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LIJST MET GEBRUIKTE AFKORTINGEN 
 
AC = alternating current (wisselstroom) 
BC = brandstofcel 
BCWK = brandstofcel gebaseerde warmtekrachtinstallatie 
DC = direct current (gelijkstroom) 
GM = gasmotor 
HT = hoge-temperatuur 
MCFC = molten carbonate fuel cell (gesmolten carbonaat brandstofcel) 
LHV = lower heating value (onderste verbrandingswaarde van brandstof) 
LT = lage-temperatuur 
m3 = kubieke meter (bij gassen gaat het om "normaal kuubs", dat wil zeggen om 

het volume dat het gas inneemt (of zou innemen) bij een gastemperatuur van 
0°C en een absolute gasdruk van 1,01325 bar, tenzij anders vermeld) 

m3ae = kubieke meter aardgas-equivalent 
ORC   = organic Rankine cycle (turbine-installatie geschikt voor lage temperaturen) 
PEMFC = proton exchange membrane fuel cell 
RGR = rookgasreiniger 
SOFC = solid oxide fuel cell (vast-oxide brandstof cell) 
SOFC-GT = vast-oxide brandstofcel gecombineerd met (micro) gasturbine 
SPFC = solid polymer fuel cell 
TCO = total cost of ownership 
VOC  = volatile organic compounds (vluchtige organische stoffen) 
WK = warmtekrachtinstallatie 
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SAMENVATTING 
 
Brandstofcelgebaseerde warmtekrachtinstallaties (BCWK’s) vormen al een aantal jaren een 
belofte voor een energiezuinigere glastuinbouw. Hierbij gaat het met name om die brandstof-
celsystemen die door hun ontwerp een hoger elektrisch systeemrendement halen dan de 
momenteel gangbare gasmotoren (in het bijzonder zogenaamde MCFC- en SOFC-syste-
men). Door het hogere elektrische rendement en daarmee betere kracht-warmteverhouding 
kan in het bijzonder bij zwaar belichte teelten met een warmteoverschot significant op het 
energieverbruik worden bespaard. Bij bedrijven waar geen warmte over is, kan met een 
hoogrendement brandstofcelwarmtekracht een hoger elektrisch vermogen worden opgesteld 
zonder dat er een warmteoverschot ontstaat, waardoor minder elektriciteit hoeft te worden 
ingekocht of meer elektriciteit kan worden teruggeleverd. Beide effecten zijn gunstig voor het 
netto primaire energieverbruik van het bedrijf. 
 
Een andere aantrekkelijke eigenschap van brandstofcel-WK’s is dat de afgassen zeer 
schoon zijn, waardoor deze direct – zonder rookgasreiniger - kunnen worden gebruikt voor 
CO2-bemesting. Dit vereist wel dat een koolstofhoudende brandstof wordt gebruikt (bijvoor-
beeld aardgas of biogas). Deze dient vóór gebruik in de brandstofcellen met behulp van een 
zogenaamde reformer te worden omgezet in waterstof, CO2  en eventueel CO. In de brand-
stofcellen wordt de waterstof in een elektrochemisch proces omgezet in waterdamp en de 
CO in CO2. Hierbij komt elektrische en thermische energie vrij. Door toepassing van een 
reformer wordt de brandstofcel-WK meer brandstofflexibel (maar ook duurder). Bij hoge-
temperatuurbrandstofcellen (zoals MCFC en SOFC), kan de reforming ook in de brandstof-
cellen zelf plaatsvinden ("internal reforming"). 
 
Alhoewel brandstofcellen een belofte voor de toekomst vormen, blijft toepassing in de glas-
tuinbouw vooralsnog uit. In deze studie is nagegaan hoe het staat met de ontwikkelingen bij 
leidende fabrikanten en hun plannen voor marktintroductie. Tevens zijn de condities onder-
zocht waaronder investeren in brandstofcelwarmtekracht aantrekkelijk wordt. 
 
BCWK op basis van gesmolten-carbonaatbrandstofcellen bevindt zich anno 2008 het dichtst 
bij een volwassen product. De “Hot-Module” (van CFC Solutions) en de “DFC”-systemen 
(van FuelCell Energy) zijn beproefd en getest in verschillende demonstraties (buiten de tuin-
bouwsector) en worden (klein-)seriematig geproduceerd. Een verdere kostprijsreductie blijft 
echter noodzakelijk. Aan hybride MCFC-systemen, waarbij de brandstofcelmodule wordt 
gecombineerd met een kleine (gas)turbine, wordt gewerkt. Met dergelijke hybride systemen 
is op termijn een elektrisch rendement van circa 60% te behalen. 
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SOFC-systemen, en in het bijzonder hybride systemen met gasturbine, hebben ten opzichte 
van eerdere planningen (zoals waargenomen bij een marktverkenning in 2003) vertraging op 
opgelopen. Enerzijds komt dat, doordat voor een commercieel aantrekkelijke brandstofcel 
een andere celontwerp nodig was en anderzijds - bij de hybride combinatie – het niet 
mogelijk was bij het beoogde vermogen een geschikte microgasturbine te vinden (Siemens – 
Westinghouse). In de tussentijd zijn er wel andere spelers op de markt gekomen, die ook de 
intentie hebben om middelgrote (250-5000 kW) SOFC-systemen te ontwikkelen met een 
hoog elektrisch rendement (o.a. Rolls Royce en Topsoe Fuel Cell). De eerste partij wil in 
2008 haar eerste 1 MWe systeem beproeven. De tweede partij is nog wat minder ver met de 
ontwikkelingen (20 kWe prototype gereed). Algemeen kan worden gesteld dat SOFC-
demonstratieplants (anders dan prototypes) niet voor 2010 worden verwacht. 
 
De bedrijfseconomische aantrekkelijkheid van een brandstofcelwarmtekrachtinstallatie hangt 
af van: 
- het verschil in het elektrisch rendement van brandstofcelwarmtekracht en referentie-

systeem (gasmotor) 
- het percentage overtollige warmte van de gasmotor 
- de benodigde meerinvestering voor het BCWK-systeem 
- de (eventueel) benodigde extra onderhouds- en bedrijfsvoeringskosten 
- een eventueel verschil in bedrijfsvoering (bijvoorbeeld continu bedrijf bij brandstofcel 

versus start-stop bedrijf bij een gasmotor) 
- keuze van elektrisch vermogen van BCWK in relatie tot dat van het referentiesysteem 
- gas- en elektriciteitsprijzen. 
 
Bij bijvoorbeeld een BCWK met een 8%-punt hoger elektrisch rendement (50% in plaats van 
42%) en 33% hogere (all-in) onderhoudskosten per kWhe is de toelaatbare meerinvestering 
voor een BCWK – waarbij voor de BCWK dezelfde jaarlijkse netto-opbrengst wordt verwacht 
als voor de gasmotor - circa 125% (dat wil zeggen circa 1.400 EUR/kWe uitgaande van een 
referentie-investering van circa 624 EUR/kWe voor een gasmotor met rookgasreiniger). Dit 
geldt onder de voorwaarde dat circa 30% van de warmte van de gasmotor WK overtollig is. 
Is er minder overtollige warmte, dan neemt de toelaatbare meerinvestering af. Verder is hier-
bij aangenomen dat de BCWK continu draait (8760 uur per jaar) en de gasmotor 
start/stopbedrijf voert (4200 uur per jaar) en er is uitgegaan van energieprijzen van maart 
2008. 
 
Reductie van de kostprijs gaat bij MCFC en SOFC minder snel dan 5 jaar geleden door 
fabrikanten verwacht werd. Algemeen kan worden gesteld, dat de R&D-targets bij de meeste 
stack-technologieën gesteld in het begin van dit decennium nog niet gehaald zijn.  
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Ondanks dat nog niet kan worden gegarandeerd dat de investeringsprijzen over 3 à 4 jaar op 
een concurrerend niveau liggen (wat nu het streven van een aantal fabrikanten is), wordt 
toch aanbevolen alvast op beperkte schaal ervaring met BCWK’s te gaan opdoen in (of voor) 
de tuinbouw, specifiek ook rond de aspecten die met name voor de tuinbouw van belang 
zullen zijn, zoals het directe gebruik van de afgassen voor CO2-bemesting, de continue 
bedrijfsvoeringswijze, zo mogelijk ook "hot-stand-by start/stopbedrijf" en de onderhouds-
aspecten in zo’n "setting". Dit kan met een demonstratieproject op een glastuinbouwbedrijf, 
maar eventueel ook door middel van een participatie in een demonstratieproject buiten de 
sector (mits de toepassing voldoende overeenkomsten kent). Het laatste is naar verwachting 
goedkoper. 
 
De opgedane ervaring dient te worden teruggekoppeld naar de fabrikanten en te worden 
gebruikt om de precommerciële BCWK-systemen verder te verbeteren c.q. te optimaliseren 
en verder om eventuele specifieke eisen voor de tuinbouwtoepassing boven water te krijgen, 
zodat deze tijdig in de commerciële BCWK-systemen kunnen worden meegenomen. 
Mochten de marktprijzen over 3 à 4 jaar inderdaad op een concurrerend niveau zijn 
gekomen, dan is inmiddels relevante ervaring opgedaan, en hopelijk verwerkt, waardoor de 
penetratie van deze veelbelovende techniek in de glastuinbouw kan worden versneld (en 
daarmee de beoogde besparing op het primaire energieverbruik eerder kan worden "binnen-
gehaald"). 
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1 INLEIDING 
 
1.1 Achtergrond 
 
Assimilatiebelichting in de glastuinbouw vraagt veel elektriciteit. Belichtende glastuinbouw-
bedrijven met een eigen elektriciteitsopwekking hebben dikwijls op jaarbasis een fors warm-
teoverschot (of wekken een kleiner deel van de elektriciteit op dan ze zouden willen). 
Centraal in de energievoorziening van een belichtend bedrijf staat vaak een warmtekracht-
installatie (kortweg aangegeven met "WKK"), in het algemeen in de vorm van één of 
meerdere gasmotoren. Dergelijke bedrijven zouden een forse besparing op het primaire 
energieverbruik kunnen realiseren als de verhouding tussen de (door de WKK op het bedrijf 
geproduceerde) elektriciteit en warmte kan worden verbeterd [1]. Brandstofcellen, al dan niet 
in combinatie met een microgasturbine, bieden perspectief op een significant hoger 
elektrisch rendement en dus betere kracht/warmteverhouding. In de studie wordt nagegaan 
onder welke voorwaarden (o.a. tot welk investeringsniveau) zo’n brandstofcelgebaseerde 
warmtekrachtinstallatie (BCWK) financieel interessant is en hoever de markt af staat van de 
introductie van (perspectiefrijke) BCWK’s. Het is de bedoeling dat deze studie in een latere 
fase leidt tot een demonstratieproject met een hoge kans op navolging. 
 

W
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B = brandstof (aardgas, bio-gas,
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Figuur 1.1 Schematische voorstelling van een kas met een op brandstofcellen gebaseerde 
energievoorziening. In vergelijking met een "conventionele" energievoorziening is 
hier de gasmotor vervangen door brandstofcelwarmtekrachteenheid. De hulpketel 
is alleen nodig als de warmteproductie van de BCWK onvoldoende is. 
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1.2 Doel  
 
Doel van deze quickscan is het op hoofdlijnen in beeld brengen van de haalbaarheid en het 
marktaanbod van op brandstofcellen gebaseerde warmtekrachtinstallaties (BCWK’s) voor 
belichte teelten, met een in vergelijking met state-of-the-art gasmotoren hoog elektrisch 
rendement. Achterliggend doel bij "adoptie" van deze techniek door de glastuinbouwsector is 
door een betere kracht/warmteverhouding een forse besparing op het (netto1) primaire 
energieverbruik te realiseren. De in een projectvervolg beoogde demonstratie moet een 
dermate wervende kracht te hebben, dat dit leidt tot navolging in de praktijk, en daarmee tot 
een significante bijdrage aan de transitie naar een energieneutrale belichte glastuinbouw in 
2020. 
 
Technische doelstellingen: 
- verkrijgen van betrouwbare cijfers betreffende het elektrische en thermische systeem-

rendement van potentieel voor de tuinbouw interessante BCWK’s, die al op de markt zijn 
of binnenkort komen (in dit verband is niet alleen het brandstofcelstackrendement van de 
BCWK van belang maar ook het parasitaire verbruik van de "balance-of-plant" 
componenten zoals reformer, ventilatoren, DC/AC-convertor e.d.) 

- scheppen van inzicht in de energetische en bedrijfseconomische omstandigheden (o.a. 
verbetering van het elektrisch rendement van BCWK ten opzichte van gasmotor, fractio-
neel warmteverbruik van gasmotor, investeringsniveau, onderhoudskosten e.d.) waar-
onder investeren in BCWK interessant is. 

 
 
1.3 Aanpak/werkzaamheden/leeswijzer 
 
In dit project zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd (hieronder eerst beknopt 
beschreven, in de volgende hoofdstukken in meer detail uitgewerkt): 
 
1. verkenning van de aantrekkelijkheid van BCWK in het algemeen (energetische aspecten, 

bruikbaarheid CO2, bedrijfsvoering e.d., zie hoofdstuk 2, paragraaf 2.1 en 2.2) 
 
2. beperkte marktverkenning van perspectiefrijke BCWK’s (in het bijzonder SOFC, MCFC, 

hybride-BCWK’s, zie paragraaf 2.3). Informatie is onder andere verkregen door: 
a. bezoek aan Grove Fuel Cell Conference + Exhibition (waar verschillende ontwikke-

laars en leveranciers van MCFC en SOFC aanwezig waren) 

                                                 
1 “netto” betekent hier dat aan het net geleverde elektriciteit – gewogen met een primaire 

energiefactor – in mindering gebracht wordt op het primaire energieverbruik van het bedrijf 
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b. vervolgcommunicatie met enkele van de meest kansrijke fabrikanten om meer 
informatie boven water te krijgen (o.a. CFC Solutions en NedStack) 

 
3. verkenning van de bedrijfseconomische aantrekkelijkheid van BCWK (investeringsruimte 

in afhankelijkheid van o.a. rendement van BCWK ten opzichte van gasmotor, energie-
vraagprofiel van tuinder e.d., zie hoofdstuk3) 

 
4. schriftelijke rapportage van de bevindingen uit de vorige stappen (dit rapport). Behalve de 

reeds genoemde verkenningen in hoofdstukken 2 en 3 bevat dit ook nog hoofdstuk 4 
waarin de conclusies en aanbevelingen worden gegeven. 
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2 AANPAK VERKENNING 
 
De verkenning van de geschiktheid van brandstofcelgebaseerde warmtekrachtinstallaties 
(BCWK) voor belichte teelten in de glastuinbouw start met de volgende activiteiten: 
- beknopte beschrijving van brandstofcellen en relevante kenmerken van brandstofcel-

WK’s (paragraaf 2.1) 
- vergelijking met gasmotoren (paragraaf 2.2) 
- samenstellen van een overzicht van het aanbod van BCWK’s van meer dan 100 kW 

(beperkte marktverkenning, paragraaf 2.3) 
- overzicht van andere relevante brandstofcelontwikkelingen (paragraaf 2.4). Vervolgens 

wordt in hoofdstuk 3 de investeringsruimte voor BCWK (in afhankelijkheid van onder 
andere elektrisch rendement van de BCWK ten opzichte van WK, fractie gebruikte 
warmte van referentie-WK, onderhoudskosten e.d.) berekend. 

