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In het Kennisprogramma Natte Kunstwerken (KpNK) werken Deltares, MARIN, 
Rijkswaterstaat en TNO samen aan de kennisontwikkeling om de vervangings- en 
renovatieopgave bij natte kunstwerken (stuwen, sluizen, gemalen en storm-
vloedkeringen) efficiënt en kostenbesparend aan te pakken. 

 
 
 
 

                

  
Voor het kennisprogramma wordt er jaarlijks een inhoudelijk Kennisplan inclusief 
bijbehorend financieringsplan opgesteld. Andere partijen (zoals waterschappen 
en marktpartijen) worden nadrukkelijk uitgenodigd om deel te nemen. 
 
Meer informatie over het Kennisprogramma Natte Kunstwerken vindt op 
www.nattekunstwerkenvandetoekomst.nl waar ook de onderzoeksresultaten ter 
beschikking worden gesteld. 
 

 
De samenwerking binnen het Kennisprogramma Natte Kunstwerken vormt de 
uitwerking van de onderzoekslijn “Toekomstbestendige Natte Kunstwerken” 
binnen het Nationaal Kennisplatform voor Water en Klimaat (NKWK). Dit kennis-
platform brengt Nederlandse overheden, kennisinstellingen en bedrijven bij 
elkaar om samen te werken aan pilots, actuele vraagstukken en lange termijn-
ontwikkelingen op gebied van water- en klimaatvraagstukken. 
 
Meer informatie staat op www.waterenklimaat.nl. 
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Voorwoord 

Sluizen, stuwen, gemalen en stormvloedkeringen zijn belangrijke assets van beheerders zoals 
Rijkswaterstaat en de waterschappen. Een groot deel van deze natte kunstwerken bereikt komende 
decennia het einde van de (technische) levensduur waarvoor het is ontworpen. Er dient zich dan ook 
een aanzienlijke vervangings- en renovatieopgave van deze kunstwerken aan. 

De laatste jaren wordt steeds meer gezocht naar mogelijkheden om levensduur van kunstwerken te 
verlengen, en om bij einde levensduur (noodzakelijke) ingrepen aan gebiedsontwikkelingen en/of 
functionele/netwerk ontwikkelingen te koppelen. Rijkswaterstaat heeft daartoe als asset manager 
een vernieuwde werkwijze voor het Vervanging en Renovatie (VenR) proces opgesteld, welke de basis 
vormt voor de inrichting van het Kennisprogramma Natte Kunstwerken (zie Figuur 1). 

 

Figuur 1.   Vernieuwde RWS-werkwijze Vervanging en Renovatie. 

In het Kennisprogramma Natte Kunstwerken wordt kennis ontwikkeld die bijdraagt aan de 
verschillende stappen binnen deze vernieuwde VenR-werkwijze, met als focuspunten stap 1 
(prognoserapport) en stap 2 (regio-analyse en -advies). Het prognoserapport richt zicht op de (einde) 
technische levensduur, het regio-advies brengt met name de relatie object-netwerk-gebied in kaart. 
 
Het onderzoek in het Kennisprogramma Natte Kunstwerken vindt plaats langs de onderstaande  
3 onderzoekssporen en heeft tot doel om een effectieve en efficiënte aanpak van de vervanging- en 
renovatie-opgave en nieuwbouw van natte kunstwerken mogelijk te maken: 
 
 bestaand object - inzicht in (einde) technische levensduur 

- levensduurverlenging 
    object-systeem - inzicht in (einde) functionele levensduur en 

object-systeemrelaties 
    nieuw(e) object/objectonderdelen - toepassen innovaties 

- inspelen op toekomstige ontwikkelingen. 
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Sinds enkele jaren is er het Nationaal Kennisplatform voor Water en Klimaat (NKWK). Hieronder lopen 
diverse onderzoekslijnen. Eén van de onderzoekslijnen is “Toekomstbestendige Natte Kunstwerken”. 
Voor het praktisch laten functioneren van deze onderzoekslijn is er een Samenwerkingsovereenkomst 
Natte Kunstwerken en een Kennisprogramma Natte Kunstwerken opgesteld: 
 

 Samenwerkingsovereenkomst Natte Kunstwerken. De partijen die momenteel binnen deze 
overeenkomst samenwerken aan onderwerpen rondom de vervangings- en renovatieopgave 
bij natte kunstwerken zijn Deltares, MARIN, Rijkswaterstaat en TNO. 

