Energiestudie Stichting
Passantenhaven Terschelling

Samenvatting
Stichting Passantenhaven Terschelling is gelegen op het Friese Waddeneiland Terschelling in de gemeente
West-Terschelling. De stichting heeft zich ten doel gesteld om zo duurzaam mogelijk te zijn en heeft
daartoe al veel maatregelen getroffen. Zij heeft aan HavenLand verzocht antwoord te geven op de vraag
wat er nu nog meer mogelijk is. Zij heeft het voornemen om elk jaar een stapje verder te gaan, maar loopt
daarbij tegen een aantal grenzen aan. Ten eerste treedt de wet van de remmende voorsprong op: alles wat
al gedaan is, kan niet meer gedaan worden. De voorloper moet daarom steeds zelf iets nieuws bedenken.
Ten tweede is het gedrag van bezoekers niet erg beïnvloedbaar. De passantenhaven draait echter vrijwel
uitsluitend op incidentele bezoekers. Er zijn zeer weinig vaste gasten/gebruikers.
Toch is HavenLand in staat geweest om nog meer mogelijkheden te benoemen voor de passantenhaven.
HavenLand maakt daarbij gebruik van de Trias Energetica voor elektriciteit en de door HavenLand zelf
ontwikkelde Driestromenleer voor water. Ook is gekeken naar verwarming en brandstof. Voor al deze
onderwerpen geldt dat het streven moet zijn om zoveel mogelijk te besparen (zo min mogelijk te
verspillen). Als er niet bespaard kan worden, betrek dan water, warmte, stroom en brandstof uit duurzame
bronnen. Wanneer het gebruik van fossiele bronnen geheel tot 0 is teruggebracht, is sprake van een
volledig duurzame jachthaven.
Uit de studie blijkt dat er vele technieken worden aangeboden die in de jachthaven theoretisch wel
toepasbaar zijn, maar die onvoldoende resultaat opleveren of die economisch niet rendabel te maken zijn.
Hoewel het hier steeds gaat om een quick scan, wordt toepassing van deze technieken afgeraden.
Er is één onderwerp dat absoluut verbetering behoeft: de ventilatie. Er is nu teveel ventilatie en deze is
ongecontroleerd. Daardoor gaat onnodig veel energie verloren. Een gecombineerd ontwerp voor
warmtecollectoren, WKO, lage-temperatuurverwarming, ontvochtiging en ventilatie zal hier uitkomst
bieden. In verband met de bestaande, nog niet zo oude, installatie en de te verwachten terugverdientijd,
moet echter niet licht worden besloten over deze investering.
Eenvoudige oplossingen, die snel toepasbaar zijn en zich snel terugverdienen zijn er ook. Vooral de
bewustwording van de passanten t.a.v. waterverbruik kan vergroot worden door eenvoudige watermeters
en led-perlators. Waterloze urinoirs en zuinige toiletten zijn ook eenvoudige maatregelen voor de korte
termijn. Verder zien wij goede mogelijkheden voor het gebruik van “grijs water” (proceswater,
douchewater en regenwater) voor de toiletvoorzieningen en zijn er – in combinatie met andere
investeringen – diverse mogelijkheden voor terugwinning van warmte.

HavenLand
15 oktober 2013
Energiestudie Stichting Passantenhaven Terschelling

3

Inhoudsopgave

Samenvatting...................................................................................................................................................... 3
1

Inleiding ...................................................................................................................................................... 7

2

Opzet van de energiestudie ....................................................................................................................... 9

3

2.1

Doel van de studie .............................................................................................................................. 9

2.2

Water = drinkwater ............................................................................................................................ 9

2.3

Beïnvloedbaar versus niet beïnvloedbaar .......................................................................................... 9

2.4

Trias Energetica ................................................................................................................................10

Onderzoeksrichtingen Jachthaven Terschelling .......................................................................................11
3.1

3.1.1

Elektriciteit ...............................................................................................................................11

3.1.2

Water ........................................................................................................................................13

3.1.3

Brandstof ..................................................................................................................................14

3.1.4

Overige .....................................................................................................................................16

3.2

Het servicegebouw ...........................................................................................................................16

3.2.1

Verlichting ................................................................................................................................17

3.2.2

Apparatuur ...............................................................................................................................17

3.2.3

Daglicht .....................................................................................................................................17

3.2.4

Douches ....................................................................................................................................18

3.2.5

Wasmachines............................................................................................................................18

3.2.6

Wasdrogers...............................................................................................................................19

3.3

4

Het haventerrein ..............................................................................................................................11

Vaste gasten en passanten ...............................................................................................................20

3.3.1

Instrumentgericht of veranderingsgericht ...............................................................................20

3.3.2

Energieroutinegedrag (energiegedrag) ....................................................................................20

Onderzoekrichtingen Thematisch ............................................................................................................25
4.1