 
 
2.1 Brandstofcellen algemeen 
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elektrolyt

kathode

ionen:
O2- of  CO32-

electronen e-
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Figuur 2.1 Principeschema van een brandstofcelsysteem. Een brandstofcel is een soort 
continu gevoede batterij, waaraan voortdurend brandstof (en lucht) worden toege-
voerd en waaruit de "uitgeputte" restgassen (en warmte) worden afgevoerd. De 
brandstofcel produceert een gelijkstroom. In de praktijk worden meerdere brand-
stofcellen gestapeld (tot een zogenaamde "stack") en elektrisch in serie gescha-
keld om een hogere spanning te krijgen. Bij koppeling aan het net wordt de gelijk-
spanning eerst omgevormd tot een wisselspanning. 
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Brandstofcellen (BC’s) zijn veelbelovende energieconversiesystemen, waarbij brandstof in 
een continue proces direct in elektriciteit wordt omgezet2 (zie principeschema in Figuur 2.1). 
Hierdoor zijn bij brandstofcelsystemen veel hogere (elektriciteits)conversierendementen 
mogelijk dan bij conventionele warmtekrachtinstallaties (in theorie tot ca 80%). Behalve 
elektriciteit produceren brandstofcellen ook warmte en - bij gebruikmaking van bijvoorbeeld 
aardgas, LPG of dieselolie als brandstof - ook CO2. Omdat bij bepaalde typen brandstof-
cellen (zie kader) het aandeel elektriciteit hoger en het aandeel warmte (veel) kleiner is dan 
bij een gasmotor, zal bij toepassing van een BC-gebaseerde warmtekrachtinstallatie (BCWK) 
voor belichte teelten op jaarbasis veel minder warmte vernietigd3 hoeven te worden en is er 
minder primaire energie nodig. Een belangrijk bijkomend voordeel is dat de rookgassen van 
een BC-systeem zeer weinig NOx en andere schadelijke stoffen (<1 ppm in het rookgas) 
bevatten, waardoor deze direct - zonder rookgasreiniging - bruikbaar zijn voor CO2-
bemesting [2].  
 
Brandstofcellen passen verder bijzonder goed in de door de sector beoogde transitie-
trajecten naar een duurzame energievoorziening (PT, 2002) daar ze prima in staat zijn duur-
zame energie te leveren (op basis van bijvoorbeeld biogas of duurzaam geproduceerde 
waterstof of groen "aardgas"). De te verwachten brandstofflexibiliteit van brandstofcellen 
maakt deze systemen in principe ook geschikt om flexibel in te spelen op actuele brandstof-
prijzen en specifieke kenmerken van tariefsystemen (bijvoorbeeld limiteren van gascontract-
capaciteit in verband met hoge kosten voor weinig gebruikte piekcapaciteit). Een perspectief 
dat wat verder in de toekomst ligt, is het afscheiden van CO2. In bepaalde typen brandstof-
cellen is het relatief eenvoudig om CO2 in geconcentreerde vorm (> 90%) te verkrijgen. In de 
glastuinbouw kan de afgevangen CO2 nuttig worden gebruikt voor bemestingsdoeleinden. 
Verder zal de afgevangen CO2, mits deze definitief ondergronds opgeslagen wordt, naar 
verwachting in het toekomstige CO2-emissiehandelbestel een significante financiële "CO2-
reductie-waarde" gaan vertegenwoordigen, hetgeen de rentabiliteit ten goede kan komen. 
 
In [2] zijn twee brandstofceltechnologieën geïdentificeerd als geschikte kandidaten voor de 
glastuinbouw. Het betreft: 
- gesmolten carbonaatbrandstofcellen (MCFC = molten carbonate fuel cell) 
- vast-oxide brandstofcellen gecombineerd met een micro-gasturbine (SOFC-GT = solid 

oxide fuel cell – gas turbine). 
 

                                                 
2 Direct betekent hier zonder de tussenstap van een zogenaamde "thermische cyclus" die qua omzettingsrendement naar 

boven begrensd wordt door het zogenaamde Carnotrendement 
3 Er van uitgaand, dat de elektriciteit voor belichting met een gasmotor op het eigen bedrijf wordt geproduceerd 
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Brandstofcellen in de glastuinbouw 
Studies [1, 3] hebben uitgewezen dat het gebruik van brandstofcelgebaseerde warmtekrachtsystemen in de glas-
tuinbouwsector vanuit energetisch oogpunt gewenst is, mits deze een hoger elektrisch rendement hebben dan de 
momenteel gangbare gasmotoren. In principe komen daarvoor twee typen brandstofcellen in aanmerking. 
 
Systemen op basis van gesmolten carbonaatbrandstofcellen (Engels: molten carbonate fuel cells, afgekort 
MCFC) produceren elektriciteit met een elektrisch (wisselstroom)systeemrendement van 46 à 50%. Daarnaast 
kan uit de hete "afgassen" van het MCFC-systeem (circa 400 °C) warmte worden teruggewonnen, waarmee heet 
water (of desgewenst stoom) kan worden geproduceerd (circa 40% van het vermogen). De afgassen zijn zo 
schoon, dat ze (na koeling) direct voor CO2-dosering kunnen worden gebruikt. 
 
SOFC-brandstofcellen (solid oxide fuel cells) werken op een hogere temperatuur dan MCFC (circa 1000 °C). De 
afgassen zijn zo heet, dat ze – behalve voor directe warmteproductie - ook bruikbaar zijn als "aandrijfmedium" in 
de expansietrap van een gasturbine die zelf weer een generator aandrijft (zie figuur 2.2). Door de combinatie van 
brandstofcelelektriciteitsproductie en gasturbine-elektriciteitsproductie ("hybride systeem") kan het totale 
elektrische systeemrendement extra hoog zijn. 55% is al gerealiseerd. In de toekomst worden rendementen tot 
circa 70% verwacht. Daarnaast kan circa 35 à 20% warmte worden geproduceerd. Diverse partijen werken aan 
dergelijke hybride SOFC-brandstofcel / gasturbinesystemen. Deze passen goed in het (gewenste) toekomstbeeld 
dat in [1] voor warmtekracht is geschetst. 
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Figuur 2.2 Schema van een hybride warmtekrachtsysteem op basis van een SOFC-
brandstofcelstack en een gasturbine/generator (G). In beide systemen wordt 
elektriciteit geproduceerd waardoor een hoog totaal elektrisch omzettings-
rendement mogelijk wordt (tot circa 70%). In de SOFC-generator wordt gelijk-
stroom geproduceerd die met een DC/AC-converter wordt omgezet in wissel-
stroom. De hete uitlaatgassen van de brandstofcel (ca. 1000 °C) expanderen 
over de expansietrap (‘turbine’) van de gasturbine die de luchtcompressor en de 
generator G aandrijft. Deze laatste produceert direct wisselstroom. Met de 
"desulfurizer" wordt de zwavelhoudende geurstof uit het aardgas verwijderd. 

 
 
2.2 Kwalitatieve vergelijking brandstofcel-WK-eenheden met gasmotoren 
 
BCWK’s zullen moeten concurreren met gewone gasmotor-WK’s. Alleen als de voordelen 
van BCWK’s groter zijn dan de nadelen, zullen ze de gasmotoren kunnen verdringen. 
Belangrijk aspect daarbij zijn de zogenaamde Total Costs of Ownership (TCO), bestaande 
uit kapitaalskosten, brandstofkosten, onderhouds- en overige bedrijfsvoeringskosten. Maar 
behalve financiële aspecten spelen, kunnen ook andere aspecten een rol spelen bij het al 
dan niet kiezen voor BCWK. Daarom zal allereerst een kwalitatieve vergelijking worden 

           



 -16- 50763046-TOS/TCM 08-7103 
 
   
 
gemaakt tussen de BCWK en de gewone gasmotor WK. De belangrijkste kenmerken van 
beide installaties zijn samengevat in Tabel 2-1. 
 
 

Tabel 2-1 Overzicht van belangrijkste kenmerken van gasmotor-WK respectievelijk brand-
stofcel-WK (voor toepassing in de glastuinbouw) 

 
Kenmerk Gasmotor  BCWK Opmerking 
Vermogensgrootte per unit 100 kWe  - 8 MWe 250 kWe (beschikbaar) 

>= 1000 kWe(in ontwik-
keling) 

Brandstofcelstacks zijn in 
principe modulaire systemen, 
waarmee eenheden van 
verschillende grootte kunnen 
worden samengesteld. 

Elektrisch systeemrendement 35%  - 46% 40 – 70%  *) Voor MCFC en SOFC 
gebaseerde BCWK’s 

Thermisch systeemrendement 54%- 42% 50 – 20% Nog zonder rookgascondensor 
Deellast Rendement neemt in 

deellast sterk af 
Deellast rendement van 
brandstofcellen is i.h.a. 
goed (rendement wordt 
vaak beter) 

In combinatie met een micro-
turbine kan deellast rendement 
mogelijk wel iets afnemen 

Brandstof  Aardgas, biogas Aardgas, biogas, 
waterstof**) 

Bij gebruik van aardgas/biogas 
is bij BCWK een brandstof-
reformer nodig die het gas om-
zet in (vooral) H2, CO en CO2. 

NOx  (zonder rookgasreiniger) 
in rookgas 

 > 70 ppm)   
(range ca 70-270 ppm) 
 (143 - 554 mg/Nm3  ****) 

(159 – 614mg/Nm3d)   *****) 

<  1ppm N.B. grenswaarden voor NOx  
in kaslucht zijn in 2007 aange-
scherpt [4]***) 

NOx  (met rookgasreiniger) 
in rookgas 

 > 6 ppm    

(range  6-26 ppm) 
(12 - 54 mg/Nm3  ****) 
(14 - 59 mg/Nm3d  *****) 

<  1ppm (geen RGR) N.B. grenswaarden voor NOx  
in kaslucht zijn in 2007 
aangescherpt [4] ***) 

etheen Moet in een oxidatiestap 
m.b.v. oxidatie-katalysator 
worden omgezet tot een 
niveau < 0.56 ppm  (bij 
luchtfactor van 2) 

Verwachting is dat deze 
verwaarloosbaar klein is 
(o.a. door katalytische 
naverbranding in BCWK-
systeem) 
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Kenmerk Gasmotor  BCWK Opmerking 
CO2 voor bemesting Ja, in principe geschikt na 

RGR,  maar soms 
problemen bij dichte 
kassen. Ureum als hulpstof 
nodig 
(extra bedrijfsvoerings-
kosten) 

Ja, mits koolstofhoudende 
brandstof wordt toege-
past. Afgassen zijn in 
principe zeer schoon.en 
kunnen naar verwachting 
direct in kas worden 
gebruikt 

 

Opstarten (koude start) In enkele minuten Bij hoge-temperatuur 
systemen: meerdere  
uren 

 

Opstarten (warmte start) In enkele minuten Binnen enkele minuten Op temperatuur houden van 
BCWK kost wat energie 

Hulpstoffen Ureum voor rookgas-
reiniger 

N2 voor inertisering BC-
stack bij stop 

 

Geluid Hoog geluidsniveau; 
geluidwerende omkasting 
nodig 

Brandstofcellen 
produceren geen (of 
nauwelijks) geluid 

Bij hybride BCWK's produceren 
de turbines wel geluid 

Onderhoud Na aantal jaren grote 
revisie nodig 
(jaarlijks ca 0,07 à 0,08 
EURct/kWh) 

Bij MCFC: na aantal jaren 
stackvervanging nodig 
(zie paragraaf 2.3) 

 

 

*) rendementen van 70% worden naar verwachting haalbaar in combinatie van een SOFC-brandstofcelstack met een 
microturbine 

**) MCFC is niet geschikt voor bedrijf op zuivere waterstof (er is CO2 nodig voor carbonaationen) 
***) nieuwe grenswaarde voor NOx in kaslucht is 40 ppb als 24 uurs gemiddelde en 16 ppb als jaargemiddelde [4, 5]. 

(Voorheen - vóór 2007 – lagen de grenswaarden hoger NO: 250 ppb en NO2 100 ppb) 
****) bij een luchtfactor van ca 1,9 in ‘nat’ gas 
*****) bij een luchtfactor van ca 1,9 in ‘droog’ gas 
 
 
In een recente studie [4, 5] is aangegeven, dat de bij de huidige generatie kassen, die steeds 
minder "lekventilatie" kennen, de concentratie NOx de effectgrenswaarde (van 40 ppb als 
24 uursgemiddelde) onder bepaalde omstandigheden fors kan overschrijden (in het bijzonder 
is de situatie zonder actieve ventilatie en mèt gesloten scherm kritisch). Naar verwachting 
zijn de rookgassen van een brandstofcel - zelfs zonder rookgasreiniger – veel zuiverder dan 
die van gasmotoren met rookgasreiniger, hetgeen een belangrijk pluspunt van deze techniek 
is. 
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2.3 Verkenning marktaanbod 
 
Om een beeld te krijgen van het huidige en toekomstige aanbod van BCWK-systemen die (in 
principe) geschikt zijn voor de glastuinbouw is een bezoek gebracht aan de Grove Fuel Cell 
Conference in september 2007 in London. Om redenen zoals in paragraaf 2.1 genoemd, is 
daarbij het accent gelegd op MCFC-systemen en SOFC-systemen, op een industrieel 
schaalniveau (>100 kWe). 
 
De volgende leveranciers zijn daarbij geïdentificeerd: 
 
MCFC (Molten Carbonate Fuel Cell) 
- Tognum-CFC Solutions (voorheen MTU) 
- FuelCell Energy (niet aanwezig op Grove Conference) 
 
SOFC (Solid Oxide Fuel Cell) 
- Rolls Royce 
- Siemens-Westinghouse (niet aanwezig) 
- Topsoe Fuel Cell 
 
PEMFC (Proton Exchange Membrane Fuel Cell) 
- NedStack. 
 
De verschillende potentiële leveranciers en hun systemen worden hieronder beknopt 
besproken. 
 
 
2.3.1 CFC Solutions / Tognum 
 
CFC Solutions is sinds 2007 onderdeel van Tognum (Holding company, waar verder ook 
MTU, MDE Dezentrale Energiesysteme GmbH en L’Orange GmbH valt). Voorheen viel CFC 
Solutions onder MTU, dat ondermeer gas- en dieselmotoren bouwt. CFC-Solutions heeft 
sinds 2003 een op gesmolten carbonaatcellen (MCFC) gebaseerd BCWK systeem op de 
markt gebracht onder de naam "Hot-Module" HM300 (met een nominaal elektrisch vermogen 
van 250 kWe). De belangrijkste kenmerken van de huidige versie van de Hot-Module zijn 
hieronder samengevat (zie ook bijlage B): 
− nominaal elektrisch vermogen:   245 kWe (AC aan net) 
− thermisch vermogen      180 kWth (bij afkoeling afgas tot 55 °C) 
− elektrisch AC-systeemrendement:  47%  
− elektrisch DC-systeemrendement:  52% 
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− elektrisch stackrendement:   55% 
− maximaal totaal rendement (E+W): 90% (bij uitkoeling afgas tot 50 °C) 
− beschikbaarheid:       98% (gebaseerd op 9 installaties) 
− record MCFC stack levensduur:   30 000 h 
− Kosten gasvoorbereiding gereduceerd (met een factor 10 ten opzichte van 2003) 
− "multi-fuel" mogelijkheid aangetoond (aardgas, biogas) 
− NOx         < 2 ppm – niet detecteerbaar 
− SO2         < 0,01 ppm – niet detecteerbaar 
− CO          < 9 ppm 
− prijsniveau (begin 2007):    circa 6000 EUR/kWe  (voor 250 kW systeem). 
 