 In het kader van de bovengenoemde Samenwerkingsovereenkomst Natte Kunstwerken en 
de 3 onderzoekssporen van het Kennisprogramma Natte Kunstwerken wordt er jaarlijks een 
inhoudelijk Kennisplan inclusief bijbehorend financieringsplan opgesteld. 

 
Naast de genoemde partijen zijn en worden andere partijen nadrukkelijk uitgenodigd om deel te 
nemen aan de Samenwerkingsovereenkomst Natte Kunstwerken en/of het Kennisplan. Inzet kan 
zowel in kind en/of financieel zijn. In het Kennisplan 2017 is er binnen het kader van 
Kennisprogramma Natte Kunstwerken samengewerkt met Lock2Twente en Acotec BV. 
 
Resultaten uit het Kennisprogramma Natte Kunstwerken worden gedeeld met de gehele sector, onder 
andere via de website www.nattekunstwerkenvandetoekomst.nl. 
 
De hierop volgende samenvatting heeft betrekking op het onderliggende onderzoeksrapport “Energie 
uit water rond natte kunstwerken – Kansen op kaart”. Dit onderzoek is geleid door Deltares in het 
kader van het Kennisplan 2017. In verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming is 
het originele Deltares rapport ten behoeve van het publiceren op de website alleen qua 
persoonsgegevens, maar niet qua inhoud aangepast. 
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Energie uit water rond natte kunstwerken – Kansen op kaart 

 
1 

Samenvatting 

Energie uit water rond natte kunstwerken 
Aanleiding 

Het kennisveld Natte Kunstwerken van Rijkswaterstaat heeft geconstateerd dat voor de aanleg/ 
renovatie van natte kunstwerken het begrip duurzaamheid nog niet op een eenduidige manier kan 
worden meegenomen. Daarom heeft RWS (in het kader van het KPP Aanlegvraagstukken) in 2017 aan 
Deltares gevraagd een onderbouwing op te stellen van (nu nog) ontbrekende functie-eisen voor 
duurzaamheid. De op te stellen onderbouwingen zullen een onderdeel vormen van de bestaande 
‘Basisspecificaties schutsluis’ en ’Basisspecificatie spuimiddel’, zoals binnen RWS gebruikt worden.  

Hiervoor is literatuuronderzoek uitgevoerd en met een grote groep van experts gesproken over 
energiezuinigheid en energieneutraliteit. De resultaten zijn vastgelegd in de rapportage van het KPP-
project. 

 

Onderzoeksvraag en -opzet (WAT) 

Echter, uit de groep van experts kwam ook naar voren dat er rond of -in de omgeving van- Natte 
Kunstwerken grote kansen liggen voor het opwekken/besparen van energie. Voor de 
vervangingsopgave Natte Kunstwerken lijkt een overzichtskaart die deze kansen voor 
energieopwekking in beeld brengt zeer waardevol. Vandaar dat er vanuit het Kennisprogramma Natte 
Kunstwerken door Rijkswaterstaat budget beschikbaar is gesteld om deze overzichtskaart te kunnen 
maken. Dit document geeft de achtergronden bij de ontwikkelde overzichtskaart. 

 

Onderzoeksaanpak en -methode (HOE) 

De uitslagen die hierin weergegeven zijn, zijn een verzameling van oudere onderzoeksprojecten 
uitgevoerd vanuit Deltares en andere organisaties zoals verwezen in de referentie sectie. 

