewezen is. 

 

Bij een 100 MW Blue Energy centrale met een debiet van 100 m3/s aan zout water wordt er per 

dag 8.64 * 106 m3 water ingenomen en gefilterd. Op een gemiddeld volume van het Marsdiep 

bekken van 2890 106 m3 betekent dit dat per dag ongeveer 0.3% van het volume zou worden 

ingenomen (dit komt ongeveer overeen met een inname van 1x per jaar). Voor de invloed op de 

populatie is de totale mortaliteit per generatietijd een geschikte maat. Als een organisme 

gedurende een generatietijd in de Waddenzee verblijft, wat is dan de kans dat het sterft in een 

Blue Energy centrale? 

 

De generatietijd van holozoöplankton zoals copepoda, cladocera en rotifera is doorgaans in de 

orde van enkele dagen voor rotiferen tot enkele weken tot maanden voor copepoden, afhankelijk 

van de temperatuur waarbij bij lagere temperaturen de generatietijd sterk oploopt (Fransz and 

Arkel,1993). Meroplankton heeft een typische verblijftijd in het plankton van 3-4 weken, al kan dit 

bij sommige soorten korter of langer zijn. Bij een typische duur van een maand, is de verwachte 

kans op innemen in de centrale ongeveer  (1-0.99730)*100=9%per generatietijd. Gecombineerd 

met een kans op mortaliteit van 50-100%, is een conservatieve inschatting van het effect van een 

100 MW centrale op de populaties van zoöplankton dat een extra mortaliteit van 5-10 % wordt 

opgelegd. Dat is een significante, maar in omvang relatief beperkte term. De groepen die de 

grootste gevoeligheid hebben voor osmotische schokken (ciliaten en rotiferen) en daardoor 

hogere mortaliteit kennen, hebben ook een kortere generatietijd (orde enkele dagen), waardoor op 

populatieniveau het effect toch beperkt blijft, ondanks de conservatief geschatte 

sterftepercentages. 

 

De belangrijkste oorzaak van mortaliteit bij zoöplankton is de osmotische schok. Dat geeft 

meerdere kansen tot mitigatie van deze mortaliteit, door voorbehandeling van de waterinname, of 

door selectieve afvoer van het proceswater.  

Voorbehandeling van het ingenomen water met trommelzeven of zandfilters kan leiden tot 

retourstromen van onbeschadigd zoöplankton en dus beperking van de mortaliteit op 

populatieniveau. Wel is daarvoor de tijd tussen twee reinigingen van het zandfilter van belang. Als 

grotere planktonorganismen langdurig worden opgehoopt boven het sediment, kan er wellicht 

door voedseltekort of predatie verlies optreden. De effecten van zandbedfiltratie zouden misschien 

kunnen worden gemitigeerd door bij de reiniging (‘backwash’) eerst zonder lucht te spoelen om de 

meeste organismen terug te voeren naar zee, voordat met lucht een hoge turbulentie wordt 

gegenereerd. 

Kleinere organismen (ciliaten, rotiferen, larven van copepoden) lijken de zandfilters te kunnen 

doorkomen, en dit geldt (op basis van hun grootte) wellicht ook voor trommelzeven als die niet-

lekkend kunnen worden gemaakt. De kleinere organismen die wel door de voorbehandeling 

komen zijn ook gevoeliger voor osmotische stress, maar hebben veel kortere generatietijden en 

zijn daardoor minder kwetsbaar. Voorbehandeling met schelpdierfiltratie kan wel slib verwijderen 
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uit het ingenomen water, maar is niet in staat het zoöplankton er uit te halen. Wellicht zal bij 

gebruik van schelpdierfiltratie toch nog een trommelzeef noodzakelijk zijn. 

Gescheiden afvoer van de zoute en zoete uitstroom van de stacks lijkt eveneens een mogelijkheid 

te zijn. Hoewel de zoute stroom in de stacks geleidelijk brakker wordt, stopt het proces ruim 

voordat volledige menging is bereikt. De meeste energie wordt immers gewonnen uit menging 

wanneer het concentratieverschil maximaal is (80% van de energie zit in de eerste 50 % van de 

gradiënt). Als de zoute (en brak geworden) stroom apart van de zoete stroom naar de Waddenzee 

wordt afgevoerd, dan wordt daardoor de osmotische schok beperkt voor de organismen in deze 

stroom. 