Enkele sleutelgegevens van fabrikant/leverancier: 
− CFC-Solutions 
− opgericht in 2003 
− hoofdvestiging: Ottobrunn (bij München, Duitsland) 
− brandstofcelfabriek: 13.000 m2. 
 
CFC Solutions is een van de weinige brandstofcelleveranciers, waar al (precommerciële) 
standaard BCWK’s kunnen worden gekocht. De grootste uitdaging om commercieel door te 
breken is een verdere kostprijsverlaging. Eén van de stappen om dit te bereiken is grotere 
systemen te maken (schaalvergroting). CFC ontwikkelt momenteel een 375 kWe systeem 
(+ 50%, stack met 500 cellen) waarvan de investeringskosten maar 25% hoger liggen dan 
van de 250 kWe Hot-Module. Dit betekent een kostprijsverlaging van circa 17%. De eerste 
test runs zijn gepland in het eerste kwartaal van 2008. Verdere kostenreductie zal moeten 
komen van: 
− optimalisering van de ontwerpen van de BC-module, mediatoevoer en inverter 
− uitbesteden productie naar lage-lonen landen 
− vergroten van de elektrische output per cel 
− verdere vergroting van de output van het systeem (stacks tot 600 cellen4 zijn mogelijk). 
 
Een principeschema van de Hot Module van CFC Solutions is gegeven figuur 2.3. Figuur 2.4 
geeft een 3D-(artist)impressie van een (gedeeltelijke "opengewerkte") Hot-Module. 

                                                 
4 CFC claimt dat zo’n groot aantal bij verticale stacks – waarbij de cellen horizontaal liggen –, zoals de meeste 

fabrikanten gebruiken, een dergelijk groot aantal cellen praktisch gezien niet mogelijk is (o.a. vanwege 
transportproblemen). Omdat CFC een horizontale stack heeft (met verticale cellen) hebben zij hier minder problemen 
mee 
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Figuur 2.3 Schematische weergave van de opbouw van het MCFC systeem van CFC 
Solutions (inclusief brandstofvoorbereiding) 

 
 
Voor grotere systemen (vanaf circa 2 MWe) kunnen de Hot-Modules gecombineerd worden 
met een turbine (stoomturbine, gasturbine of ORC5). Het elektrisch rendement maakt dan 
een sprong van circa 10%-punt, waarmee elektrische rendementen > 60% haalbaar worden. 
Dit concept bestaat bij CFC Solutions op de tekentafel maar is in de praktijk nog niet gereali-
seerd. 
 

                                                 
5 ORC = organic Rankine cycle (turbine installatie met organisch medium als werkstof, geschikt voor lage temperaturen) 



 -21- 50763046-TOS/TCM 08-7103 
 
   
 

 

Figuur 2.4 Artist impression van de Hot-Module BCWK van CFC Solutions. Het systeem 
bestaat uit 3 onderdelen: een stalen vat met de brandstofcel-stack, een gas-
behandelingssysteem en een "elektrokast" met de wisselrichter en regeleenheid. 
Voor de productie van heet water wordt een rookgaskoeler in de "exhaust gas" 
stroom geplaatst (bron: CFC Solutions) 

 
 
2.3.2 FuelCell Energy 
 
FuelCell Energy is een Amerikaans bedrijf dat al vele jaren brandstofcellen en brandstof-
celsystemen ontwikkelt. Dit bedrijf was niet op de Grove Conferentie, maar is een partij die – 
met name in de VS – een belangrijke rol speelt. FuelCell Energy heeft de zogenaamde 
Direct FuelCell ® technologie ontwikkeld (DFC). Het betreft gesmolten carbonaat brandstof-
cellen (MCFC), waarin methaan bevattende brandstoffen (zoals aardgas) door directe 
interne reforming met stoom, waarbij waterstof en CO/CO2 gevormd wordt, direct kunnen 
worden gebruikt als brandstof (zonder externe reformer). In het verleden gebruikte CFC 
Solutions in haar (MCFC-)brandstofcelsystemen cellen van FuelCell Energy (tegenwoordig 
maakt dit bedrijf zijn eigen cellen). Het systeemrendement van een DFC-brandstofcel-
systeem van circa 300 kWe is circa 47% (ongeveer hetzelfde als dat van de Hot-Module van 
CFC Solutions). 
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FuelCell Energy heeft ook een prototype van een hybride systeem gerealiseerd ("DFC/T") 
bestaande uit een combinatie van een DFC-brandstofcelsysteem en een (Capstone) micro-
gasturbine. Dit systeem heeft in een velddemonstratie in 2006/2007 (bij een ziekenhuis in 
Billings, Montana) circa 8000 uur gedraaid en een rendement van circa 58% gehaald. In 
tegenstelling tot het hybridesysteem bij Siemens wordt de luchtstroom uit de compressor van 
de gasturbine indirect verhit alvorens deze over de turbine expandeert. Dit gebeurt met 
behulp van twee recuperatiewarmtewisselaars, één hoge-temperatuurwarmtewisselaar 
(HTR) waarbij warmte uit de katalytische brander (AGO) waarin het restgas uit de anode 
wordt verbrand, wordt teruggewonnen en een lagere temperatuur recuperator (LTR) waarbij 
warmte uit de afgassen van de cathode wordt gerecupereerd (zie Figuur 2.5). 
 
 

 
 
Figuur 2.5 Principeschema van het hybride “DFC/T” systeem van FuelCell Energy (320 kWe 

AC) 
 
 
Kenmerken prototype "DFC/T" hybride brandstofcelsysteem: 
AC-power output:   320 kW 
Rendement (LHV):  tot 58%  (lager in deellast; bij 50% deellast nog 47,5%) 
Beschikbaarheid:   91% 
NOx:     0,5 g/GJ (bij luchtfactor van 1,15 is dit circa 0,87 ppm of 1,77 mg/Nm3) 
VOC     0,25 g/GJ 
CO:      9,5 g/GJ (bij luchtfactor van 1,15 is dit circa 26,6 ppm of 33,3 mg/Nm3) 
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Er wordt momenteel gewerkt aan de ontwikkeling van grotere hybridesystemen (onder meer 
aan een 3 MWe eenheid). Hiervoor moet onder andere een geschikte turbinetechnologie 
worden geselecteerd en wordt ook een andere configuratie overwogen. Wellicht wordt de 
katalytische brander in dit hybridesysteem direct in het gaspad van de gasturbine opgeno-
men (als een soort gasturbineverbrandingskamer). De optimale configuratie is nog onder-
werp van studie en de ontwikkeling zal naar verwachting nog een aantal jaren vergen. De 
ontwerpuitdagingen liggen zowel op het technische als het kostenvlak. 
 
FuelCell Energy verwacht dat het elektrisch rendement van een 3 MWe systeem (bij vollast) 
uiteindelijk circa 60% kan halen. Voor een (DFC) systeem van circa 2,5 MWe zonder turbine 
is dat circa 48 à 49%.  
 
De beoogde marktintroductieprijs (en datum) is nog niet bekend. Vanuit het oogpunt van 
rendement en vermogensgrootte lijkt het in ontwikkeling zijnde 3 MWe hybride brandstofcel-
systeem van FuelCell Energy interessant te worden voor de glastuinbouw. 
 

 
Figuur 2.6 Foto van het prototype hybride "DFC/T"-systeem van FuelCell Energy (320 kWe 

AC). Aan de rechterzijde bevindt zich de brandstofcelstackmodule en aan de 
linkerzijde de mechanische en elektrische "balance-of-plant" componenten (o.a. 
ventilatoren, warmtewisselaars, microturbine, brandstofbevochtiger, generator en 
DC/AC-convertor). Foto FuelCell Energy 
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2.3.3 Rolls Royce 
 
Rolls Royce is bezig met de ontwikkeling van een brandstofcelsysteem gebaseerd op vast-
oxide brandstofcellen (SOFC). Zij richten zich daarbij op redelijk grootschalige6 systemen 
met vermogens van meer dan 100 kWe. Momenteel wordt gewerkt aan modules van 
250 kWe, waarmee men megawatt systemen wil bouwen. Voor 2008 is een veldtest van een 
1 MWe systeem voorzien, dat bij AEP in Lebanon, Ohio, USA moet gaan draaien. Men 
streeft een elektrisch rendement tussen 50 en 60% na. Voorlopig ligt het accent bij Rolls 
Royce op de elektriciteitsproductie. Aan warmtekrachttoepassingen verwacht men niet voor 
2012 vol aandacht te gaan schenken. 
 
Kenmerken: 
brandstofceltechnologie:      SOFC 
secundaire technologie: turbogenerator (voor a.o. luchttoevoer en extra 

elektriciteitsproductie) 
doelstelling elektrisch omzettingsrendement:  60-70% 
module grootte:        250 kWe 
productietechniek geprinte cellen (zie Figuur 2.7 en beschrijving 

van Figuur 2.8) 
NOx           < 2 ppm 
beoogde marktprijs (of kostprijs?):    2000 EUR/kWe  (vanaf circa 2011) 
doel stack levensduur:      > 40000 uur 
 

 
 

Figuur 2.7 Opbouw en productie van een vast-oxide brandstofcel en module van Rolls Royce 

                                                 
6 Kleinschalige systemen zijn in dit verband systemen met vermogens van enkele Watts tot ca. 10 kW 
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1. A flat ceramic tube enters the prototype, automated production line where it goes through various checks prior to printing. 
2. The tube goes through various steps including multiple screen printing cycles, where the cells are printed onto the tubes, 

this is followed by drying and sintering, where a powder coalesces into a solid. 
3. The result is a printed ceramic flat-tube with numerous fuel cells on each side of the tube. 
4. Using Rolls-Royce system integration expertise, these tubes are first combined into bundles, then into strips and ultimately 

into fuel cell stacks with enough electricity to power multiple homes. 
5. These stacks combined with a few unique, specially designed system components to form a stack assembly. 
6. The stack assembly is placed inside a pressure vessel to form a generator module. 
7. Four generator modules combine on a skid with fuel processing, turbomachinery and power electronics to form a one 

megawatt power plant. 
8. The turbomachinery creates heat and pressure for the system. 

 

Figuur 2.8 Opbouw en productie van een vast-oxide brandstofcelwarmtekrachtsysteem van 
Rolls Royce via cellen (3), bundles (4), strips( 4) en stacks (4, 5) tot modules (6) 
en een skid met 4 modules (7) en uiteindelijk door toevoeging van balance-of-
plant componenten tot een compleet megawatt systeem (in het centrum). Bron: 
Rolls Royce. 

 
 
De technologie-roadmap die Rolls Royce voor ogen heeft, ziet er op hoofdlijnen als volgt uit: 
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2010: 
− 1 MW systeem 
− continu vollast bedrijf 
− stationaire toepassing 
− vermogensdichtheid (380 W/liter) 
− elektrisch rendement 55% 
− brandstof: aardgas 
2012: 
− 1-5 MW systemen 
− continu/deellast bedrijf, 
− stationaire en mobiele toepassingen 
− vermogensdichtheid (700 W/liter) 
− elektrisch rendement 63% 
− brandstoffen: aardgas, ethanol, LPG, zuivere diesel 
2016: 
− 200kW-5 MW systemen 
− continu/deellast bedrijf, 
− stationaire en mobiele toepassingen 
− vermogensdichtheid (2000 W/liter) 
− meer robuust 
− elektrisch rendement 67% 
− brandstoffen: aardgas, ethanol, LPG, zuivere diesel, biodiesel 
2020+: 
− 40kW-10 MW systemen 
− continu/deellast bedrijf, 
− stationaire en mobiele toepassingen 
− vermogensdichtheid (3000 W/liter) 
− snelle start 
− elektrisch rendement 70% 
− brandstoffen: aardgas, ethanol, LPG, zuivere diesel, biodiesel. 
 
 
2.3.4 Siemens 
 
Siemens was niet op de Grove Conferentie vertegenwoordigd. In [2] en [3] is Siemens 
geïdentificeerd als een belangrijke kandidaat voor toekomstige, hoog-efficiënte hybride 
brandstofcelwarmtekrachteenheden. Aan de hand van literatuurstudie [6] en navraag bij 
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Siemens is getracht een beeld te schetsen van de stand van zaken en ontwikkelingen bij 
Siemens op (SOFC) brandstofcel gebied. 
 
Op dit moment kan Siemens een precommercieel systeem leveren van het type SFC-200, 
met de volgende kenmerken (zie figuur 2.9): 
vermogen (piek):         125 kWe (netto, AC) 
thermisch vermogen:       tot 100 kWth 
elektrisch rendement systeem:    44-47%  (vollast, op onderwaarde) 
totale brandstof benutting/effectiviteit:  ~ 80% 
verwachte beschikbaarheid:    > 98% 
NOx          < 0,5 ppm 
SOx, CO, VOCs       niet meetbaar 
bedrijfsvoering:       basislast  (continu bedrijf) 
opstarttijd          < 18 uur 
maten:          11.4m x 2.9m x 3.7m  ( l x d x h) 
onderhoud  jaarlijkse inspectie/onderhoud balance-of-plant 

(BOP) componenten, vervangen reagentia gas-
ontzwavelaar en filter + herkalibratie instrumenten. 
Andere behoefte aan servicing wordt on-line be-
paald (bijvoorbeeld vervangen ventilatieluchtfilter). 
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Figuur 2.9 3D-voorstelling van opbouw van een vast-oxide brandstofcelwarmtekracht-
systeem van het type SFC-200 van Siemens. De SFC-200 is een bouwsteen voor 
eenheden tot 500 kWe. Bron: Siemens 

 
 
Hybride SOFC-systemen 
Siemens heeft het eerste hybride SOFC-GT-systeem ter wereld gedemonstreerd (een 
220 kWe systeem van 2000 -2002 in het National Fuel Cell Research Center (NFCRC) in 
Irvine Californië en daarna een 300 kWe systeem in Pittsburg, Pennsylvania, zie figuur 2.10). 
In het eerste "proof-of-concept"-systeem (met circa 180 kWe SOFC-vermogen en 40 kWe 
GT-vermogen) werd een elektrisch systeemrendement van 52.4% gehaald. Bij verdere 
optimalisatie zou volgens NFCRC circa 55-57% mogelijk zijn geweest. Volgens analyses van 
Siemens is voor soortgelijke hybride SOFC-systemen met een hoger elektrisch vermogen 
een nog hoger rendement mogelijk. Voor 1 MWe systemen circa 60% en voor 2 à 3 MWe 
systemen met geavanceerdere gasturbines tot circa 70%. 
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Figuur 2.10 220 kWe (links) respectievelijke 300 kWe (rechts) hybride SOFC-GT “proof-of-
concept” systemen van Siemens, bestaande uit een combinatie van een vast-
oxide brandstofcelwarmtekrachtsysteem en een microgasturbine. Met deze 
combinatie is in principe een elektrisch rendement te realiseren tot circa 70%. 
Bron Siemens 

 
 
Sinds de demonstraties in Irvine en Pittsburg werd en wordt er bij Siemens wel druk gewerkt 
aan hybridesystemen, maar zijn er nog geen precommerciële systemen op de markt 
gebracht. Geplande demonstratieprojecten werden afgelast, onder andere omdat nog geen 
geschikte microturbine kon worden gevonden. Wel bereidt Siemens momenteel samen met 
het Duitse energiebedrijf  EnBW een – wat brandstofcellen betreft - grootschalig 1 MWe 
hybride brandstofcelsysteem voor met een beoogd elektrische rendement van 70%. De 
belangrijkste beoogde stappen in het project zijn: 
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− 2006: besluit bouw 
− 2008: basis werkzaamheden gereed (o.a. kleine pilot plant) 
− 2012: 1 MWe hybride plant gereed en in bedrijfname. 
 