 

Onderzoeksresultaten en synthese 

 

Evaluatie en vooruitblik 

De resultaten zijn gebaseerd op al de beschikbare dat op het moment van schrijven. Op elke 
voorgestelde locatie dient een nauwkeurig onderzoek gedaan te worden om de haalbarheid en het 
rendement van elke maatregel te bepalen. Het wordt geadviseerd om de verwezen rapporten na te 
kijken om beter inzicht over de daar beschreven technologieën te krijgen. 
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1 Inleiding 

Het kennisveld Natte Kunstwerken van Rijkswaterstaat heeft geconstateerd dat voor de aanleg/ 

renovatie van natte kunstwerken het begrip duurzaamheid nog niet op een eenduidige manier 

kan worden meegenomen. Daarom heeft RWS (in het kader van het KPP Aanlegvraagstukken) 

in 2017 aan Deltares gevraagd een onderbouwing op te stellen van (nu nog) ontbrekende 

functie-eisen voor duurzaamheid. De op te stellen onderbouwingen zullen een onderdeel vormen 

van de bestaande ‘Basisspecificaties schutsluis’ en ’Basisspecificatie spuimiddel’, zoals binnen 

RWS gebruikt worden.  

 

Hiervoor is literatuuronderzoek uitgevoerd en met een grote groep van experts gesproken over 

energiezuinigheid en energieneutraliteit. De resultaten zijn vastgelegd in de rapportage van het 

KPP-project. 

 

Echter, uit de groep van experts kwam ook naar voren dat er rond of -in de omgeving van- Natte 

Kunstwerken grote kansen liggen voor het opwekken/besparen van energie. Voor de 

vervangingsopgave Natte Kunstwerken lijkt een overzichtskaart die deze kansen voor 

energieopwekking in beeld brengt zeer waardevol. Vandaar dat er vanuit het Kennisprogramma 

Natte Kunstwerken door Rijkswaterstaat budget beschikbaar is gesteld om deze overzichtskaart 

te kunnen maken. Dit document geeft de achtergronden bij de ontwikkelde overzichtskaart. 

 

2 Kansen voor energie 

De kansen die het water biedt rond Natte Kunstwerken zijn geïnventariseerd. De volgende 

methoden voor het benutten van energie (uit water) zijn onderscheiden:  

 
• Getijde-energie 
• Energie uit saliniteitsverschil 
• Thermische energie uit oppervlaktewater 
• Energie uit beschikbaar verval 

 
In de kaart wordt ook per methode aangegeven hoe kansrijk de locatie voor deze methode is in 
vergelijking met de andere beschikbare locaties. Alleen de kunstwerken in beheer van RWS zijn 
in de kaarten opgenomen. Voor wat betreft de thermische energie zijn ook de waterlopen van de 
waterschappen opgenomen. 
 
Daarnaast is in dit document ook een lijst gemalen opgenomen die in beheer zijn bij 
Rijkswaterstaat, want mogelijk kan door een andere inzet van de pompen ook een bijdrage aan 
duurzaamheid worden geleverd. 
 

Deze kaart moet beschouwd worden als een levend document en de verwachting is dat 

sommige van de genoemde technologieën meer kansen bieden dan andere. Het doel van de 

kaart is om zowel digitaal als in printversie uit te nodigen de kansen rond energie-opwekking op 

een laagdrempelige manier te kunnen bespreken. 
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3 Opzet van de overzichtskaart 

De overzichtskaart is opgezet in ARC-GIS. De database die op basis van de beschikbare 

literatuur gevuld is met informatie over de kansen voor energie opwekking weergegeven is 

opgenomen in een ArcMap format. In dit hoofdstuk zijn de symbolen per kunstwerk en energie 

opwekking type weergegeven. 

 

Type energie Symbool 

Getijde-energie: In de kaart voor de getijde-

energie is het gebruikte symbool groende 

driehoek. Hoe groter de lijn hoe hoger de mogelijk 

op te wekken vermogen van de getijde-energie. 

(Ref. [3]). 
  

Energie uit saliniteitsverschil: Het symbool die 

gebruikt is, is een ster. Geen indicatie van kansen, 

projectresultaten niet openbaar gemaakt. 

