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Inhoud
Introductie zon op water bij WSRL

Haasje over (denken & doen / techniek & ecologie)

• INNOZOWA 1 

• INNOZOWA 2

• In prep….

• Een ander perspectief



Zon op water bij WSRL
Energieneutraal 2030 WSRL &

Verkennen nieuwe mogelijkheden (innovatie)



INNOvatieve ZOn op WAter (INNOZOWA)

Planning & resultaten

2017-2021 INNOZOWA 1 (TRL 0-6) → Economisch en technisch 
perspectief, maar ecologische effecten zichtbaar

2021 Richtlijn Zon op water → kennis op papier

2022-2024 INNOZOWA 2 (TRL 7 en 8?) → Scale up (ontwikkeling en 
onderzoek) & Proeftuin innovaties

2023-2024 INNOZOWA 3 (TRL 9) → wat als het lukt?

2017

2018-2020
INNOZOWA
TRL1-6

INNOZOWA 2



INNOZOWA 1 (2018-2021)
Doel

Pilot tbv aantonen economische potentie zon op water, 
technisch haalbaarheid en aansluitend op waterbeheerbelang

Hoe

• 2 opstellingen (plassen/kanalen); flexibel/suntracking

• 9 PV-systemen (7 op water 2 op land); monofacials, bifacials, 
reflectoren, koeling enz

• ecologisch onderzoek



Conclusie en vervolg
Economie; kosten-baten 

- Kosten; hoog (dom systeem, bouwkosten agv windwerking)

- Baten; (energie) hoger dan zon op land + gunstig perspectief

Ecologie

- effect zon op (ondiep) water is zichtbaar

Vervolg(vragen)

- Doorkijk naar ecologisch effect → scale up

- Slimmer → scale up, verlagen (bouw)kosten, materiaal 

➢ Start INNOZOWA2 (2021)



Licht & wind



Licht & wind

-0.8  ̊C
>3x sedimentatie



Primaire productie

-0.8  ̊C
>3x sedimentatie



Plantengroei

Waterpest

Haar-
fontijnkruid

~50% minder



Zuurstofdynamiek
Verschillen:

• Meer stabiele 
fractie

• Meer 
baggeropbouw

de Lima, Rui L. Pedroso, et al. Sustainability (2021)



Zuurstofdynamiek
Verschillen:

Hypoxia events 
(O2<6mg/L): 

• PV: 157 times 

• Controle: 87 
times

• 80% meer

2018-19:

Ziar, Hesan… Teurlincx, Sven, et al. Progress in Photovoltaics: research and 

applications (2021)



Zuurstofdynamiek
Veel meer 
zuurstofloosheid 
onder PV systemen, 
zelfs in winter90
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Innozowa 1: Ecologisch vraagstukken
• Afname productie, maar beperkt

• Veranderende sedimentatie en afbraak, lange termijn drastische 
impact op zuurstof

• Mogelijk meer broeikasgas uitstoot (INNOZOWA2)

• Ruimte voor co-design (PV systeem en Ecosysteem)



INNOZOWA 2 
Doel: verkennen ecologische effecten en grenzen; 

• aanjagen slimmere (ecologisch en economisch) systemen;

• Leren door te doen & kennis delen

Hoe; ontwikkelen proeftuin tbv

• Meerdere proefopstellingen → bedenken, doen, testen, verbeteren en samenbrengen

• Onderzoek en ontwikkeling → ecologisch, technisch, beheer 

• Leren door te doen → “van dom naar slim” (tis al ingewikkeld genoeg)

• Kennis delen → Oprichten CoP INNOZOWA, bijdragen aan landelijke sporen (TKI, Green 
Project, Nationaal consortium Zon op water).

Uitdaging;

waterbeheer/ecologie/kosten/baten integraal meenemen in ontwerp (geen “add- ons”)



Pilot 1. Grote veld
Scale up tbv verkennen bedekkingsgrenzen /eco effect
Integraal ontwerpen;

- Variabel bedekkingspercentage (50%-70%) (licht)

- Hoog op water (wind)

- Suntracking met motoren (sediment)

- Veldverplaatsing (wisselteelt tbv eco)

In prep (dom naar slim)
- herbruik & materiaalpaspoort

- autonoom draaien en verplaatsen

- Autonoom maaien (icm suntracking)

- positieve bijdrage ecologie



Licht; 50%

Lucht; +20 cm



Uitvoer 2022-2024 (naar 70-100% + verplaatsen enz)



Pilot 2. Bamboe
• Toepassen bamboecomposiet

• Materiaal in ontwikkelfase

• CO2 opslag

• Stap(je) naar biobased



Pilot 3. Hide And Shine (HAS)
• Wereldprimeur
• Prove of principle



Hide and Shine means

Wat is het ? 

- heavy storm: ca. 3 days ‘switch off’  SUB (submersing) a year

- Wheater ok: 262 days SUR (surfacing) for yield

- het is geen offshore: geen 24/7 switch on, salt, hoge golven

Meer mogelijk

- submersible for cleaning, hail, black ice



Hide and Shine
Aanleiding; ecologie, kosten en innovatief

Ecologie →meer open, meer vatbaar voor wind

Kosten → windlast, dus zware (dure) constructie

Innovatief; windlast vermijden door te zinken ☺

- Geen logge/ zware (dure) constructie

- Voorkomen schade, dus langere levensduur

- Lichtgewicht bouwen = kans biobased materiaalgebruik

- Flexibel drijfvermogen biedt kansen



Professioneel prutsen



Hoe werkt het en kansen



Leren door te doen
Testveld; frame en drijvers 
vooralsnog aluminium/HDPE

• Constructie

• Gedrag

• Pompsysteem

• Eerste resultaten …. Positief

• Autonoom maken

• Wachten op storm



Ecologisch vraagstukken

Minder zuurstof in water, meer uitstoot van methaan

CH4 <O2



Ecologisch vraagstukken: 
kantelpunten
• Productie in het water

• Productie vs verbruik O2

Verbruik

Productie



Ecologisch vraagstukken: 
kantelpunten
• Productie in het water

• Productie vs verbruik O2

• Biologie

• Helder naar troebel

Helder

Troebel



Ecologisch vraagstukken: 
kantelpunten
• Productie in het water

• Productie vs verbruik O2

• Biologie

• Helder naar troebel

• Broeikasgas uitstoot

• Van netto opslag naar emissie
Opslag

Emissie



Innozowa 2: Verwachtingen

Primary 
production

O2

baggerlaag

CH4



Innozowa 2: Verwachtingen

Primary 
production

O2

baggerlaag

CH4



In prep
• INNOZOWA naar praktijk

• Zon op Kanalen!

• Autonoom maaien (experiment)

• Eco + maatregelen

• Input uit COP?



Tot slot; een ander perspectief
Zon op Water is onvermijdelijk (los van “ja” op daken en “nee” op landbouw/natuur)

Wat als INNOZOWA lukt? 

• Functiecombinatie waterbergingen & energieopgave 

• Slimmer zon op water = meer opbrengst zon op water = minder oppervlakte zon op land nodig

Maar ook;

• Energietransitie icm watertransitie → Ruimtevraag / boven normatieve waterberging 
(ruimteclaim), of zon op water tbv waterkwaliteit / ecologie (factor tijd)

• Klimaat → sturen op broeikasgas; 

• Duurzaam → keten richten op CO2-negatief; 

• Landschap /biodiversiteit → locatiekeuze + slimme compensatie (goed doen waar het goed doet)

• …..



Dank voor uw aandacht