Uit deze planning blijkt dat grootschalige marktintroductie van dit concept vermoedelijk niet 
voor 2014 mag worden verwacht. Wat dat betreft lopen de ontwikkelingen trager dan in 2003 
door fabrikant verwacht en door potentiële gebruikers gehoopt. Behalve dat er op (BCWK-) 
systeemniveau wordt ontwikkeld, is Siemens ook op celniveau bezig verbeteringen te 
realiseren (cell redesign). Siemens ontwikkelt naast de huidige buisvormige brandstofcellen 
nieuwe type brandstofcellen (zogenaamde "Delta8" cellen), die een grotere vermogensdicht-
heid, betere fabriceerbaarheid en uiteindelijk een veel lagere kostprijs moeten mogelijk 
maken. Full-scale demonstratieprojecten van deze nieuwe cellen worden niet voor 2010 
verwacht. 
 
 
2.3.5 Topsoe Fuel Cell 
 
Topsøe is een Deens bedrijf dat onder andere componenten voor brandstofcelsystemen 
maakt, zoals reformers. Sinds enkele jaren zijn zij onder de naam Topsoe Fuel Cell ook 
begonnen met de ontwikkeling van SOFC brandstofcellen. Ze hebben inmiddels een 20 kW 
prototype gemaakt samen met Wärtsila. Zij zien de eerste commerciële toepassingen in 
zogenaamd "Portable power" toepassingen (die in hun ogen circa 3000 USD/kWe mogen 
kosten). Dit is nu al haalbaar. Voor decentrale WK-toepassingen in woonhuizen (circa 
1 kWe) met een "market entry" prijs van 1000 USD/kWe verwacht men circa 2010 als 
introductiejaar en voor industriële WK-toepassingen (met een targetprijs van 500 USD/kWe) 
circa 2014. 
 
 
2.3.6 NedStack 
 
Het NedStack brandstofcelsysteem is gebaseerd op PEM-brandstofcellen (proton exchange 
membrane, ook wel solid polymer fuel cells (SPFC) genoemd). De belangrijkste kenmerken 
zijn: 
elektrisch rendement stack:    57% (op LHV7 van waterstof, "economisch optimum") 
elektrisch rendement systeem:  54% (op LHV van waterstof. "economisch optimum") 
temperatuur warmte:     65 °C (warm water)  
thermisch rendement systeem: circa 33% (bij "economisch optimum" werkpunt) 
                                                 
7 LHV = lower heating value =  onderste verbrandingswaarde van de brandstof 
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NOx        < 1 ppm 
CO         < 1 ppm 
SO2        < 1 ppm 
CO2  geconcentreerd (met circa 14 à 35 % N2) bij aardgas als 

brandstof 
 
− NedStack voert grootschalig project bij AKZO-Nobel in Delfzijl uit: PEMFC-PowerPlant 

voor meerdere MWe op waterstof die als bijproduct vrijkomt bij een chloorproductie-
proces. Een module van 50-60 kWe (nominaal) draait reeds. 

− Voor toekomstige stationaire systemen denkt NedStack aan 1 MWe systemen (nominaal) 
die inclusief balance-of-plant (BOP) componenten in een 40-voets zeecontainer passen 
(ca. 12 m lang). Voor dit vermogen lijken de kosten van de BOP optimaal te zijn ten 
opzichte van die van de stacks en beide onderdelen ook qua fysieke ruimte in de juiste 
verhouding te staan. De planning is deze 1 MWe systemen de komende 2 à 3 jaar te 
ontwikkelen. 

− Deze leverancier is – alhoewel geen MCFC of SOFC-leverancier - toch in deze lijst opge-
nomen, omdat deze de laatste jaren een grote reductie in de prijs van brandstofcelstacks 
heeft laten zien, en naar verwachting daarin de komende jaren nog grote stappen zal 
zetten. 

 
− 2000:       45.000 EUR/kWp (kWp = kWpiek (elektrisch+thermisch vermogen) 
− 2005:         2.000 EUR/kWp 
− 2006:         1.800 EUR/kWp 
− 2007:         1.500 EUR/kWp 
− 2008:        1.000 EUR/kWp 
− 2009:            500  EUR/kWp (indicatie, target verwacht in 2008) 
− 2010:            250  EUR/kWe (indicatie, target verwacht in 2008) 
 

− Prijs van de stack wordt voor een deel bepaald door de platinaprijs. Zeker bij de progno-
ses voor de prijzen van 2010 speelt de prijs van platina een belangrijke rol (in 2007 was 
dat circa 60 EUR/kW). Waarschijnlijk zal het Pt uit oude, afgeschreven cellen gerecycled 
worden. De invloed van platina kan dan beperkt blijven tot < 3 EUR/kWe 

− De stackprijs bepaalt voor ongeveer de helft de prijs van het systeem. De andere helft 
wordt (anno 2008) besteed aan de balance-of-plant componenten, zoals pompen, 
ventilatoren, kleppen e.d. 

− Grofweg de helft van de stackkosten zijn voor de zogenaamde MEA’s (membrane 
electrode assemblies) 

− Er is gedurende het bedrijf weinig onderhoud nodig (jaarlijks luchtfilter vervangen). 
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− Wel moet aan het eind van de levensduur van de MEA’s (straks circa 40.000 uur, nu nog 

ca 5.000 à 10.000 uur) worden vervangen (ca ¼ van systeemkosten gebaseerd op 
waterstof als brandstof). 

− Belangrijk om op te merken bij deze techniek is dat de brandstofcellen pure waterstof 
vragen als brandstof (zonder CO, CO2 en zwavelcomponenten). Deze kan direct worden 
ingekocht (bijvoorbeeld uit het waterstofnet in de buurt van Rotterdam) of worden 
geproduceerd uit aardgas met behulp van een reformer. 

− Zo’n reformer heeft typisch een rendement van ongeveer 80% (aardgas naar waterstof 
op LHV basis), onder andere afhankelijk van de beschikbare gasdruk (bij een ontwerp 
dat gericht is op het hoogste omzettingsrendement (en minder op kosten) is waarschijn-
lijk een rendement haalbaar van circa 90%). 

− Ook moet de zwavel bevattende reukstof (thiofeen) uit het aardgas worden verwijderd, 
wat een ook klein effect op het omzettingsrendement heeft (zwavel is zeer schadelijk 
voor de katalysator). 

− Verder moet voor een aansluiting op het elektriciteitsnet een DC naar AC omzetting 
plaatsvinden. Deze hebben een rendement van circa 95-97%. 

− Voor een op kosten geoptimaliseerd (aardgas)systeem wordt een totaal AC-systeem-
rendement verwacht van ca. 40-41%. 

− Voor een op elektrisch rendement geoptimaliseerd (aardgas)systeem wordt een totaal 
AC-systeemrendement verwacht van ca. 50%. 

− Een kosten-geoptimaliseerd, commercieel systeem kost volgens de leverancier over 2 à 
3 jaar circa 1500 EUR/kWe (voor systemen > 500 kW). Voor een op rendement geopti-
maliseerd systeem is dit ongeveer 1000 EUR/kWe meer. 

− Een direct met waterstof bedreven BCWK-systeem kan nu al een hoog rendement halen 
(ca. 51,3%), maar zal geen CO2 produceren en is daardoor voor glastuinbouwbedrijven 
met CO2-bemesting minder geschikt (mogelijk wel voor bedrijven zonder CO2-bemesting 
of met aansluiting op OCAP CO2-netwerk). 

− Bij toepassing van een reformer van aardgas wordt dit gas eerst omgezet in een mengsel 
van met name H2 en CO8. Bij lage-temperatuur brandstofcellen (zoals de PEM-cellen van 
NedStack) vergiftigt het CO de platina katalysator. De CO dient in dat geval verder te 
worden omgezet in CO2. Dit kan met de zogenaamde water-gas-shift reactie door 
toevoeging van stoom en met behulp van een katalysator: CO+H2O  CO2+H2. 
Eventueel resterend CO dient uit het "stookgas" te worden verwijderd. Ook eventueel 
gevormde ammoniak dient te worden verwijderd. Vaak wordt de H2 afgescheiden van het 
"geshifte" gas bijvoorbeeld met een pressure swing absorption (PSA) techniek. Hiermee 

                                                 
8 vóór de omzetting van aardgas in CO en H2 worden eerst zwavelcomponenten (bijvoorbeeld reukstoffen thiofeen en/of 

mercaptaan) uit het gas verwijderd met een actief koolfilter. Dit moet periodiek (bijvoorbeeld jaarlijks) worden vervangen 
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kan zeer zuivere waterstof worden verkregen (bijvoorbeeld 99.999%). Het off-gas bevat 
nog sporen CO, H2, CH4 en N2 en CO2. Dit gas wordt in een speciale brander verbrand 
om de warmte te leveren voor de reformstap (die warmte nodig heeft). Het 
verbrandingsgas is relatief CO2-rijk rookgas met een kleine hoeveelheid NOx). In principe 
kan dit gebruikt worden voor CO2-bemesting (afhankelijk van de NOx-concentratie). 

− Het koudgasrendement (verhouding energie-inhoud van geproduceerde waterstof en 
toegevoerd aardgas) is circa 80%. 

− De CO2 mag (bij PEM-cellen) in principe wel in het stookgas blijven, en hiermee komt er 
in de afgassen van een met aardgas gevoed PEM-brandstofcelsysteem dan wel CO2 

terecht en kan dit afgas naar verwachting wel voor CO2-bemesting worden gebruikt 
(vooralsnog is het totale systeemrendement bij zo’n concept echter relatief laag, 
40-41%). 

− PEM-brandstofcelsystemen hebben een grotere regelbaarheid dan SOFC- en MCFC-
systemen. Een PEM-brandstofcelsysteem kan binnen een paar minuten vanaf nullast het 
volle vermogen leveren, mits er voldoende waterstof voorhanden is. Wordt er gebruik 
gemaakt van een reformer, dan is deze component waarschijnlijk de beperkende factor 
voor de opregeltijd. Reformers zijn op dit moment nog slecht regelbaar. Om de regel-
baarheid van een PEMFC-brandstofcelsysteem met reformer te vergroten kan een 
ontkoppeling tussen beide componenten worden gerealiseerd door de waterstof tussen-
tijds op te slaan. 

 
 
2.4 Andere brandstofcelontwikkelingen 
 
2.4.1 Kleinschalige SOFC-systemen 
 
Op de Grove Fuel Cell Conference werden nog andere SOFC-systemen gepresenteerd, die 
echter in eerste instantie bedoeld zijn voor de woningmarkt. Deze microwarmtekracht-
systemen hebben een veel lager vermogen (vaak circa 1 kWe). Enkele toonaangevende 
leveranciers: 
− Hexis: Hexis heeft het Galileo microwarmtekracht systeem op de markt gebracht (ca. 

1 kWe, 2,5 kWth) en is bedoeld voor de woningmarkt. Het systeem is gebaseerd op 
SOFC-brandstofcellen. Het is op een aantal proeflocaties getest. Vooral de levensduur 
van de stacks en de betrouwbaarheid van het systeem verdient nog verdere aandacht 
(o.a. materialen van cellen en "interconnect", ontwerp en fabricage van componenten, 
"stacking", thermisch managementsysteem, bedrijfscondities). Naast de brandstof-
celstack die warmte kan leveren, heeft het systeem nog een hulpbrander van circa 20 
kWth. 
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− CFCL is een Australische bedrijf dat ook een micowarmtekrachteenheid op basis van 

SOFC-cellen heeft ontwikkeld. NUON gaat waarschijnlijk een aantal veldtesten met een-
heden van CFCL uitvoeren, waarna mogelijk een fabriek voor de productie van deze 
systemen in Heinsberg Duitsland zal wordt gebouwd. 

 
In Nederland is het bedrijf SOFC.nl van plan een SOFC-systeem te ontwikkelen op basis van 
gasdichte, holle elektrodes die los op elkaar worden gestapeld (HELP-SOFC = hollow 
electrode loose plates, zie ook paragraaf 2.4.4). Dit (gepatenteerde) concept heeft voordelen 
ten aanzien van productiewijze en -kosten en de verwachte stacklevensduur. De ontwikke-
laar claimt dat door optimale materiaalkeuze en de losse verbindingen er nauwelijks 
thermische spanningen in de cellen, stacks en gasaansluitingen optreden, wat gunstig is 
voor de levensduur en daarmee ook voor de total-cost-of-ownership. Het bedrijf richt zich in 
eerste instantie op microwarmtekrachtsystemen, maar wil later ook grootschalige systemen 
gaan bouwen. Het concept is veelbelovend, maar staat nog aan het begin van de ontwikke-
ling, en vraagt vermoedelijk nog 5 à 10 jaar voordat grootschalige, industriële systemen 
marktrijp zijn. 
 