 

Vislarven worden alleen ingenomen in de centrale als ze relatief klein zijn. Hoe lang ze na 

aankomst in de Waddenzee nog kwetsbaar blijven is niet goed bekend. We schatten dat dit een 

periode van 3-4 weken betreft, vergelijkbaar met de periode die is gehanteerd voor de 

generatietijd van zoöplankton. Door groei worden ze daarna onkwetsbaar. In tegenstelling tot 

zoöplankton echter, kan niet worden verondersteld dat vislarven een toevallige verdeling hebben 

in de ruimte. Het gedrag van vislarven bevordert transport in bepaalde richtingen. Haringlarven 

bijvoorbeeld hebben een voorkeur voor de onderste delen van de waterkolom, wat resulteert in 

een kustwaartse beweging als er estuariene circulatie optreedt. Als dit effect sterk is, dan zal in de 

relatief brakke wateren dicht bij de Afsluitdijk een hogere dichtheid voorkomen, waardoor het 

mortaliteitseffect van een centrale ook hoger kan uitvallen dan de verwachte percentages. Het is 

echter bijzonder moeilijk deze fractie nader te kwantificeren, omdat er op deze schaal geen 

gegevens zijn over de ruimtelijke dichtheidsverdeling van vislarven in de Waddenzee. Onze beste 

schatting is daarom dat ook voor vislarven een mortaliteit van 5-10 % van de populatie in het 

Marsdiep bekken zou worden opgelegd door een 100 MW centrale, tenzij verdere mitigatie de 

mortaliteit van de vissen kan beperken. Die mitigatie zou, zoals voor groter zoöplankton, kunnen 

bestaan uit een trommelzeef of zandfilter, gesteld dat de organismen die behandeling overleven. 

Dat is in de huidige proefopzet niet getest, omdat de praktijktesten van de zandfilters daarvoor te 

laat kwamen in de tijd, en de geteste trommelzeef te lek was. Dit is dan ook een 

belangrijkuitgangspunt voor een eventueel aanvullend vervolg onderzoek. 
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6 Conclusies 

Voor het opwekken van elektriciteit met behulp van Blue Energy aan de Afsluitdijk, moet een 

aantal potentiële effecten van een dergelijke centrale op de omgeving worden beschouwd. In deze 

studie hebben wij aandacht besteed aan de problematiek van de waterinname en -

voorbehandeling, het lot van organismen die worden opgezogen in de centrale en het effect van 

een centrale op de zoet-zout gradiënten en het ecologisch functioneren van de Waddenzee. 

De belasting van het Waddenzeewater met slib is een belangrijk probleem voor een Blue Energy 

centrale. Verkenning van alternatieve bronnen van zout water hebben echter aangetoond dat het 

energetisch niet mogelijk is zout grondwater te gebruiken, of de Waddenzeebodem als filterbed 

aan te wenden. Inname van Waddenzeewater is de enige mogelijkheid. 

Om het inzuigen van grotere organismen te vermijden is het gebruik van een scherm bij de 

inname uiterst geschikt. Wedge-wire schermen zijn getest gedurende dit onderzoek en bleken 

uitstekend te werken. De enige vislarven die worden ingezogen zijn zeer kleine stadia, met een 

kopdiameter kleiner dan enkele mm. Grotere organismen kunnen het systeem niet binnenkomen. 

Dit beperkt de vestiging van fouling organismen en mogelijke schade aan (juveniele) vissen en 

andere grotere dieren. Het gebruik van wedge-wire schermen neemt veel oppervlakte in op de 

Waddenzee. Voor een 10 MW centrale met een instroom van 10 m3s-1 is ongeveer drie ha nodig 

voor het opstellen van de wedge-wire screens. 