 

Thermische energie uit oppervlakte water. 

Warmtevraag.  

Voor de potentie van de warmtevraag zijn 

verschillende kleuren gebruikt om te laten zien 

welke waterlichamen de grootste kansen bieden. 

(Er zijn ook twee symbolen voor gebrek van 

gegevens of afwezigheid van vraag). 

 

 

 
Thermische energie uit oppervlakte water. 

Koudevraag.  

Voor de potentie van de koudevraag zijn 

verschillende kleuren gebruikt om te laten zien 

welke waterlichamen de grootste kansen bieden. 

(Er zijn ook twee symbolen voor gebrek van 

gegevens of afwezigheid van vraag). 

 

 
 

Energie uit beschikbaar verval: Deze kans is 

beschikbaar bij stuwen en schutsluizen. Deze zijn 

beiden in beeld gebracht met onderling 

verschillende symbolen.  

Stuwen 

 
Schutsluizen en spuisluizen 



 
 

 

 
 

Datum 

18 januari 2019 
Pagina 

4 van 10 

 

 

 

 

 

 
  

Besparing van energie bij gemalen. De gemalen 

die in het beheer van RWS zijn, zijn weergegeven. 

Informatie over de energielevering per gemaal zijn 

niet beschikbaar en ook niet de mogelijke winst 

met energie besparende maatregelen.  

 

 

4 Toelichting kansen 

De onderliggende informatie is opgenomen in de “attribute table” van de GIS mappen. Al de data 

die in deze sectie zijn weergegeven zijn beschikbaar in de GIS lagen. 

4.1 Getijde-energie 

De mogelijkheden voor energie uit getij zijn in deze tabel gegeven. Deze cijfers zijn afgeleid van 

tabel 6.1 van Ref. [3]. Ze zijn gebaseerd op schattingen van financiële en technische 

haalbaarheidstudies. De beschouwde factoren voor technische haalbaarheid zijn oppervlak van 

het beschouwde  bekken, het getijverschil en het debiet van de afstromende rivier.   

 

Locatie 
Potentieel 
vermogen  

Potentiële energie-
opbrengstl 

 MW GWh/year 

Westerschelde 22 64 

Oosterschelde 413 918 

Brouwersdam 118 263 

Haringvliet 11 37 

Afsluitdijk 3.5 12.3 

Lauwersmeer
1
 40 90 

Eems-Dollard 4.6 13.9 

 

4.2 Energie uit saliniteitsverschil 

De maximale potentiele energie van de zogenaamde pressure retarded osmosis (PRO) techniek 

is afhankelijk van het saliniteitsverschil aan weerskanten van het membraan. Naarmate het 

saliniteitsverschil kleiner is, kan minder energie worden opgewekt. In Ref. [3] zijn de volgende 

getallen voor enkele locaties gegeven:  

 

                                                   
1
 In beheer bij het waterschap Noorderzijlvest 
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Locatie 
Vermogen 
potentieel 

 MW 

Brouwersdam 400 

Nieuwe 
Waterweg Niet bekend 

Afsluitdijk 250 

Noordzeekanaal 50 

 
In Ref [3] wordt verwezen naar Statkraft, 2009. Dit rapport is niet meer online beschikbaar en 
daardoor zijn de gebruikte criteria voor mogelijkheid van benutten Blauwe Energie niet meer te 
reproduceren.  

4.3 Thermische energie uit oppervlakte water 

De informatie over de kansen voor thermische energie uit oppervlakte watervlakte water per 

kunstwerk is niet in dit document opgenomen, omdat dat het een enorm databestand is. 

 

We geven hier wel een korte toelichting op de kansrijkheid van thermische energie, die met een 

percentage op de kaart is gekwantificeerd.  