 
2.4.2 Gebruikerservaringen brandstofcel-warmtekracht (E.ON) 
 
E.ON heeft in de laatste 6 à 7 jaar diverse brandstofcelsystemen getest, met name ook 
MCFC en SOFC-systemen. Hun belangrijkste ervaringen zijn aangegeven in onderstaande 
Tabel 2-2. Een van hun meest in het oog springende ervaringen was het feit dat de bedrijfs-
rendementen iets lager uitkwamen dan door fabrikanten opgegeven (voor MCFC: 1 à 2%-
punt lager dan de target, voor SOFC (Siemens): 3,5%). 
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Tabel 2-2 Belangrijkste cijfers vergelijking BCWK-systemen E.ON 

 
                                       Installatie  MCFC 

Bad Berke 
MCFC 
Berlijn 

SOFC 
Hannover 

Fabrikant CFC Solutions CFC Solutions Siemens FC 
Bedrijfsuren (Pe > 5 kWe) 25120 h 20820h 1100h 
Opgegeven vermogen / Netto vermogen 
continu bedrijf 

245 / 213 kW 245 / 217 kW 125 / 105 kW 

Doel elektrisch rendement (bij x kW) 46% (245 kW) 46% (245 kW) 47% (112,5 kW) 
Elektrisch rendement (bij kW continu bedrijf) 44% (213 kW) 45% (217 kW) 43.5% (105 kW) 
Maximaal elektrisch rendement (bij kW) 47% (188 kW) 47% (187 kW) - 
Elektrisch gebruiksrendement 43,0% 43,1% 43,5% 
Totaal rendement 76,2% 73,1% 85,2% 
Beschikbaarheid (Pe > 100 kW) 86,5% 79,9%  
 
 
Op basis van ervaringen met geteste MCFC- en SOFC-systemen, heeft de brandstofcel-
deskundige van E.ON, het beeld dat voor een competitief prijsniveau, massafabricage alleen 
niet voldoende is, maar ook verdere doorbraakstappen in technologie nodig zijn. Overige 
"lessons learned" van de demonstratieplants: 
− minder precommerciële brandstofcellen beschikbaar dan verwacht 
− prestaties van het complete systeem verschilt van dat van de componenten 
− praktische BCWK-toepassingen lieten storingen/fouten zien, die in het laboratorium niet 

voorkwamen 
− verbetering van de levensduur van de stack moet de hoogste prioriteit hebben 
− veel problemen traden op in de gestandaardiseerde componenten van de zogenaamde 

"balance of plant" (BOP) 
− kosten voor installatie en onderhoud zijn onderschat 
− E.ON heeft anno 2007 nog geen duidelijke voorkeur voor MCFC of SOFC (en houdt 

beide opties open) 
− E.ON verwacht voor 2012 nog geen commercieel aantrekkelijk geprijsde brandstofcel- 

units voor stationaire toepassingen. 
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2.4.3 Uitdagingen brandstofcelfabrikanten/ontwikkelaars 
 

 
 
 
De belangrijkste uitdagingen voor de ontwikkelaars/fabrikanten van stationaire brandstof-
celen zijn: 
− verlenging levensduur stack (naar > 40 000 uur) 
− reductie fabricagekosten van cellen en stacks (o.a. door serie/massafabricage) 
− verbeteren betrouwbaarheid (van brandstofcellen/stacks en balance-of-plant systemen) 
− reductie van de investeringskosten van een compleet BCWK-systeem (tot naar schatting 

circa 1.250 EUR/kWe). Hiervoor is een verdere simplificatie van de brandstofcelsystemen 
nodig en verder een verbetering van de overige componenten, qua rendement, gebruik 
van goedkopere materialen en multi-functionaliteit (o.a. multi-fuel) 

− vinden van roterende machines (microgasturbine, ORC en/of turbocharger, kleine stoom-
turbine) die optimaal aansluiten bij het brandstofcelsysteem in kwestie en samen een 
energetisch hoogrenderend (en betaalbaar) hybride BCWK vormen  

− commercialisering van de BCWK-systemen. 
 
 
2.4.4 Nieuwe technologieën 
 
Naast de "bestaande" brandstoftechnologieën, komen er ook nog steeds nieuwe technolo-
gieën bij. Een op het eerste gezicht veelbelovende technologie, die echter nog in de kinder-
schoenen staat is de (Nederlandse) SOFC-HELP (HELP = hollow electrode loose plates). Dit 
zijn brandstofcellen gebaseerd op holle keramische elektroden die los gestapeld kunnen 
worden (en waarbij de diverse componenten (elektrodes, elektrolyt, interconnect e.d.) niet 
aan elkaar gesinterd hoeven te worden zoals bij de meeste bestaande SOFC-systemen. De 
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SOFC-HELP holle-elektrodes bestaan uit één materiaal waarin het gas opgesloten blijft (en 
die ionen en elektronen) geleiden. De tussenliggende interconnector (en elektrolyt) platen 
(die de elektrische stroom - elektronen respectievelijk ionen - van de ene naar de andere 
(half)cel geleiden) kunnen ten opzichte van de elektrodes iets schuiven. Daardoor is de kans 
op falen door veelvuldig uitzetten en krimpen, dat optreedt bij opwarmen respectievelijk 
afkoelen na in- respectievelijk uitschakelen, bij dit systeem naar verwachting veel kleiner dan 
bij gesinterde systemen. De ontwikkelaar verwacht dat de SOFC-cellen (relatief) goedkoop 
door middel van extrusietechnieken of spuitgieten kunnen worden geproduceerd. In de 
toekomst zal moeten blijken of dit systeem, dat nog een lang ontwikkeltraject voor zich heeft, 
zijn beloftes kan waarmaken. Voor deze technologie heeft Stichting Innovatie Glastuinbouw 
Nederland een technisch "due diligence" onderzoek laten uitvoeren. De resultaten daarvan 
zijn gegeven in [7]. 
 
 
2.4.5 Overige opmerkingen / overzicht 
 
Zoals eerder aangegeven is de uitgevoerde marktverkenning primair gebaseerd op de Grove 
Fuel Cell Conference en is de lijst van leveranciers aangevuld met enkele belangrijke of 
interessante partijen die daar niet vertegenwoordigd waren (Siemens-Westinghouse, 
FuelCell Energy en SOFC.nl). Gezien de beperkte omvang van de studie, hebben we met de 
onderhavige "quickscan" marktverkenning niet de pretentie om volledig te zijn.   
 
In tabel 2-3 is van de belangrijkste leveranciers/systemen op hoofdlijnen een overzicht 
gegeven van de voor de tuinbouwsector meest relevante kenmerken, het (energetisch) 
perspectief en de ontwikkelstatus. In de kolom "potentieel geschikt voor de tuinbouw" is 
middels een scoringssysteem de mate van geschiktheid van de BCWK voor de tuinbouw-
sector aangegeven. De verschillende aanduidingen hebben de volgende betekenis: 
0  systeem is technisch/energetisch geschikt, maar heeft op rendementsgebied weinig 

meerwaarde ten opzichte van gasmotoren 
+ systeem is technisch geschikt en heeft een signifcante energetische meerwaarde ten 

opzichte van gasmotoren (d.w.z. significant hoger elektrisch rendement) 
++ systeem is technisch geschikt en heeft een aanzienlijke energetische meerwaarde ten 

opzichte van gasmotoren (d.w.z. veel hoger elektrisch rendement). 
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Tabel 2-3 Overzicht potentieel interessante BCWK-systemen voor tuinbouw 
 
Leverancier Systeem Elektrisch 

systeem-
rendement 

Potentieel 
geschikt 
voor tuin-

bouw 

Wanneer Opmerking 

CFC-Solutions MCFC (“Hot-
Module”) 

47-50% 0/+ Kan nu al 
worden 
aangeschaft 
(v.a. 2003) 

Nog te duur 

CFC-Solutions Hybride MCFC 
turbine systeem 

55-61% ++      ?  nog geen 
ontwikkeling! 

FuelCell Energy MCFC (“DFC”) 46-51% 0/+  Kan nu al (v.a. 
2003) 

Nog te duur 

FuelCell Energy  Hybride MCFC-
turbine systeem 
(“DFC/T”) 

55-61% ++ In ontwikkeling 
(v.a. 2011 ?) 

320 kWe 
systeem 
gedemonstreerd 

Rolls Royce Hybride SOFC 
met 
turbogenerator 

55-70% ++ In ontwikkeling 
(v.a. 2011 e.v.) 

Veldtest van 1 
MWe in 2008 

Siemens-
Westinghouse 

SOFC 
(o.a. “SFC-
200”) 

44-48% 0/+ Precommerciee
l systeem van 
125 kWe 
leverbaar 

Nog te duur; nog 
bezig met cel-
redesign 

Siemens-
Westinghouse 

Hybride SOFC 
met gasturbine 

55-70%  ++ In ontwikkeling 
(v.a. 2012 e.v.) 

250 en 300 kWe 
gedemonstreerd 

SOFC.NL Help-SOFC 
Hybride 
systeem met 
gasturbine 

50-70% (?) ++ v.a. ca 2015 
e.v.? 

Verkeert nog in 
beginfase van 
ontwikkeling   

Topsoe SOFC ca 50% + v.a. 2014   
NedStack PEM 40-50% 

(op aardgas); 
hoger 
rendement 
op waterstof 

 

0/+ v.a. 2011 Goed prijsper-
spectief; heeft 
trackrecord voor 
prijsdaling van 
stacks; geen 
hybride 
systemen 

 
 
Voor nadere gegevens van de diverse systemen wordt verwezen naar de voorgaande para-
grafen. 
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Investeringsbereidheid leveranciers in BCWK-demonstratie in glastuinbouw 
De ontwikkelaars/fabrikanten van (stationaire) brandstofcellen zullen zich op dit moment naar 
verwachting niet specifiek op de tuinbouw willen concentreren c.q. hierin specifiek willen 
investeren, maar richten zich vooralsnog op de veel bredere markt van decentrale opwekking 
/ warmtekracht met onder meer de deelmarkten industrie, utiliteit, ziekenhuizen/gezondheids-
centra en energiebedrijven. De meest rendabele applicaties zullen het eerst van de grond 
komen. Dit zijn bijvoorbeeld “premium power” toepassingen waarbij het belangrijk is om 
geluidsarm en met zeer lage emissies elektriciteit en warmte te produceren (zoals bijvoor-
beeld gewenst in ziekenhuizen), of die op locaties komen waar biogas of waterstof beschik-
baar is (vaak gestimuleerd door subsidie op duurzame energie). Toepassingen in de glas-
tuinbouw staan voorlopig verder weg van commercieel bedrijf (zie ook hoofdstuk 3). Dit komt 
omdat er geconcurreerd moet worden met relatief goedkope gasmotoren op aardgas, die in 
de sector gemeengoed zijn. Bij het gebruik van aardgas is er geen of in het gunstigste geval 
relatief weinig (SDE-)subsidie op de opgewekte kilowatturen te verkrijgen. Biogas is in het 
algemeen niet beschikbaar. Deze projectsetting is voor de BCWK-leveranciers markttech-
nisch vooralsnog niet aantrekkelijk, waardoor de bereidheid bij leveranciers om nu geld in 
een demonstratie te steken gering is. Eventuele demonstratieprojecten van BCWK in de 
glastuinbouw in de nabije toekomst (2009/2010), zullen dus vanuit de sector zelf moeten 
worden geïnitieerd en met "eigen" financiële middelen en subsidiestromen waarvan de 
sector gebruik kan maken, moeten worden gerealiseerd (op de wenselijkheid van zo’n 
demonstratie wordt nader ingegaan in paragraaf 4.2). 
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3 INVESTERINGSRUIMTE VOOR BCWK 
 
Brandstofcelwarmtekrachtinstallaties (BCWK) vormen een interessante optie voor de glas-
tuinbouw om het energieverbruik verder terug te dringen (zie [1]). Hiervoor is het noodzake-
lijk dat het elektrisch rendement van het BCWK-systeem hoger is dan dat van de momenteel 
gangbare gasmotoren. Qua technologie komen met name MCFC en SOFC brandstofcellen 
in aanmerking, vooral wanneer deze gecombineerd worden met een ORC, (micro)gasturbine 
of stoomturbine (zie paragraaf 2.1). Omdat het nieuwe technologie betreft, is deze nu nog 
duurder dan de momenteel gangbare. Op dit moment – in de vroege demonstratiefase – is 
het prijsverschil nog fors. Bij de marktintroductie dient het prijsniveau zo ver te zijn gedaald, 
dat de optie kan concurreren met de technologie die het moet vervangen (in de tuinbouw de 
gasmotor). Ervan uitgaande dat het alleen om bedrijfseconomisch concurreren gaat, 
betekent dat, dat de hogere investeringskosten moeten worden terugverdiend door lagere 
netto energiekosten en/of lagere onderhoudskosten (en eventueel hogere gewasopbrengst9).   
 
In dit hoofdstuk wordt afgeschat wat de investeringruimte is van een HR-WK (hoog-
rendement warmtekracht10) ten opzichte van de volgende referentiesituatie: 
 
- gasmotor met elektrisch rendement van  42% 
- thermisch rendement       50% 
- commodity gasprijs:       0,26 11 EUR/m3 
- onderhoudskosten WK (gasmotor)   0,007 EUR/kWhe 
- onderhouds-/bedrijfsvoeringskosten RGR12 0,002 EUR/kWhe 
- investeringskosten inclusief RGR   624  EUR/kWe 
- afschrijving:          10 jaar 
- rentevoet (voor leningen):     6% 

                                                 
9 Dit laatste zou bijvoorbeeld het geval kunnen zijn als de WK (gasmotor) die vervangen moet worden, zoveel NOx en/of 

CO en etheen in de kas brengt, dat de grenswaarden worden overschreden (zie par. 2.2). Bij gebruik van een BCWK 
zal de hoeveelheid schadelijke stoffen in de kas dan dalen 

10 Met een hoogrendement WK wordt hier bedoeld alle WK-systemen, die een hoger rendement hebben dan de 
referentiegasmotor. In eerste instantie wordt hierbij gedacht aan brandstofcel-WK systemen (al dan niet hybride 
systemen met microturbine), maar het kunnen ook hybride gasmotorsystemen zijn, waaraan bijvoorbeeld een ORC is 
toegevoegd 

11 Dit is de zogenaamde TTF-prijs van maart 2008. In de maanden daarna is de gasprijs nog fors gestegen. Bij een 
hogere gasprijs is de investeringsruimte van een hoogrendements WK wat hoger (zie paragraaf 3.2.1) 

12 RGR = rookgasreiniger 
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3.1 Gelijke "total cost of ownership" 
 
Met een spreadsheetmodel is berekend, wat bij een bepaalde waarde van het verschil in 
elektrisch rendement tussen het alternatieve hoogrendements WK-systeem en het 
referentiesysteem het toelaatbare investeringsniveau voor het HR-WK-systeem mag zijn, 
waarbij de totale (all-in) kosten per geproduceerde kiloWattuur elektriciteit (kWhe) hetzelfde 
zijn als die van het referentiesysteem. Hierbij zijn in eerste instantie de volgende aannames 
gemaakt: 
- totaal (elektrisch + thermisch) rendement van referentie en alternatief zijn gelijk (92%) 
- elektrisch vermogen van referentie en alternatieve HR-WK zijn gelijk 
- in eerste instantie: onderhoudskosten per kWhe van referentie en alternatief zijn gelijk 

(dit wordt later gedifferentieerd); wel heeft de referentie-WK extra bedrijfsvoeringskosten 
(met name voor ureum) voor de rookgasreiniger. Die zijn hier gesteld op 
0,002 EUR/kWhe13 

- zowel referentie als alternatieve HR-WK hebben hetzelfde aantal draaiuren en inzetpro-
fiel (in de volgende paragraaf wordt onderzocht wat er verandert als dit niet zo is) 

- dit betekent dat voor in- en verkoop van elektriciteit ook dezelfde tarieven worden 
verondersteld 

- totale kosten van de (BC)WK-installatie (total cost of ownership) bestaan uit 3 termen: 
• kapitaalskosten (berekend als annuïteit op basis van een  afschrijvingsperiode en 

rentevoet) 
• energiekosten (hierin zijn alleen de gascommoditykosten in meegenomen (dominante 

variabele kosten) 
• onderhoudskosten (hiervoor is een vast bedrag per geproduceerde kWhe genomen) 

- er wordt aangenomen dat de warmte van de referentie-WK voor een bepaald percentage 
nuttig gebruikt wordt en voor de rest verloren gaat. Bij de alternatieve situatie wordt 
uitgegaan van dezelfde warmtebehoefte als bij de referentiesituatie. Indien de warmte 
niet volledig door de elektrisch efficiëntere alternatieve HR-WK kan worden geleverd, dan 
is aangenomen dat het restant met een ketel met een thermisch rendement van 98% op 
onderwaarde wordt geproduceerd 

- bij de toerekening van de (netto-)kosten aan de geproduceerde kilowatturen elektriciteit is 
de hoeveelheid gas die nodig zou zijn geweest om de te gebruiken hoeveelheid warmte 
met een (referentie)ketel op te wekken, in mindering gebracht (= vermeden gasverbruik 
voor kasverwarming door gebruik van warmte van WKK). 