Warmte en koeling ...........................................................................................................................25

4.1.1

Ontvochtigen ............................................................................................................................25

4.1.2

Ventilatie ..................................................................................................................................25

4.1.3

Gebouw ....................................................................................................................................29

4.1.4

Koelen .......................................................................................................................................30

4.1.5

Verwarmen ...............................................................................................................................33

4.1.6

Duurzaam warmte oogsten ......................................................................................................36

4.1.7

Aard- en bodemwarmte ...........................................................................................................42

HavenLand
15 oktober 2013
Energiestudie Stichting Passantenhaven Terschelling

5

4.2

4.2.1

Drie stromen theorie ................................................................................................................45

4.2.2

Minder water gebruiken...........................................................................................................46

4.2.3

Duurzame bronnen...................................................................................................................52

4.3

5

Water ................................................................................................................................................45

Stroom / elektriciteit ........................................................................................................................55

4.3.1

Certificaten ...............................................................................................................................56

4.3.2

Zonne-energie ..........................................................................................................................56

4.3.3

Windenergie .............................................................................................................................56

4.3.4

Waterkracht..............................................................................................................................58

4.3.5

Energieopslag ...........................................................................................................................62

4.3.6

Alternatieven ............................................................................................................................66

Advies .......................................................................................................................................................67

HavenLand
15 oktober 2013
Energiestudie Stichting Passantenhaven Terschelling

6

1 Inleiding
Stichting Passanten Jachthaven Terschelling is gelegen op het Friese Waddeneiland Terschelling in de
gemeente West-Terschelling. De gemeente wil in 2020 energieneutraal zijn. Terschelling grenst ten
noorden aan de Noordzee en ten zuiden aan de Waddenzee; ten zuidwesten ligt Vlieland en ten oosten
Ameland. De totale strandlengte van het eiland is 30 kilometer en de totale lengte van de fietspaden is ruim
70 kilometer. Terschelling telde in november 2012 een vaste populatie van 4.797 inwoners. Net als bij de
meeste andere Waddeneilanden is het toerisme een belangrijke bron van inkomsten. In het hoogseizoen
herbergt het eiland meer dan driemaal zoveel mensen als in de winter.

De havens van Terschelling liggen in een door de natuur gevormde baai in West-Terschelling. Zij bieden
ruimte aan de lokale veerdiensten, sleep- en bergingsbedrijf, een KNRM reddingstation, een uitgebreide
chartervloot, de Vaarwegmarkeringsdienst van Rijkswaterstaat en de Kustwacht.
Achter in de haven ligt de passantenhaven van Terschelling. In de zomer ligt de passantenhaven erg vol,
mede omdat het de meest oostelijk gelegen Nederlandse Waddenhaven is die met diepstekende jachten
aangedaan kan worden en dus een stopplaats is op de route Engeland – Duitse Wadden. Er zijn
servicevoorzieningen op het gebied van elektriciteit, water en hygiëne (douches, wc's, wasmachines) en
internet. Deze bevinden zich aan de kop van de haven in een gebouw bestaande uit 4 deelpanden en een
centrale overkapping, zoals op navolgende foto te zien is. Jaarlijks vinden er ongeveer 32.000
bootovernachtingen plaats in de passantenhaven. Men heeft een beperkt aan ligplaatsen verhuurd aan de
eilandbewoners. Brandstof kan worden gebunkerd bij het brandstofponton aan het begin van de
jachthaven. De passantenhaven is al sinds jaar en dag in het bezit van het kwaliteitskeurmerk “De Blauwe
vlag”.
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Behalve in de jachthaven loopt er gedurende het hele tij een redelijk grote stroom door de haven. Dit
wordt veroorzaakt doordat met dammen een waterreservoir is gemaakt, dat achter in de haven een
opening heeft. Tijdens opkomend tij loopt het reservoir gedeeltelijk vol over de relatief lage aangelegde
dammen heen, tijdens eb moet al het water uit het reservoir door de haven heen terug naar zee. Op deze
manier blijft de geul op diepte. Hier moet met manoeuvreren rekening mee gehouden worden.
De Blauwe Vlag is een exclusieve, internationale milieuonderscheiding (eco-label) die wordt uitgereikt aan
meer dan 3500 stranden en jachthavens in ruim 30 landen in Europa, Zuid-Afrika, Marokko, Nieuw Zeeland,
Canada en het Caraïbische gebied. De Blauwe Vlag wordt jaarlijks toegekend aan stranden en jachthavens
die aan de campagne deelnemen en aangetoond hebben schoon en veilig te zijn.
De opzet van dit programma is van dien aard dat deelnemers zich blijvend moeten inspannen om te zorgen
voor schoon en veilig water, mooie natuur en een gezond milieu. Het mogen voeren van een Blauwe Vlag is
een erkenning voor de inspanningen die de strandgemeente of jachthavenbeheerder op dit gebied heeft
geleverd. Voor de toerist is de Blauwe Vlag internationaal het herkennings- en kwaliteitssymbool voor
goede stranden en jachthavens.
Het voor u liggende energieonderzoek valt binnen de inspanningen welke de Stichting Passantenhaven
Terschelling neemt om aan de gestelde kwaliteitseisen te voldoen.
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2 Opzet van de energiestudie
2.1 Doel van de studie
Het doel van de voor u liggende studie is om te bepalen welke maatregelen de stichting kan nemen om in
de toekomst op een hoger maatschappelijk verantwoord niveau te ondernemen dan nu al het geval is,
zonder dat de kwaliteit van de voorzieningen en de toegankelijkheid voor bezoekers beperkt wordt.
Tegelijkertijd moeten eventuele maatregelen zodanig inpasbaar zijn in de dagelijkse gang van zaken en de
financiële situatie dat het voortbestaan van de haven niet in het geding komt.
De studie zal dergelijke ideeën in kaart brengen en de eerste stappen bepalen die nodig zijn om deze
ideeën gefundeerd uit te zoeken op haalbaarheid en dimensionering. Op deze wijze wordt input geleverd
voor het milieubeleid van de stichting. De studie beperkt zich tot energie en water. Het is daarmee geen
volledige duurzaamheidsscan, waarin ook andere thema’s met betrekking tot People
(arbeidsomstandigheden, emancipatie, etc.), Planet (afval, grondstoffen, natuur, etc.) en Profit
(concurrentiekracht, business ethiek, etc.) aan de orde zouden komen.
Het resultaat van de studie is het aangeven van enkele maatregelen die binnen 1 – 3 jaar genomen kunnen
worden met betrekking tot energiebesparing en/of gebruik van duurzame energie. Tevens wordt een
doorkijk gegeven naar de langere termijn.