 

De formule die de kansrijkheid van thermische energie berekent houdt zowel rekening met de 

technische mogelijkheden voor onttrekking van warmte of kou asl met de vraag naar deze 

energie inde omgeving. De technische mogelijkheden hangen af van de onttrekkingscapaciteit 

(KOC en WOC) en de bodem-opslagcapaciteit (BC). De resulterende technische potentie wordt 

vergeleken met de warmte- en koudevraag (W resp. K) in de nabijheid van het waterlichaam.  

 

Potentiew = min[min{OCw, BC} ,W] /W 

Potentiek = min[min{OCK, BC} , K] /K 

 

OCw = onttrekkingscapaciteit warmte 

OCk = onttrekkingscapaciteit koude 

BC = bodem-opslagcapaciteit 

W = warmtevraag 

K = koudevraag 

 

De kansrijkheid wordt dan weergegeven met een waarde tussen 0 en 1 (of tussen 0 en 100%). 

Met deze formule is de mogelijke vraag naar thermische ook meegenomen in de  berekening. 

Dat wil zeggen dat de potentie laag zal zijn als er geen warmte- c.q. koudevraag in de omgeving 

aanwezig is.  
 

4.4 Energie uit beschikbaar verval: Stuwen 

Het potentieel voor energie opwekking is weergegeven voor de stuwen die in beheer van RWS 

zijn. Er zijn twee waardes weergegeven, één voor de energie opwekking potentieel met een 

visvriendelijke en één met een “Visonvriendelijke” turbine. Voorde locaties waar al een 

waterkrachtcentrale (WKC) aanwezig is, is het totaal geïnstalleerde vermogen weergegeven.  
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Naam Verval  
Aanvullen

de 
Informatie 

Technische 
potentieel 

Visonvriendelijk 
turbine 

Technische 
potentieel 

Visvriendelijk 
turbine 

Geïnstal
leerd 

vermog
en 

Type 
van 

geïnstall
eerd 

turbine 

Refer
entie 

[-] [m] [-] [MW] [MW] [MW] [-] [-] 

Stuw Lith 3.7 
WKC 

aanwezig 
nvt. nvt. 14 4 Kaplan 

[1] 

Stuw Grave 3 nvt. 7.5 1.5 nvt. nvt. 

Stuw Driel 2.6 nvt. 2.3 0.5 nvt. nvt. 

Stuw 
Sambeek 

3.25 nvt. 8.5 1.5 nvt. nvt. 

Stuw 
Amerongen 

3.2 
WKC 

aanwezig 
nvt. nvt. 10 4 Kaplan 

Stuw 
Hagestein 

2.5 
WKC 

aanwezig 
8 1 1.8 

Verticale 
Kaplan 
turbine 

Stuw 
Borgharen 

6 nvt. 11 1.5 nvt. nvt. 

Stuw Linne 3.3 
WK 

aanwezig 
nvt. nvt. 11.5 4 Kaplan 

Stuw 
Roermond 

2.7 nvt. 6.5 1.5 nvt. nvt. 

Stuw Belfeld 3.3 nvt. 5 1.5 nvt. nvt. 

 

1) De gegevens zijn uit de bron ongewijzigd overgenomen (Ref. [1]). Het wat de 

meetperiode was. 

 

4.5 Energie uit beschikbaar verval: Schutsluizen en spuisluizen 

In de volgende tabel zijn de  de schutsluizen en spuisluizen (in beheer van RWS) weergegeven 

met het beschikbbare verval. Op dit moment kunnen we niet achterhalen wat de ondergrens in 

verval is voor een rendabele waterkrachtcentrale, daarom is voor het verval geen ondergrens 

gehanteerd. Merk op dat door ondermeer getij, opwaaiing en hoge rivierwaterstanden de 

vervallen variabel zijn. De genoemde getallen zijn dan ook indicatief.  