 

                                                 
13 er is aangenomen dat de rookgasreiniger alle uren dat de gasmotor in bedrijf is, aan staat. Als er geen CO2 gedoseerd 

wordt, zal dat soms niet het geval zijn 
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Figuur 3.1 hieronder laat het toelaatbare investeringsniveau zien als functie van het 
percentage gebruikte warmte(vermogen) van de referentie-WK bij verschillende waarden van 
het percentage (in procentpunten) dat de alternatieve WK (elektrisch) efficiënter is dan de 
referentie-WK. 
 

Investeringsruimte bij x% hoger E-rendement dan referentie-WK als functie 
van warmtebenutting van referentie WK (bij verschillende waarden van x) bij 

gelijke onderhoudskosten per kWhe
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Figuur 3.1 Toelaatbaar investeringsniveau van HR-WK als functie van benuttingspercentage 
van geproduceerde warmte van referentie-WK, bij verschillende percentages 
waarmee het elektrisch rendement van de HR-WK beter is dan dat van de 
referentie-WK (42%) (de figuur geldt verder voor een gasprijs van 0,26 EUR/Nm3

, 

5000 draaiuren en bij gelijke onderhoudskosten. De referentie-WK heeft wel 
0,002 EUR/kWhe extra kosten voor ureum voor de rookgasreiniger) 

 
 
De figuur laat ondermeer het volgende zien: 
- de investeringsruimte hangt af van het percentage warmte van de referentie-WK dat 

wordt gebruikt op het bedrijf 
- wordt het gebruikspercentage warmte groter dan een bepaalde waarde (die afhangt van 

het percentage hoger elektrisch rendement), dan begint de toelaatbare meerinvestering 
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af te nemen (vanaf de knikpunten in de grafiek). Boven een bepaald (hoger) gebruiks-
percentage wordt de toelaatbare meerinvestering zelfs negatief (dit betekent dat de 
alternatieve WK met de benodigde bijstook in de ketel dan meer gas verbruikt per kWhe 
dan de referentie-WK, die een lagere elektrisch rendement heeft). Deze situatie is niet 
gewenst 

- voorbeeld: stel het elektrisch rendement van de brandstofcel-WK is 10% hoger dan van 
de referentie-WK (dus 52%) en van de warmte van de referentie-WK wordt minder dan 
circa 65% gebruikt, dan is de toelaatbare investering (onder de hiervoor genoemde voor-
waarden) circa 1.200 EUR/kWe (in plaats van circa 624 EUR/kWe voor de referentie-WK 
met RGR). In dat geval zijn de totale all-in kosten per kWhe voor gasmotor en brandstof-
cel-WK aan elkaar gelijk. De verdeling van de kosten van beide situaties is aangegeven 
in de figuren hieronder 

- liggen de werkelijke investeringskosten van de alternatieve WK onder de toelaatbare 
investering (1.200 EUR/kWe), dan is deze financieel gunstiger dan de referentie 

- bij een bepaald percentage warmteverbruik groter dan de "knikwaarde" is het in het 
algemeen gunstiger om niet de WK met het hoogste elektrische rendement te kiezen, 
maar één met dàt rendement waarbij de toegelaten investering (investeringsruimte) 
maximaal is. 
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Verdeling kosten per kWh E van referentie en alternatieve WK (N.B. kosten 
vermeden gasverbruik door gebruik WK warmte  zijn in mindering op kosten E). 
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Figuur 3.2 Vergelijking van de kostencomponenten van referentie-WK en alternatieve WK 
(met een 10% hoger rendement) bij gelijke totaalkosten. Het betreft de netto-
brandstofkosten, de onderhouds- (en bedrijfvoerings)kosten en de kapitaals-
kosten (bij een gasprijs van 0,26 EUR/Nm3; onderhoudskosten zijn gelijk ver-
ondersteld maar referentie-WK heeft 0,002 EUR/kWhe extra kosten voor ureum 
voor rookgasreiniger) 
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Figuur 3.3 Procentuele verdeling van de kostencomponenten van referentie-WK en alterna-

tieve WK bij gelijke totaalkosten (zie ook figuur 3.2) 
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Indien de onderhoudskosten van beide systemen niet aan elkaar gelijk zijn (zoals hier-
voor aangenomen), dan kan de investeringsruimte afhankelijk van die onderhoudskosten 
hoger of lager uitvallen dan in de eerste figuur aangegeven. In figuur 3.4 is weergegeven, 
hoe dat uitpakt bij een brandstofcel-WK met een 10% hoger elektrisch rendement. Elke 
curve hoort bij een verschillende percentage onderhoudskosten (ten opzichte van die van 
de referentie-WK). De dikke groene lijn hoort bij de situatie van gelijke onderhoudskosten 
(100%). Uit de figuur blijkt bijvoorbeeld dat als de onderhoudskosten van de BCWK maar 
40% zijn van die van de referentie (gasmotor) WK het toelaatbare investeringsniveau 
stijgt van circa 1.200 EUR/kWe tot bijna 1.400 EUR/kWe of als ze 200% zijn, daalt de 
investeringsruimte tot circa 940 EUR/kWe. 

 
Opmerkingen 
- In de onderhoudskosten dienen ook eventuele vervangingskosten van delen van de 

installatie (bijvoorbeeld stack of onderdelen daarvan bij BCWK) gedurende de 
economische levensduur (hier aangenomen op 10 jaar) te worden meegenomen. 

- In de onderhoudskosten dienen ook eventuele verbruikskosten (niet zijnde brandstof-
kosten), zoals bijvoorbeeld ureum, te worden meegenomen. 

- In de analyses is nog geen rekening gehouden met een verschil in eventuele SDE (voor-
heen MEP) subsidie die in het vroegere (MEP-)systeem bij een efficiëntere WK (en dus 
een hogere CO2-index) hoger ligt14. 

                                                 
14 Voor 2008 is de SDE voor WKK op nul gesteld 
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Investeringsruimte bij 10% hoger E-rendement als functie van warmtebenutting 
van referentie WK (bij verschillende relatieve onderhoudskosten t.o.v. referentie) 
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Figuur 3.4 Toelaatbare investering voor HR-WK bij verschillende (relatieve) onderhouds-

kosten van de alternatieve HR-WK ten opzichte van de referentie-WK (bij gelijke 
totaalkosten en gelijk aantal draaiuren (zie ook figuur 3.2). NB referentie-WK 
heeft behalve 0,007 EUR/kWe onderhoudskosten ook 0,002 EUR/kWhe bedrijfs-
voeringskosten (ureum) 

 
 
Resumerend 
Met beide grafieken (figuur 3.1 en figuur 3.4) kan snel globaal inzicht worden gekregen in de 
investeringsruimte die een nieuwe WK-technologie met een hoger elektrisch rendement biedt 
ten opzichte van een referentie-WK (met referentierendement van 42%) in afhankelijkheid 
van het benuttingspercentage van de warmte. Omdat de laatste over het jaar kan variëren, 
wordt aanbevolen hiervoor de jaargemiddelde waarde te gebruiken. 
 
Voor een specifieke situatie wordt aanbevolen, voor alle hiervoor aangenomen waarden de 
voor dat geval specifieke waarden te gebruiken voor een nauwkeurigere bepaling van de 
investeringsruimte. In de hiervoor beschreven situatie is ervan uitgegaan dat de HR-WK een 
gelijk aantal bedrijfsuren maakt als de referentie WK (dit kan bijvoorbeeld bij een gasmotor 
die is aangevuld met een ORC). Bij hoge-temperatuur brandstofcelsystemen ligt start-stop 
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gedrag niet voor de hand en zal het aantal bedrijfsuren naar verwachting anders zijn (minder 
start/stops). Deze situatie wordt in de volgende paragraaf uitgewerkt. 
 
 
3.2 Investeringsruimte bij verschillende bedrijfstijden/inzetstrategieën 
 
In deze paragraaf wordt de berekening van de investeringsruimte meer toegespitst op de 
situatie van brandstofcelwarmtekrachtsystemen. Gezien de typische opwarmtijden van 
meerdere uren, is de voorkeursbedrijfswijze van (HT) BCWK’s vooralsnog continu (24-uurs) 
bedrijf15. In zo’n geval ligt "basislast(terug)levering" voor de hand (in ieder geval in de situatie 
zonder belichting). Hierbij hoort een ander (lager) E-tarief dan bij "pieklastbedrijf" (zoals de 
meeste gasmotoren worden ingezet: zoveel mogelijk draaien tijdens dure plateau-uren). 
 
Bij de bepaling van de investeringsruimte van BCWK’s op 24 uurs-continu bedrijf zijn de 
volgende aannames gemaakt: 
- (referentie) gasmotor draait (grotendeels) pieklast bedrijf, ca. 4200 uur per jaar (piekuren 

7-23 h, op werkdagen, circa 4080 uur) en de BCWK continu basislastbedrijf (8760 uur) 
- teruglevertarief pieklast:    85,89 EUR/MWh   (voor 2009, bron Endex  25-03-08) 
- teruglevertarief basislast:   66,49 EUR/MWh   (voor 2009, bron Endex  25-03-08) 
- bij het continue basislastbedrijf van de BCWK is aangenomen, dat in de weekenddagen 

dezelfde hoeveelheid nuttige warmte gebruikt wordt, als op de doordeweekse dagen. Dit 
leidt bij de BCWK tot lagere extra (ketel)gaskosten voor verwarming dan bij de GM-
referentie, omdat de BCWK wel in de weekenden draait en de gasmotor niet 

- Verder gelden dezelfde referentiegegevens als aangegeven in paragraaf 3.1. 
 
De investeringsruimte dient in de situatie met een verschillend aantal draaiuren bij BCWK 
respectievelijk referentie-WK op een andere manier te worden berekend. Uitgangspunt is 
niet langer gelijke total-cost-of-ownership per geproduceerde kWhe, maar gelijke totale netto 
opbrengst per jaar (per kWe). Hierbij wordt - naast de verschillen in kosten – ook rekening 
gehouden met verschillen in opbrengst van de geproduceerde elektriciteit (omdat de jaar-
lijkse elektriciteitsproductie niet langer hetzelfde is en de E-prijzen verschillen). 
 

                                                 
15 Mogelijk kunnen de hoge-temperatuur BCWK’s (MCFC en SOFC) qua operationele inzetbaarheid (denk aan 

"start/stopbedrijf" of "max-last/min-lastbedrijf") nog worden verbeterd, bijvoorbeeld door een "hot-stand-by" modus te 
maken, waarbij de brandstofcelstack op temperatuur gehouden wordt na afschakeling of terugschakeling naar 
minimumlast-bedrijf en van waaruit weer snel in vermogen kan worden opgeregeld. Dit is een belangrijke eis/wens voor 
flexibel, industrieel stationair gebruik 
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De investeringsruimte is hierna berekend voor verschillende BCWK-systemen met 
kenmerken zoals nu bekend respectievelijk verwacht voor de toekomst. Hiertoe is ook een 
schatting gemaakt voor de onderhoudskosten van de BCWK’s. De dominante factor daarin is 
de vervanging van de stack, die na een bepaald aantal bedrijfsuren moet plaats vinden. Voor 
de herinvestering(en) die hiervoor nodig is (zijn), zijn de kapitaalskosten per geproduceerde 
kWh geschat, dat wil zeggen het bedrag dat jaarlijks op zij gelegd moeten worden om bij een 
bepaald rentepercentage (hier 4% genomen) om aan het einde van de (veronderstelde) 
technische levensduur van de stack, het benodigde bedrag voor de herinvestering bij elkaar 
gespaard te hebben. 
 
In eerste instantie is een vergelijking gemaakt voor een (nog fictief) BCWK systeem met 10% 
hoger elektrisch rendement met gelijke onderhoudskosten per kWh (maar 0,002 EUR/kWh 
lagere bedrijfsvoeringskosten, omdat geen ureum nodig is), voor de situaties met continu 
basislastbedrijf respectievelijk pieklastbedrijf door de BCWK (zie figuur 3.5). 
 
Uit de vergelijking van beide figuren blijkt, dat voor de situatie zoals daar geschetst bij 
continu, basislastbedrijf de investeringsruimte van de HR-WK tussen een warmte-
gebruikspercentage van circa 29 tot 100% de investeringsruimte hoger is dan bij dezelfde 
(pieklast)bedrijfsvoering. Naarmate het procentuele warmtegebruik van de referentie-WK 
lager is dan circa 65%, neemt de investeringsruimte bij continu bedrijf af (dit komt omdat het 
warmtevoordeel van de BCWK in de weekenden dan lager is). 
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Toelaatbare investering als functie van percentage nuttig gebruikte 
WK-warmte van ref. WK  (ref.WK 4200 draaiuren)
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Figuur 3.5 Toelaatbaar investeringsniveau van HR-WK als functie van benuttingspercentage 

van geproduceerde warmte van referentie-WK, bij 10% hoger elektrisch HRWK-
rendement dan referentie-WK (uitgaande van een gasprijs van 0,26 EUR/Nm3 en 
gelijke onderhoudskosten. Referentie WK heeft wel 0,002 EUR/kWhe extra 
kosten voor ureum voor rookgasreiniger). Voor de bovenste grafiek geldt dat de 
HR-WK basislastbedrijf voert gedurende 8760 uur per jaar en de referentie-WK 
"pieklastbedrijf" gedurende de plateau-uren (4200 uur). Ter referentie is in de 
onderste grafiek het verloop gegeven als beide systemen pieklastbedrijf voeren 
en de HR-WK hetzelfde aantal draaiuren maakt als de referentie WK 



 -50- 50763046-TOS/TCM 08-7103 
 
   
 
Verder zijn de volgende huidige beschikbare en toekomstig verwachte BCWK-systemen/ 
cases bekeken: 
- MCFC anno-2007, met een 5%-punt hoger rendement dan de referentie-WK (47% vs 

42%) en met specifieke onderhouds- en bedrijfsvoeringskosten (0,045 EUR/kWh) 
gebaseerd op stackvervanging na 30 000 jaar (en prijsniveau stack van 2007, en vooruit 
sparen tegen 4% rente) versus 0,009 EUR/kWh bij referentie-WK. Het toelaatbare 
investeringsniveau staat in figuur 3.6 

- MCFC verwacht voor 2012 (50% elektrisch rendement, goedkopere stacks) 
- SOFC prototype 2008  (Rolls Royce (RR), 55% rendement) 
- SOFC prototype 2012  (Rolls Royce, 63% rendement) 
- SOFC prototype 2016  (Rolls Royce, 67% rendement) 
- SOFC prototype 2007  (Siemens Westinghouse, 60% rendement) 
- SOFC prototype 2012  (Siemens Westinghouse, 65% rendement) 
- SOFC prototype 2014  (Siemens Westinghouse, 70% rendement). 
 
De verschillende cases met de voor de investeringsruimteberekening belangrijkste ken-
merken zijn samengevat in onderstaande tabel. 
 