Voorbehandeling van het water kan met schelpdierfiltratie, of met zandbedfilters. Schelpdierfiltratie 

heeft een beperkte efficiëntie. Het is waarschijnlijk niet mogelijk veel meer dan 50 % van het slib 

uit het instromende water af te filteren. Daarvoor is een grote hoeveelheid mosselen nodig, 

ongeveer 25 metrische ton mosselen per MW vermogen van de centrale om 11 % van het slib te 

verwijderen, of 100 ton per MW om maximaal slib te verwijderen (tanks in serie geplaatst). Dit zijn 

grote hoeveelheden, maar door inpassing in de kweekcyclus van de mosselsector zou het 

misschien economisch haalbaar zijn. Een groter aandachtspunt vormt de opstelling. Met 35 kg 

mosselen per tank, zouden per MW 3000 tanks van 1 m diameter nodig zijn, wat een majeure 

investering zou betekenen (de experimentele tanks in de proefopstelling kostten ongeveer 

100,000 euro per stuk, maar waren natuurlijk geen serieproducten). Belangrijk is om bij eventuele 

opschaling te gaan kijken naar bijvoorbeeld het ontwerp van voor- en nabezinktanks bij 

waterzuiveringen, zodat schaalvoordelen behaald kunnen worden. Schelpdierfiltratie kan hooguit 

gedeeltelijk bijdragen aan het verwijderen van slib uit het instromende water, en lijkt alsnog op 

economische grond weinig veelbelovend. 

Snelle zand filtratie kan grotere hoeveelheden water filtreren. Een filtratiesnelheid van 7.5 m/h kan 

worden gehaald waarbij eenmaal daags terug gespoeld moet worden, is uit de proeven gebleken. 

Dat betekent dat per MW capaciteit, 500 m2 zandbed beschikbaar zou moeten zijn voor zowel het 

zoete als het zoute water (dus 1000 m2 totaal), met opstellingen voor de aanvoer en afvoer van 

water en de regeneratie van het zandfilterbed. Hogere snelheden zijn ook mogelijk, dat scheelt in 

het ruimtebeslag, echter gaat dit ten koste van frequenter terugspoelen. Met de proeven is 

aangetoond dat de filters een bepaalde hoeveelheid materiaal kunnen afvangen per bedvolume, 

en daarna teruggespoeld dienen te worden. Een tweemaal zo hoge belasting leidt dus tot 

tweemaal vaker terugspoelen. Eventueel zou naar andere, grovere filtermedia gekeken kunnen 

worden. Nadeel daarvan, is dat er meer materiaal en organismen door het filter zullen gaan 

waarbij het systeem na de filters in staat dient te zijn om hiermee om te gaan. 

De drukval over het filter is beperkt, en daardoor blijft het energieverbruik om water door het filter 

te pompen en om de filters te regenereren, ongeveer 0.003 kWh/m3, ruim onder de designgrens 

van 0.01 kWh/m3. 

Een voordeel van zandbedfiltratie is dat groter zoöplankton, vis en macrofauna door het zandbed 

worden tegengehouden en in een retourstroom terug worden gebracht in het ecosysteem. Een 

mogelijk nadeel van zandfilter voor vislarven en garnalen zijn de lange accumulatietijd en 

turbulente backwash, met schuring door zandbed- en antracietkorrels, en daarmee kans op 
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beschadiging en sterfte. Mitigatie is mogelijk door het water boven het zandfilter voorzichtig af te 

tappen voor de fase van hoog-turbulent doorspoelen. Dit zou bij toepassing van het zandfilter nog 

nader onderzocht moeten worden. Alleen kleine, snelgroeiende organismen kunnen door het bed 

komen.  

 

Alternatief kan het slib in het water worden gelaten, en kan men zich beperken tot het uitzeven 

van grotere organismen (>20 µm). De trommelzeven die werden doorgemeten in de 

proefopstelling voldeden niet aan de minimale voorwaarden voor het tegenhouden van 

organismen in de waterstroom. Het is waarschijnlijk mogelijk de zeven beter te construeren zodat 

ze hun functie vervullen, maar dit is nog niet gerealiseerd. 