2.2 Water = drinkwater
In de regels van de blauwe vlag is het streven om het gebruik van water te beperken. Denk aan
waterbesparende douches en toiletten. In deze studie gaan we er vanuit dat met besparing van water de
besparing van drinkwater bedoeld is.

2.3 Beïnvloedbaar versus niet beïnvloedbaar
De blauwe vlag kent de “individuele vlag voor booteigenaren”. In deze gedragscode zijn géén gedragingen
opgenomen met betrekking tot het duurzaam gebruik van drinkwater, de productie van vuil water en het
gebruik van energie aan boord van het vaartuig. Noch is het zo dat de blauwe vlag toegangseisen
formuleert voor deelnemende havens op basis van het gebruik van drinkwater, de productie van vuil water
en het energieverbruik of het type energie dat verbruikt wordt. Wel wordt er ingezet op het beïnvloeden
van het gedrag van de booteigenaar en zijn gasten door middel van vrijwillige voorlichting.
Dit betekent dat het gebruik van energie en drinkwater aan boord, noch dwingend door de blauwevlagorganisatie, noch door een (potentiële) blauwe-vlagjachthaven te beïnvloeden is. Het is geen optie om
dan maar geen service (stroom en drinkwater) aan te bieden. Een jachthaven zonder dergelijke
voorzieningen voor het leven aan boord verwordt tot een (nood)parkeerplaats. Daarbij is een gezonde
exploitatie dan niet meer mogelijk.
Wel is het gebruik van de op het land gelegen servicefaciliteiten door gasten actief te beïnvloeden. Ook de
blauwe vlag geeft in haar toelichting rond het in kaart brengen van milieubeleid aan dat er sprake is van
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een onderscheid tussen het beïnvloedbare facilitaire deel en het deel dat op de boot gebeurt. Dit is van
invloed op de milieubelasting.
Op basis van het voorgaande is het noodzakelijk om een onderscheid te maken tussen de CO₂ footprint van
de passantenhaven en die van haar gasten, c.q. het beïnvloedbare en het niet-beïnvloedbare deel. Door
deze splitsing is het mogelijk om na te gaan of maatregelen een verlaging van de footprint tot stand
brengen.

2.4 Trias Energetica
De Trias Energetica is een drie-stappenstrategie. Deze strategie werd in 1996 door de Nederlandse
Onderneming voor Energie en Milieu (Novem, één van de voorlopers van Agentschap NL) geïntroduceerd
onder de naam Trias Energetica. De drie stappen van de Trias Energetica zijn basisregels:
1. Beperk het energieverbruik;
2. Maak maximaal gebruik van energie uit duurzame
bronnen, zoals wind, water en zon;
3. Maak zo efficiënt mogelijk gebruik van fossiele
brandstoffen om in de resterende energiebehoefte
te voorzien.
In lijn met de trias energetica zal ook bij andere
onderwerpen onderscheid worden gemaakt tussen
besparing en duurzame bronnen.
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