 
Tabel 3-1 Uitgangspunten investeringsruimteberekening voor verschillende cases 
 

Case onderhouds- elektr. 
  kosten rendement 
  EUR/kWh % 
referentie incl.RGR 0,009 42% 
MCFC 2007 0,045 47% 
MCFC 2012 0,012 50% 
SOFC RR 2008 0,047 55% 
SOFC RR 2012 0,023 63% 
SOFC RR 2016 0,012 67% 
SOFC RR 2020 0,009 70% 
SOFC Siemens 2007 0,055 60% 
SOFC Siemens 2012 0,018 65% 
SOFC Siemens 2014 0,009 70% 

 
 
De berekende toelaatbare investeringsniveaus voor de beschreven cases zijn uitgezet in 
figuren 3.6 t/m 3.14. Hierbij wordt nog opgemerkt dat de brandstofcel-WKK’s continu basis-
lastbedrijf voeren (8760 uur per jaar) en de referentie-WKK gedurende 4200 uur draait in de 
plateau-uren. 
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Uit figuur 3.6 blijkt dat het toelaatbare investeringsniveau voor een MCFC-BCWK anno 2007 
over de hele linie negatief is en nergens boven het investeringsniveau van de referentie-WK 
ligt. Dat wil zeggen dat er in deze situatie bij geen enkel procentueel warmteverbruik er een 
economisch verantwoorde "business case" is. 
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Figuur 3.6 Toelaatbaar investeringsniveau van MCFC-brandstofcelsysteem anno 2007 als 

functie van benuttingspercentage van geproduceerde warmte van referentie-WK 
(bij 5%-punt hoger elektrisch rendement van de HR-WK dan van de referentie-
WK, bij een gasprijs van 0,26 EUR/Nm3 en onderhoudskosten gebaseerd op 
stackvervanging na 30 000 uur, neerkomend op circa 0,045 EUR/kWh. 
Referentie-WK heeft 0,009 EUR/kWhe onderhouds- en bedrijfsvoeringskosten. 
De BCWK voert basislastbedrijf gedurende 8760 uur per jaar en de referentie-WK 
pieklastbedrijf gedurende de plateau-uren (4200 uur)). Uit de negatieve waarde 
van het toelaatbare investeringsniveau blijkt duidelijk dat er in deze situatie geen 
basis is voor een economisch verantwoorde investering 

 
 
In figuur 3.7 is de toekomstig verwachte MCFC-situatie bekeken met een 8% hoger 
elektrisch rendement – 50% vs 42% - en langere stacklevensduur van 40 000 uur en lagere 
stackvervangingkosten  - 500 EUR/kWe - , door fabrikant verwacht voor 2012 en verder. 
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Figuur 3.7 Toelaatbaar investeringsniveau (blauwe lijn) van MCFC brandstofcel-WK-systeem 

beoogd voor 2012 als functie van benuttingspercentage van geproduceerde 
warmte van referentie-WK, bij 8% hoger elektrisch rendement van de BCWK dan 
van de referentie-WK, bij een gasprijs van 0,26 EUR/Nm3 en onderhoudskosten 
gebaseerd op stackvervanging na 40 000 uur (neerkomend op circa 0,012 
EUR/kWh). Referentie-WK heeft 0,009 EUR/kWhe onderhouds- en bedrijfs-
voeringskosten. De BCWK voert basislastbedrijf gedurende 8760 uur per jaar en 
de referentie-WK pieklastbedrijf gedurende de plateau-uren (4200 uur). Uit de 
grafiek blijkt duidelijk dat er in een beperkt bereik van het gebruikspercentage 
warmte een basis is voor een economisch verantwoorde investering (tussen ca 
25% en 93%) mits de BCWK investering lager is dan 625 à 1.400 EUR/kWe, 
afhankelijk van percentage warmtegebruik (zie gele vlak) 

 
 
Ervan uitgaand dat het investeringsniveau van de referentie-WK op hetzelfde niveau blijft als 
in 2007, betekent dat in deze situatie de (MCFC) BCWK bij een warmteverbruikspercentage 
van de referentie-WK tussen circa 25% en 93%, de BCWK gunstiger is mits het 
investeringsniveau van de BCWK tussen circa 625 en 1.400 EUR/kWe ligt (gele vlak). Wordt 
hij duurder dan de blauwe lijn in de grafiek aangeeft dan is het systeem niet rendabel (dat wil 
zeggen dat de jaarlijkse totale netto opbrengst van de BCWK lager is dan die van de 
referentie-WK). 
 

Interessant 
investeringsgebied 
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Figuur 3.8 Investeringsruimte SOFC-BCWK 2008 (RR). Elektrisch rendement is 55% (onder-

houdskosten 0.047 EUR/kWh). Systeem is niet rendabel 
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Figuur 3.9 Investeringsruimte SOFC-BCWK 2012 (RR). Elektrisch rendement is 63% (onder-

houdskosten 0,023 EUR/kWh). Systeem is in een beperkt gebied (nuttig warmte-
verbruik tussen 23% en 46%) rendabel mits de investeringskosten van de BCWK 
liggen tussen circa 625 en 800 EUR/kWe 
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Figuur 3.10 Investeringsruimte SOFC-BCWK 2016 (RR). Elektrisch rendement is 67% 

(onderhoudskosten 0.012 EUR/kWh). Systeem is in een gebied van 0 tot 62% 
nuttig warmtegebruik van de referentie-WKK rendabel mits investeringskosten 
lager liggen dan de blauwe lijn 
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Figuur 3.11 Investeringsruimte SOFC-BCWK 2007 (Siemens-Westinghouse). Elektrisch 

rendement is 60% (onderhoudskosten 0.055 EUR/kWh). Dit systeem is nog niet 
rendabel 
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Figuur 3.12 Investeringsruimte SOFC-BCWK 2012 (Siemens-Westinghouse). Elektrisch 

rendement is 65% (onderhoudskosten 0,018 EUR/kWh) 
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Figuur 3.13 Investeringsruimte SOFC-BCWK 2014 (Siemens-Westinghouse). Elektrisch 

rendement is 70% (onderhoudskosten 0,009 EUR/kWh). Systeem is rendabel 
in een gebied van 0 tot circa 63% nuttig warmtegebruik van de referentie-
WKK mits investeringskosten lager liggen dan de blauwe lijn 
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Uit de figuren blijkt duidelijk dat de toelaatbare investering in een BCWK (= die investering 
waarbij de jaarlijkse netto-opbrengst voor BCWK en referentie-WK gelijk zijn) toeneemt 
naarmate het verschil tussen de elektrische rendementen van BCWK en de referentie-WK 
groter is, en naarmate het verschil in onderhoudskosten kleiner is. Daarnaast hangt de 
toelaatbare investering ook sterk af van het percentage warmte dat de (referentie) WK over 
heeft. Naarmate het elektrisch rendement van de BCWK hoger ligt (dan bij de referentie), ligt 
het grootste toelaatbare investeringsniveau bij een lager percentage nuttig warmtegebruik. 
 
Om bij een hoog rendementsverschil en hoog percentage warmteverbruik toch een hoog 
toelaatbaar investeringniveau te krijgen, kan bij de BCWK een groter elektrisch vermogen 
worden genomen dan bij de referentie-WK. Dit is geïllustreerd in de figuren 3.14 respectieve-
lijk 3.15 voor een dubbel vermogen respectievelijk 3,8x zo groot vermogen als van de 
referentie-WK. Tot slot geeft figuur 3.16 dezelfde grafiek als 3.15 maar dan als procentuele 
toelaatbare meerinvestering (in plaats van EUR/kWe). Een BCWK-installatie met 70% 
elektrisch rendement en een elektrisch vermogen van 3,8x het vermogen van de referentie-
WK, heeft een toelaatbare meerinvestering van circa 73% tot 130% (bij gelijke onderhouds- 
en bedrijfsvoeringskosten van 0,009 EUR/kWh). 
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Figuur 3.14 Investeringsruimte SOFC-BCWK 2014 (Siemens-Westinghouse). Elektrisch 

rendement is 70% (onderhoudskosten 0,009 EUR/kWh). Installatie met 
dubbelvermogen ten opzichte van referentie (zelfde netto-opbrengst per kWe, 
maar dubbele totale netto-opbrengst!). Het rendabele gebied is hier groter dan 
in de situatie van figuur 3.13 
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Figuur 3.15 Investeringsruimte SOFC-BCWK 2014 (Siemens-Westinghouse). Elektrisch 

rendement is 70% (onderhoudskosten 0.009 EUR/kWh). Installatie met 3,8x het 
elektrisch vermogen van de referentie-WK (zelfde netto-opbrengst per kWe, 
maar 3,8x totale netto-opbrengst!) 
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Figuur 3.16 Procentuele toelaatbare meerinvestering van SOFC-BCWK 2014 (Siemens-

Westinghouse). Elektrisch rendement is 70% (onderhoudskosten 0,009 
EUR/kWh). Installatie met 3,8x het elektrisch vermogen van de referentie-WK 
(zelfde netto-opbrengst per kWe, maar 3,8x totale netto-opbrengst als bij 
referentie WK!) 
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3.2.1 Energieprijsgevoeligheid 
 
Om enig gevoel te krijgen voor de afhankelijkheid van de toelaatbare investeringsniveaus 
voor andere energieprijzen is één van de cases ook berekend voor een andere gasprijs en 
elektriciteitsprijs. Om realistische prijzen te nemen zijn de handelsprijzen op 10 juni 2008 
voor het kalenderjaar 2009 (bron TTF, ENDEX) genomen. Vergelijk deze met die genoemd 
in de inleiding van hoofdstuk 3 en paragraaf 3.2, zie ook onderstaande tabel. Uit de tabel 
blijkt duidelijk dat de prijzen in (maar) 3 maanden tijd zeer sterk zijn gestegen, wat zich 
duidelijk manifesteert in de toelaatbare investering (zie figuur 3.17). 
 
 
 Basisprijs 

voor 2009 
(25 maart 08) 

Alternatieve prijs 
voor 2009 
(10 juni 08) 

 Procentuele 
verandering 

gasprijs 0,26 0,374 EUR/m3 +43,8% 
basislast elektr.-prijs 66,49 85,22 EUR/MWh +28,2% 
pieklast elektr.-prijs 85,89     113,29 EUR/MWh +31,9% 
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Figuur 3.17 Investeringsruimte SOFC-BCWK 2014 (Siemens-Westinghouse) bij twee prijs-

scenario’s. Elektrisch rendement is 70% (onderhoudskosten 0,009 EUR/kWh). 
 



 -59- 50763046-TOS/TCM 08-7103 
 
   
 
De toelaatbare meerinvestering neemt in dit prijsscenario in het gunstigste geval – bij 
ongeveer 25% nuttig warmtegebruik - toe van circa 1.870 EUR/kWe tot 2.200 EUR/kWe (of 
procentueel van circa 200% tot 250% meerinvestering). Ook wanneer voor de BCWK een 
groter elektrisch vermogen wordt genomen dan voor de gasmotor, dan stijgt de investerings-
ruimte (zie figuur 3.18, waarbij het vermogen van de BCWK 3,8x dat van de gasmotor is). De 
stijging is echter minder naarmate het percentage warmteverbruik van de gasmotor groter is. 
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Figuur 3.18 Investeringsruimte SOFC-BCWK 2014 (Siemens-Westinghouse) bij twee prijs-

scenario’s. Elektrisch rendement is 70% (onderhoudskosten 0,009 EUR/kWh). 
Elektrisch vermogen van BCWK is 3,8x dat van gasmotor 
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4 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
 
4.1 Conclusies 
 
Uit de verkenningen en analyses van hoofdstuk 2 en 3 kunnen de volgende conclusies 
worden getrokken: 
• Reductie van de kostprijs van brandstofcelwarmtekrachtsystemen (BCWK) is een 

essentiële voorwaarde voor het penetreren van de traditionele, (agro-)industriële WK-
markt, die nu gedomineerd wordt door gasmotoren. 

• Dit moet worden gerealiseerd door verdere technologische ontwikkeling, marktvolume-
vergroting, serieproductie en zo mogelijk/nodig recyclen van kostbare materialen 
(bijvoorbeeld platina bij PEMFC). 

• Het toelaatbare investeringsniveau in een BCWK hangt vooral af van: 
− het verschil in elektrisch rendement van de BCWK en dat van het gangbare 

referentie-WK-systeem  
− het verschil in onderhoudskosten per kWhe (inclusief vervangingskosten van de stack) 
− het percentage warmte van de referentie-WK dat nuttig gebruikt wordt 
− bedrijfsvoeringsmodus van BCWK (continu bedrijf of dagelijks start/stopbedrijf). 

• Bij bijvoorbeeld een BCWK met een 8%-punt hoger elektrisch rendement (50% in plaats 
van 42%), 33% hogere onderhoudskosten per kWhe, 70% nuttig warmteverbruik van 
referentie-WK en continu BCWK-bedrijf is de toelaatbare meerinvestering circa 125% (bij 
een referentie-investering van circa 624 EUR/kWe voor gasmotor + rookgasreiniger komt 
dat neer op circa 1.400 EUR/kWe). 

• Naarmate het percentage nuttig warmtegebruik bij de referentie-WK hoger is, neemt de 
toelaatbare meerinvestering af. 

• In het algemeen is het gunstig het elektrisch vermogen van BCWK wat groter te nemen, 
dan dat van de "huidige" gasmotor (per oppervlakte-eenheid kas). Dit komt omdat de 
BCWK bij gelijk elektrisch vermogen minder warmte produceert. Tekorten moeten dan 
met een alternatieve warmtebron (bijvoorbeeld ketel) worden aangevuld, hetgeen 
ongunstig is voor het gasverbruik. Het is beter de BCWK te dimensioneren op het in de 
kas benodigde thermische (basislast)vermogen. 

• Reductie van de kostprijs gaat bij MCFC- en SOFC-brandstofcelsystemen minder snel 
dan 5 jaar geleden door fabrikanten verwacht werd. Algemeen kan worden gesteld, dat 
de R&D-targets ten aanzien van de meeste stack-technologieën gesteld in het begin van 
dit decennium nog niet gehaald zijn. 

• De rendementsvoorsprong van (solo) MCFC- en SOFC-brandstofcel-WK’s, ten opzichte 
van gasmotoren is ten opzichte van de evaluatie in 2003 afgenomen, met name door de 
verbeteringen van de gasmotoren. 
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• Voor een significante rendementswinst ten opzichte van de beste (nieuwe generatie) 

gasmotoren zijn hybride brandstofcelsystemen waarbij de BC-stack met een turbine-
installatie wordt gecombineerd, noodzakelijk. Dit kan zowel bij MCFC- als bij SOFC-
systemen. Rendementstechnisch heeft de combinatie van SOFC en gasturbine het 
meeste perspectief. Bij hybride SOFC-systemen van 2 à 3 MWe worden in de toekomst 
elektrische rendementen tot 70% verwacht. Bij hybride MCFC-systemen is dat circa 60%. 

• Prototypes van hybride systemen met vermogens van 200 tot 350 kW en rendementen 
tussen 52% en 58% zijn al gerealiseerd. 

• De beoogde grotere hybride systemen met een hoger vermogen (1 à 3 MWe) en hoger 
elektrisch rendement hebben (ten opzichte van eerdere planningen) vertraging 
opgelopen, onder meer door het ontbreken van geschikte gasturbines. 

• Door vertragingen in de (verdere) ontwikkeling van de SOFC-cellen (bij ontwikkelaars 
van het eerste uur) c.q. de benodigde ontwikkel-/testtijd bij "nieuwe" ontwikkelaars, 
worden SOFC-demonstratieplants (anders dan prototypes) niet voor 2010 verwacht. 
Commerciële hybride SOFC-systemen met een elektrisch systeemrendement van 60% of 
meer worden niet voor 2012 verwacht. Dit geldt ook voor hybride (MW-schaal) MCFC-
systemen met een rendement van circa 60%. 