Bovendien, houden de zeven alleen de onopgeloste bestandsdelen tegen die groter zijn dan de 

maaswijdte van het filtermateriaal. Waardoor nog een groot deel van het aanwezige slib de filtratie 

passeert en zich afzet in de ruimtes tussen de membranen, met verstoppingen tot gevolg. Als 

mitigerende maatregel kan bij de stacks gebruik gemaakt worden van CIP (cleaning in place) 

maatregelen als spoelen met lucht en/of water, om het verzamelde slib er uit te spoelen. Bij het 

toepassen van geprofileerde membranen is dit bewezen effectief gebleken (Gillooly 2000).  

Bij het toegepast filtergaas van 20µm is de doorlaat van de trommelzeef op het Waddenzee water 

maximaal zo’n 60 m3/h, met een totaal filteroppervlak van 20 m2, is dit dus een snelheid van 3 

m/h. Echter doordat het filtermateriaal op een ronde trommel is geplaats, kan π maal het 

oppervlak per vierkante meter grond oppervlak geplaatst worden. Ter vergelijking met de snelle 

zandfilters, bedraagt dit dus een 10 m/h per vierkante meter grondbeslag en dus nauwelijks meer 

dan gehaald wordt met de snelle zandfilters.  

 

Tijdens de monitoring was het niet goed mogelijk vast te stellen of grotere organismen (vislarven, 

macrofauna) de inname in het systeem konden overleven. Het lijkt echter het veiligst om – hoewel 

niet gemeten - die overleving laag in te schatten. Zoöplankton had een aanzienlijk betere 

overleving. De osmotische schok was de voornaamste oorzaak van mortaliteit. Sterfte was het 

hoogst bij ciliaten en rotiferen, kleine snelgroeiende planktonsoorten. Sterfte was beperkt als de 

verdunning van het zeewater niet extreem hoog was. 

Door toepassing van wedge-wires die de toegang beperken tot kleine organismen, gebruik van de 

gepaste voorbehandeling van het water (zandbedfiltratie of gebruik trommelzeef) om organismen 

tegen te houden, en mitigatie van osmotische schok door het apart afvoeren van de zoute en 

zoete waterstroom voorbij de stacks, lijkt het mogelijk de mortaliteit van organismen sterk te 

beperken. 

 

Modellering heeft geleerd dat een Blue Energy centrale ter hoogte van de Afsluitdijk geen 

wezenlijke invloed kan uitoefenen op de verdeling van zoet en zout water in de Waddenzee, of op 

het functioneren van het ecosysteem (slibtransport, primaire productie). Een grote centrale (orde 

100 MW) zou significante invloed kunnen uitoefenen op de overleving van zoöplankton en larven 

van schelpdieren en andere bodemdieren, maar die invloed kan gemitigeerd worden. Voor een 

kleinere centrale zou de invloed in elk geval proportioneel kleiner zijn. 

 

We kunnen concluderen dat de belangrijkste effecten van een Blue Energy centrale op de 

omgeving zullen bestaan uit ruimtebeslag voor de inname en voorbehandeling van het water. Mits 

goed ontworpen, kunnen andere omgevingseffecten en directe mortaliteitseffecten op zoöplankton 

en andere organismen beperkt worden gehouden. 
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7 Aanbevelingen vervolgonderzoek 

Bij een opschaling van de Blue Energy centrale tot een commercieel niveau, zullen een aantal 

parameters wijzigen ten opzichte van de proefinstallatie. Als er met andere types pompen wordt 

gewerkt, andere pompsnelheden zouden worden gebruikt, of elders in het proces wezenlijke 

wijzigingen zouden optreden, dan zou de mortaliteit van de organismen sterk kunnen verschillen 

van wat nu is gemeten. De situatie zou dan, ook qua ingenomen debiet, beter gelijken op de 

inname van koelwater in klassieke elektriciteitscentrales, en samenwerking met die sector biedt 

mogelijkheden. Het is belangrijk om verschillende aanzuig- en filtersystemen met elkaar te 

vergelijken, en vanuit de variatie in de ecologie en de getijdensituatie kan dat alleen door 

innamesystemen parallel te testen. De kennis die hiermee wordt opgedaan is niet alleen relevant 

voor de BE-installatie, maar kan ook een uiterst nuttige toepassing vinden in de optimalisering van 

grootschalige systemen zoals toegepast in conventionele centrales, en het implementeren van 