 

Naam Omschrijving Verval
1
 

[-] [-] [m] 

Lorentzsluizen 
Sluizencomplex tussen Waddenzee - IJsselmeer te 
Kornwerderzand 1 

Stevinsluizen 
Sluizencomplex tussen Waddenzee - IJsselmeer te Den 
Oever 1 

Krabbersgatsluis 
Sluizencomplex tussen IJsselmeer - Markermeer te 
Enkhuizen 0,25 

Houtribsluizen 
Sluizencomplex tussen IJsselmeer - Markermeer te 
Lelystad 0,25 

Roggebotsluis Sluizencomplex tussen Vossemeer – Drontermeer
2
 0,15 

IJmuiden sluizen Sluizencomplex in het Noordzeekanaal te IJmuiden 0,6 
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Oranjesluizen Sluizencomplex tussen Binnen IJ - Buiten IJ 0,4 

Sluiscomplex Eefde Sluiscomplex in het Twenthekanaal te Eefde 6,5 

Nijkerkersluis Sluizencomplex tussen Nijkerkernauw - Nuldernauw
2
 0,15 

Sluis bij Modellenloods 
(Mobilion) 

Sluis bij Modellenloods (Mobilion) in Oude Rijn westzijde 
Amsterdam-Rijnkanaal nb 

Sluis 4 Sluiscomplex in de Zuid-Willemsvaart te Veghel
2
 2,0 

Sluis Schijndel Sluiscomplex in de Zuid-Willemsvaart te Schijndel
2
 2,7 

Bathse spuisluis Sluiscomplex tussen Westerschelde - Spuikanaal
2
 2 

Sluiscomplex Empel Sluiscomplex in het Maximakanaal
2
 1 

Katse Heule 
Doorlaatwerk in de Zandkreekdam tussen de 
Oosterschelde en het Veerse

2
 0 

Krammersluizen Sluizencomplex in de Philipsdam 0 

Flakkeese spuisluis Sluis in de Grevelingendam 0 

Volkeraksluizen Sluizencomplex tussen Hellegat - Hollandsch Diep 0,1 

Brouwerssluis Sluiscomplex tussen Noordzee - Grevelingenmeer
2
 0 

Sluis 12 Sluiscomplex in de Zuid-Willemsvaart te Someren-Eind
2
 2,0 

Sluis 16 Sluiscomplex in de Zuid-Willemsvaart te Boshoven
2
 4,0 

Sluis 13 Sluiscomplex in de Zuid-Willemsvaart
2
 3,0 

Sluis 15 Sluiscomplex in de Zuid-Willemsvaart te Nederweert
2
 3,95 

Sluis 11 Sluizencomplex in de Zuid-Willemsvaart te Someren 2,5 

Sluis 10 Sluizencomplex in de Zuid-Willemsvaart te Lierop
2
 1,9 

Sluis Helmond (DE) Sluiscomplex tussen Zuid-Willemsvaart - Nieuwe Aa
2
 5,65 

Sluis 5 Sluiscomplex in de Zuid-Willemsvaart te Keldonk 2,5 

Sluis 6 Sluiscomplex in de Zuid-Willemsvaart te Donk
2
 2,25 

Sluis Maasbracht Sluizencomplex in het Julianakanaal 11,8 

Sluis Bosscheveld Sluis in de Zuid-Willemsvaart
2
 3,7 

Sluiscomplex Hengelo Sluiscomplex in het Twenthekanaal 9 

Sluiscomplex Delden Sluiscomplex in het Twenthekanaal 7 

Sluis Born Sluizencomplex in het Julianakanaal 11,4 

Sluis IV Sluizencomplex in het Wilheminakanaal
2
 2,45 

Sluis II Sluizencomplex in het Wilheminakanaal
2
 2,55 

Sluis III Sluizencomplex in het Wilheminakanaal
2
 4,85 

Sluis I Sluizencomplex in het Wilheminakanaal
2
 3,5 

Marksluis Sluiscomplex in de Mark 0,6 

Sluis Panheel Sluizencomplex in het kanaal Wessem-Nederweert
2
 7,8 

Prinses Irenesluis Sluizencomplex in het Amsterdam-Rijnkanaal
2
 3,9 

Prins Bernhardsluizen Sluizencomplex in het Amsterdam-Rijnkanaal 3 

Weurt Schutsluiscomplex in het Maas-Waalkanaal 2 

St Andries Schutsluis tussen Waal en Maas 2 

Terneuzen Sluizencomplex in het kanaal Gent-Terneuzen
2
 2 
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1) De gegevens zijn uit de bron ongewijzigd overgenomen Ref. [1]. Zo zijn de schutsluizen 

in de vaarweg Lemmer-Delfzijl hier nog niet opgenomen. 