• Voor (agro-)industriële hoog-rendements warmtekracht is anno 2008 - ondanks 
vertragingen van de marktintroductie - de MCFC-BCWK (bijvoorbeeld de "Hot-Module" 
van CFC Solutions of de "DFC"-systemen van FuelCell Energy) het dichtst bij een 
volwassen product. De systemen zijn beproefd en getest in verschillende demonstraties 
en (klein-) seriematig geproduceerd. Echter voor commercieel bedrijf blijft een verdere 
kostprijsreductie noodzakelijk. Het elektrisch rendement van circa 47% is helaas slechts 
beperkt beter dan dat van de grotere, state-of-the-art gasmotoren (43%-46%). In de 
toekomst zijn naar verwachting wel hybride MCFC-systeem verkrijgbaar met een 
elektrisch rendement oplopend tot circa 60% (bij een vermogen van circa 2 à 3 MWe). 

• Op dit moment kan voor de toepassing in de tuinbouw nog geen definitieve keuze voor 
MCFC of SOFC worden gemaakt en dienen beide opties nog open te worden gehouden. 
Uit het oogpunt van energetisch besparingspotentieel kan wel worden gesteld dat hybride 
systemen de voorkeur genieten. 

• De ontwikkelaars/fabrikanten van (stationaire) brandstofcellen zullen zich op dit moment 
naar verwachting niet specifiek op de tuinbouw willen concentreren c.q. hierin specifiek 
willen investeren, maar richten zich vooralsnog op de veel bredere markt van decentrale 
opwekking / warmtekracht met onder meer de deelmarkten industrie, utiliteit, zieken-
huizen/ gezondheidscentra en energiebedrijven. Eventuele demonstratieprojecten van 
BCWK in de glastuinbouw, zullen vanuit de sector zelf moeten worden geïnitieerd en met 
"eigen" financiële middelen aangevuld met subsidiestromen waarvan de sector gebruik 
kan maken, moeten worden gerealiseerd. 
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• PEM-brandstofcellen zijn voor de glastuinbouw in eerste instantie minder geschikt. Dit 

komt, omdat er bij gebruik van aardgas als brandstof een externe reformer nodig is, die 
de installatie duurder maakt en het elektrisch rendement verlaagt tot circa 40-41% (voor 
een op kosten geoptimaliseerd systeem). Hierbij is er geen energetisch voordeel meer 
ten opzichte van state-of-the-art gasmotoren. Systemen gevoed met waterstof hebben 
een hoger elektrisch rendement (tot circa 55%), maar produceren geen CO2, die vaak 
voor gewasbemesting gewenst is. Waterstofgevoede PEM-systemen, die wel weer een 
beter start/stopgedrag hebben dan aardgasgevoede systemen, kunnen kansrijk zijn in 
glastuinbouwgebieden waar een waterstofpijplijn doorheen loopt of in de buurt ligt, en 
waar de bedrijven òf geen CO2 nodig hebben òf waar een CO2-distributienetwerk ligt 
(bijvoorbeeld OCAP). Door deze randvoorwaarden is het aantal mogelijke toepassingen 
van dit type systeem in de glastuinbouwsector echter beperkt. 

 
 

4.2 Aanbevelingen 
 
Warmtekrachtsystemen met een beduidend hoger elektrisch rendement dan nu gangbaar is, 
is een belangrijke pijler onder de beoogde transitie naar een energieneutrale (belichte) glas-
tuinbouw in 2020. In [1] is aangegeven, dat WK met 70% elektrisch rendement (in plaats van 
42.5%) bij belichte roos kan leiden tot een reductie van 39-47% van het netto primaire 
energieverbruik en bij de belichte tomaat van 13-20%. Hybride brandstofcel/turbinesystemen 
vormen de belangrijkste (decentrale) optie om warmtekrachtsystemen met een elektrisch 
rendement tussen 60 en 70% te realiseren. 
 
Op dit moment is er in de tuinbouw nog geen enkele ervaring met brandstofcellen opgedaan. 
Een nieuwe warmtekrachttechniek, die in het hart van de energievoorziening van tuinbouw-
bedrijven komt te staan, brengt zoveel nieuwe elementen met zich mee, dat het noodzakelijk 
is om hiermee ervaring op te doen in een realistische omgeving, alvorens zo’n techniek "los 
te laten" op de gehele tuinbouwsector. BCWK’s hebben een aantal potentiële voordelen die 
echter nog wel in de praktijk moeten worden aangetoond en verder een aantal typische 
eigenschappen waarmee moet kunnen worden "omgegaan". Potentiële voordelen die nog in 
de praktijk op een realistische schaal dienen te worden aangetoond, zijn onder andere: 
• afgassen geschikt voor CO2-bemesting zonder rookgasreiniger 
• geringe emissies naar de atmosfeer (onder andere van NOx, CO, VOC en CH4; deze 

emissies zijn deels systeemafhankelijk en kunnen mogelijk over de tijd variëren) 
• hoog elektrisch rendement (en voldoende behoud daarvan bij toenemende leeftijd van de 

installatie) 
• hoog deellastrendement 
• geringe geluidsproductie. 
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Belangrijke vraagstukken die leven c.q. beweringen van leveranciers die dienen te worden 
getoetst in verband met de specifieke eigenschappen/beperkingen van de brandstofcel- 
en/of brandstofcel/turbinesystemen zijn onder andere: 
- is het BCWK-systeem in staat om goed met het Nederlandse aardgas om te gaan (werkt 

de ontzwaveling goed en blijft deze goed werken; idem voor de omzetting van aardgas in 
waterstof + CO/CO2 in de reformer en/of prereformer)? 

- is de beschikbaarheid van het systeem voldoende, het aantal storingen beperkt en het 
benodigde onderhoud acceptabel? 

- is de standtijd van de stacks voldoende lang? 
- is het BCWK systeem voldoende flexibel? Hoge-temperatuur BCWK vereist in eerste 

instantie continu bedrijf. Mogelijk financieel interessanter maar bedrijfvoeringstechnisch 
lastiger is dagelijks "hot-stand-by start/stopbedrijf". Het is nuttig om met beide bedrijfs-
voeringswijzen in een demonstratieproject ervaring op te doen, en met name ook na te 
gaan wat het laatste betekent voor het overall rendement en de onderhoudsbehoefte 

- wat zijn de benodigde onderhouds- en bedrijfsvoeringskosten (o.a. gebruik hulpstoffen)? 
- is de ondersteuning van de leverancier voldoende? 
 
De beantwoording van deze vragen heeft alleen maar zin als kan worden beschikt over een 
BCWK-systeem op realistische schaal, dat zo goed mogelijk lijkt op dat wat uiteindelijk toe-
gepast gaat worden. Dit betekent, dat het systeem al een bepaalde mate van ‘volwassen-
heid’ dient te bezitten (geen prototypes). Wat dat betreft zijn op dit moment alleen (niet-
hybride) MCFC brandstofcelsystemen opportuun. Voor een (niet-hybride) MCFC-systeem is 
het momenteel haalbare elektrische rendement circa 47%. Zo’n solosysteem heeft nog niet 
het gewenste targetrendement van 60-70%, maar biedt wel alvast de mogelijkheid om - voor 
MCFC - de aspecten die met het brandstofcellendeel van de BCWK samenhangen, te 
beoordelen (de hoofdmoot van de hiervoor genoemde aspecten/vraagstukken). 
 
Verder dient een demonstratie voldoende lang te duren, zodat ook de "duuraspecten" 
kunnen worden beoordeeld (minimaal 2 jaar). Om in 2011 (duur)resultaten ter beschikking te 
hebben, moet derhalve uiterlijk in 2009 worden begonnen. 
 
Als de brandstofcelfabrikanten hun beloften waarmaken en hun technologie- en kosten-
roadmap doorlopen zoals beoogd, dan zijn vanaf 2012 rendabele BCWK-systemen mogelijk, 
zeker als de energieprijzen nog verder zouden stijgen dan in het eerste half jaar van 2008 
het geval was. Door als sector al eerder relevante ervaring op te doen en deze tijdig naar de 
leverancier(s) terug te koppelen, kunnen de precommerciële systemen worden verbeterd en 
eventuele specifieke wensen uit de sector worden meegenomen in het commerciële 
ontwerp. Daardoor zal de uiteindelijke penetratie van commerciële BCWK’s in de tuinbouw 
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naar verwachting worden versneld (en daarmee het - in het kader van "(netto) energie-
neutraal telen" - dringend gewenste energetische voordeel van BCWK sneller binnen hand-
bereik komen). 
 
Het mooiste is natuurlijk indien de gewenste demonstratie van de BCWK plaatsvindt in de 
glastuinbouw en zo mogelijk op een bedrijf waar deze uiteindelijk het meeste (energetisch) 
perspectief heeft: een belichtend glastuinbouwbedrijf met een groot aantal belichtingsuren. 
De wens van demonstratie op een glastuinbouwbedrijf is vooral ingegeven door het feit dat 
dan ook de typische glastuinbouwaspecten als "geschiktheid van rookgassen voor CO2-
dosering" en dagelijks "start/stopbedrijf" goed kunnen worden getest. Uit het demonstratie-
bedrijf komen naar verwachting waardevolle ervaringen naar boven en waarschijnlijk ook 
tuinbouwspecifieke wensen die kunnen worden gebruikt om toekomstige generatie BCWK-
systemen te verbeteren. 
 
Een demonstratie-BCWK-systeem en demonstratiebedrijf vereisen een flinke investering 
(een en ander afhankelijk van type en vermogen van het systeem; ordegrootte 1,5 à 2 mln 
EUR voor een 250 kWe MCFC-systeem). Indien het hiervoor benodigde geld (nu) niet bij 
elkaar kan worden gebracht (vanuit de sector en subsidiebronnen daaromheen), dan kan 
worden overwogen om (tegen geringere kosten) te participeren in een BCWK–project in een 
andere sector om via die weg te proberen zoveel mogelijk relevante ervaring binnen te 
halen. Daartoe moet het BCWK-systeem en de toepassing, zoveel mogelijk lijken op die in 
de tuinbouwsector. Het testen van de geschiktheid van de rookgassen voor CO2-bemesting 
kan dan niet op een feitelijk gewas gebeuren, maar er kan wel een redelijk beeld worden 
verkregen door emissiemetingen te doen op verschillende momenten tijdens de demonstra-
tieperiode. Of start/stopbedrijf gevoerd wordt / kan worden, hangt af van de specifieke 
situatie. Een mogelijk (ander) nadeel van een externe demonstratie kan zijn, dat de achter-
ban zich minder betrokken voelt bij de demonstratie en eerder de mening heeft "bij ons is het 
anders" (demo onvoldoende representatief). 
 
Om vóór 2012 ervaring op te doen met BCWK, wordt aanbevolen om zo mogelijk vanaf 
2009: 
• òf "zelf" (als glastuinbouwsector op een glastuinbouwbedrijf) een demonstratieproject met 

een (precommercieel) MCFC-brandstofcelwarmtekrachtsysteem op een relevante schaal 
uit te voeren (minimaal 250 kWe) 

• òf buiten de sector te participeren in een relevant MCFC-project in binnen- of buitenland, 
waarbij als tegenprestatie voor de participatie minimaal de bedrijfservaringen dienen te 
worden verkregen en de mogelijkheid om "zelf" specifieke metingen uit te voeren. 
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Bij een voorkeur voor de laatste situatie, dient er alvorens een definitieve beslissing te 
nemen een inventarisatie te worden gemaakt van relevante BCWK-plannen in binnen- en/of 
buitenland die op een termijn van 1 à 2 jaar gaan lopen en dient er te worden nagegaan of, 
en zo ja, onder welke voorwaarden hierbij kan worden aangesloten. Afhankelijk van de 
uitkomst kan daarna een definitieve beslissing over participatie worden genomen.  

In beide gevallen wordt aanbevolen allereerst een plan van aanpak op te stellen, waarin - 
afhankelijk van de gemaakte keuze - zaken worden vastgelegd als projectdoelen, eisen aan 
demo-locatie en demo-BCWK-systeem, beoogde projectparticipanten, projectorganisatie, 
(maximaal) beschikbaar budget, projectfinanciering, projectbegeleiding vanuit de sector, 
communicatie en dergelijke). Bij een positieve beslissing voor een demonstratie of partici-
patie in een "externe" demonstratie is het gewenst om een "taskforce brandstofcel-WK" op te 
zetten met vertegenwoordigers uit de diverse "stakeholders" (PT, MinLNV, LTO/Glaskracht, 
tuinder(s), SenterNovem e.d.) om het project nader mede te definiëren en snel op gang te 
krijgen. 
 
Los van het bovenstaande wordt aanbevolen, gezien de vele plannen en lopende ontwikkel-
trajecten bij brandstofcelontwikkelaars/fabrikanten, om de ontwikkelingen op het gebied van 
stationaire brandstofcellen en met name ook van hybride systemen te blijven volgen en in 
2010 een nieuwe evaluatie te maken. In het bijzonder dient dan te worden beoordeeld of de 
tijd rijp is voor een SOFC-demonstratie, indien mogelijk als hybride systeem. Ook voor 
hybride MCFC-systemen dient deze beoordeling en afweging dan opnieuw te worden 
gemaakt. 
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BIJLAGE A CONCENTRATIES SCHADELIJKE STOFFEN IN 

ROOKGASSEN GASMOTOREN 
 
(bron [5]) 
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BIJLAGE B SPECIFICATIES MCFC-BCWK CFC-SOLUTIONS 
 
The HotModule© HM 300 shall be deemed as a demonstration plant. MTU CFC Solutions 

GmbH has already gained vast experience from other plants in similar operation 

conditions. However due to the early stage in commercialisation of such innovative 

technology the following operation data are indicative only and are not guarantee 

performance data: 

 

Fuel Cell Stack 

Stack lifetime                                  approx. 25.000 operating hours  

 

Electrical System 

Maximum electrical output, gross (MR)  245 kWel  

Auxiliary power consumption at MR  25 kWel 

Maximum electrical output, net  220 kWel 

Outlet   400 V, 3 phases 

 

Heat Extraction  

Exhaust air temperature at MR          400°C 

Exhaust air flow at MR            1.200 Nm³/h 

Thermal output at Tmin, Exhaust = 75°C and at MCR 180 kWth 

 

Efficiency at Tmin, Exhaust = 75°C   

Maximum electrical efficiency, net, at MR  47% 

Maximum total efficiency at Tmin, Exhaust = 75°C  84% 

 

Auxiliaries 

Water consumption at MCR  250 l/h 
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Bijlage B blad 2 
 
Dimensions and weight 
 

Component 
 

Sizes 
L x W x H  /m³ 

Weight 
    Mg 

HotModule 3,8 x 2,5 x 3,2  18,0 
Media Supply Unit 3,6 x 2,5 x 3,2  8,0  
HotModule–Media Supply-Ensemble 8,0 x 2,5 x 3,2  26,0 
Control unit – 6 electrical cabinets 6,0 x 0,6 x 2,2  2,0 
Transformer 1,5 x 1,1 x 1,2  1,5 

 
 
 

 

 

Figure B.1 Interfacing tussen systeemlevering van CFC (grijze rechthoek met deelsystemen 
Media Supply, HotModule en Electronics Module) en systemen van klant 
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Bijlage B blad 3 
 

 

 

Figure B.2 3D-artist impression van Hot-Module van CFC Solutions 

 