Best Beschikbare Techniek (BBT) in de leidende EU-richtlijnen (industrial cooling). In de 

energiewereld neemt men vanwege de hoge investeringen en leveringszekerheid en beperkte 

"retrofitting"-mogelijkheden geen risico's en wil of moet de best beschikbare techniek toepassen, 

in praktijk betekent dit nu voornamelijk een zo laag mogelijke aanzuigsnelheid. Er is nauwelijks 

inzicht in de verschillen tussen toegepaste configuraties en welke daadwerkelijk effectief zijn om 

organismen buiten te houden. De focus blijkt bij energiecentrales (en uiteindelijk ook bij een BE-

installatie) primair te liggen bij het beschermen van de cruciale onderdelen (condensers, 

membranen) die de energie opwekken, maar de impact op organismen moet tegelijk 

geminimaliseerd worden ook als dat hogere eisen stelt aan de toegepaste apparatuur. De 

proefinstallatie voor Blue Energy op de Afsluitdijk zou gebruikt kunnen worden om, breder dan 

alleen voor deze toepassing, het effect van filtratie- en innamesystemen op organismen te 

toetsen. Het Onderzoek Omgevingseffecten van Blue Energy (OOBE) onderzoek vormt - met die 

unieke locatie daarvoor beschikbaar - een uitstekende basis om verder op te werken. 

 

De ervaring in dit project heeft geleerd dat een goede kennis van de natuurlijke achtergrond in de 

Waddenzee voor wat betreft het voorkomen van zoöplankton, vis en andere organismen, van 

groot belang is om de effecten van inname te kunnen kwantificeren. Het zou aan te bevelen zijn 

als de monitoring van de kustwateren hiervoor baseline gegevens kon aanleveren. Voordat de 

bemonsteringen in dit project van start gingen, waren de meest recente vergelijkbare gegevens 

over zoöplankton in de Waddenzee van 1973-1978! De monitoring uitgevoerd voor dit OOBE 

onderzoek laat verder zien dat de variatie in samenstelling en dichtheid van organismen en 

sediment  in het Waddenzeewater erg hoog is, gedreven door invloeden van weer, getij, 

zoetwaterspui, uitwisseling met de bodem, maar bijvoorbeeld ook dag- nachtritmes van 

organismen. Hierdoor is een hoge monitoringsfrequentie nodig. Voor vervolgonderzoek wordt 

daarom aanbevolen om voor de monitoring van slib en organismen gebruik te maken van 

technieken voor autonome hoogfrequente monitoring van sediment, plankton en vissen. 

 

De voorbehandeling van het ingenomen water om slib te onttrekken, blijkt een kwetsbaar punt te 

zijn voor een Blue Energy centrale aan de slibrijke Waddenzee. Het verdient aanbeveling 

technisch en omgevingsgericht onderzoek uit te voeren om dit probleem verder op te lossen. In 

vergelijking met de directe effecten op organismen uit de omgeving, is de problematiek rond het 

verwijderen van slib uit het innamewater een belangrijker omgevingseffect. Installaties om slib te 

verwijderen vereisen zeer veel ruimte, produceren zeer grote hoeveelheden slib waarvan het 

onduidelijk is hoe dat terug in de Waddenzee kan worden gebracht, en hebben een eigen 

energieverbruik voor pompen, reinigen en slibtransport dat bij opschaling (door de grotere 

afstanden op het terrein) niet-lineair stijgt. Als de werking van de Blue Energy centrale vereist dat 

het zoute water slibvrij of bijna slibvrij is, dan is de Afsluitdijk in elk geval geen goede plaats voor 

een dergelijke centrale. Beter zou zijn de membraantechnologie zo te ontwikkelen dat slibgehalte 
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van het zoute water geen probleem vormt. Het lijkt aannemelijk dat het mitigeren van effecten op 

organismen, door gepaste zeefinstallaties, gemakkelijker is op te lossen dan het verwijderen van 

slib. Toch is ook daar nog aandacht nodig voor de manier waarop dat kan worden opgeschaald. 
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