2) De vervallen in Ref.[1] zijn geüpdatet op basis van de laatste beschikbare informatie van 

RWS.  

4.6 Besparing van energie bij gemalen 

In de overzichtskaart zijn alleen de gemalen die in beheer van RWS zijn meegenomen (Ref. [5]). 

Hun energiegebruik consumptie en de mogelijke vermindering van dit gebruik zijn nog niet in de 

database opgenomen. Hiervan was geen overzicht beschikbaar.  

 

Naam gemaal 

Gemaal Zedemuden (in 2018 overgedragen aan waterschap 
Drents Overijsselse Delta) 

Gemaal tussen Buiten-en Binnenspuikanaal IJmuiden 

Nieuw gemaal bij sluis Eefde 

Oud gemaal bij sluis Eefde 

Gemaal bij sluis Delden 

Gemaal bij sluis Hengelo 

Gemaal in de Vleutense Wetering westzijde Amsterdam-
Rijnkanaal 

Gemaal t.b.v. de Kreekraksluizen 

Gemaal bij de sluis Heumen in het Maas-Waalkanaal 

Gemaal Oosterhout nabij sluis I Wilhelminakanaal 

Gemaal bij de duwvaartsluizen Krammer 

Gemaal bij de jachtensluis Krammer 

Dieselgemaal Prinses Marijkesluis 

Gemaal bij sluis Born in het Julianakanaal 

Gemaal Reijdtsgraaf 

Gemaal sluis Panheel in het kanaal Wessem-Nederweert 

Gemaal bij sluis Maasbracht in het Juliananakanaal 

Gemaal De Zalm Oost 

Gemaal De Zalm West 

Gemaal De Kroon 
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Lawerszee

Haringvliet
Brouwersdam

Afsluitdijk

Eems-Dollard

Westerschelde

Oosterschelde

Sources: Esri, HERE, DeLorme, Intermap, increment P Corp., GEBCO, USGS, FAO, NPS, NRCAN, GeoBase, IGN, Kadaster NL, Ordnance
Survey, Esri Japan, METI, Esri China (Hong Kong), swisstopo, MapmyIndia, © OpenStreetMap contributors, and the GIS User Community
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Getij Energie
Power_MW

#* 3,5  -  40,0
#* 40,0  - 118,0
#* 118,0  -  413,0



_

_

_

_
Brouwersdam

Afsluitdijk

Noordzeekanaal

Nieuwe waterweg

Sources: Esri, HERE, DeLorme, Intermap, increment P Corp., GEBCO, USGS, FAO, NPS, NRCAN, GeoBase, IGN, Kadaster NL, Ordnance
Survey, Esri Japan, METI, Esri China (Hong Kong), swisstopo, MapmyIndia, © OpenStreetMap contributors, and the GIS User Community
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Energie uit saliniteitsverschil
_ NKW_blauwe_en



Sources: Esri, HERE, DeLorme, Intermap, increment P Corp., GEBCO, USGS, FAO, NPS, NRCAN, GeoBase, IGN, Kadaster NL, Ordnance
Survey, Esri Japan, METI, Esri China (Hong Kong), swisstopo, MapmyIndia, © OpenStreetMap contributors, and the GIS User Community

Warmtevraag potentie
PotW_CLASS

geen gegevens
geen warmtevraag
potentie 0 - 25%
potentie 25% - 75%
potentie 75% - 100%
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Sources: Esri, HERE, DeLorme, Intermap, increment P Corp., GEBCO, USGS, FAO, NPS, NRCAN, GeoBase, IGN, Kadaster NL, Ordnance
Survey, Esri Japan, METI, Esri China (Hong Kong), swisstopo, MapmyIndia, © OpenStreetMap contributors, and the GIS User Community

Koudevraag potentie
PotK_CLASS

geen gegevens
geen koudevraag
potentie 0 - 25%
potentie 25% - 75%
potentie 75% - 100%
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$+

$+

$+

$+

$+

$+

$+

$+

$+
$+

Stuw Lith

Stuw Linne

Stuw Driel

Stuw Grave

Stuw Belfeld

Stuw Sambeek

Stuw Roermond

Stuw Borgharen

Stuw Hagestein
Stuw Amerongen

Sources: Esri, HERE, DeLorme, Intermap, increment P Corp., GEBCO, USGS, FAO, NPS, NRCAN, GeoBase, IGN, Kadaster NL, Ordnance
Survey, Esri Japan, METI, Esri China (Hong Kong), swisstopo, MapmyIndia, © OpenStreetMap contributors, and the GIS User Community

Stuwen
Verval

$+ 2,5m- 2,7m
$+ 2,7m - 3,3m
$+ 3,3m - 3,7m
$+ 3,7m - 6,0m
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Weurt

Sluis I

Sluis 6
Sluis 5

Sluis 4Sluis II

Sluis IV

Sluis 10Sluis 11

Sluis 15
Sluis 13

Sluis 16

Sluis 12Terneuzen

Marksluis
Sluis III

St Andries

Sluis Born

Katse Heule

Sluis Panheel

Brouwerssluis

Oranjesluizen

Roggebotsluis

Stevinsluizen

Krammersluizen

Nijkerkersluis

Houtribsluizen

Lorentzsluizen

Volkeraksluizen
Sluis Schijndel

Kreekraksluizen

Sluis Maasbracht

Bathse spuisluis

IJmuiden sluizen

Krabbersgatsluis

Sluis Bosscheveld

Meppelerdiepsluis

Prinses Irenesluis

Sluis Helmond (DE)

Sluiscomplex Empel

Sluiscomplex Eefde

Sluiscomplex Delden

Flakkeese spuisluis

Sluis Haarrijn West

Sluiscomplex Hengelo

Prins Bernhardsluizen

Heesbeensche uitwateringsluis
Genderensche uitwateringssluis

Sluis bij Modellenloods (Mobilion)

Sources: Esri, HERE, DeLorme, Intermap, increment P Corp., GEBCO, USGS, FAO, NPS, NRCAN, GeoBase, IGN, Kadaster NL, Ordnance
Survey, Esri Japan, METI, Esri China (Hong Kong), swisstopo, MapmyIndia, © OpenStreetMap contributors, and the GIS User Community

Schutsluizen
Verval

geen gegevens
0.0m - 1,0m
1,0m - 3,6m
3,6m - 7,0m
7,0m - 11,8m
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XW

XW

XWXW

XW XW

XW

XWXW

XW

XW

XW

XW

XWXW

XW

XWXW

XW
XW

De Kroon

Oud Gemaal

Gemaal Born

De Zalm oostDe Zalm west

Nieuw Gemaal

Gemaal Heumen

Gemaal Delden

Gemaal Panheel

Gemaal Hengelo

Gemaal Kreekrak

Gemaal IJmuiden

Gemaal Zedemuden

Gemaal Maasbracht

Gemaal Oosterhout

Gemaal Reijdtsgraaf

Gemaal jachtensluisGemaal duwvaartsluizen

Dieselgemaal Pr. Marijkesluis

Gemaal Vleutense Wetering (westzijde ARK)

Sources: Esri, HERE, DeLorme, Intermap, increment P Corp., GEBCO, USGS, FAO, NPS, NRCAN, GeoBase, IGN, Kadaster NL, Ordnance
Survey, Esri Japan, METI, Esri China (Hong Kong), swisstopo, MapmyIndia, © OpenStreetMap contributors, and the GIS User Community

Gemalen
XW Gemalen
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Weurt

Sluis I
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Sluis IV
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Sluis III
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Sluis Born
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