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Elektriciteit vormt de basis voor onze manier van leven in een moderne maatschap-
pij. De elektriciteit die we dagelijks gebruiken wordt op verschillende manieren

opgewekt, in verschillende soorten elektriciteitscentrales, die samen een elektriciteit-
snetwerk vormen. In dit netwerk vinden interacties tussen de verschillende centrales
plaats, waarbij centrales elkaar continue aanvullen door de productie op elkaar af te
stemmen, het hele jaar door.

De genstalleerde elektriciteitscapaciteit bepaalt niet alleen de verhoudingen tussen
de verschillende centrales, maar heeft ook invloed op andere voorwaarden die nodig
zijn voor elektriciteitsopwekking. Zoals de aanwezigheid van voldoende koelwater
voor thermische centrales en de beschikbaarheid van water voor waterkrachtcentrales.
Het feit dat elektriciteitscentrales koelwater nodig hebben en waterkrachtcentrales vol-
doende water voor het aandrijven van de turbines, is een belangrijke randvoorwaarde
om elektriciteitsproductie te kunnen uitbreiden, omdat zoet water een schaarse natu-
urlijke hulpbron is, die door verschillende sectoren wordt gebruikt en dus onderhevig is
aan competitie. Als in de toekomst water schaarser wordt zou deze competitie heviger
kunnen worden. Het is daarom van belang water-elektriciteitsrelaties, ofwel de water-
elektriciteit nexus, in kaart te brengen.

De beschikbaarheid van zoet water in het stroomgebied van een rivier heeft vaak een
temporele en een ruimtelijke dimensie. Water is niet altijd en ook niet overal beschik-
baar. Dit gegeven, samen met de dynamische interacties in het elektriciteitsnetwerk zelf,
veroorzaakt een lastige combinatie die in sommige gevallen ervoor kan zorgen dat cen-
trales uitvallen wegens watergebrek. Andere centrales die de opwekking overnemen
kunnen door hogere productie eveneens met watertekorten te maken krijgen, waar-
door een kettingreactie ontstaat. Dit promotie-onderzoek heeft als doel om de dy-
namiek van het watergebruik voor de opwekking van elektriciteit in kaart te bren-
gen, rekening houdend met de temporele en ruimtelijke dimensie van waterbeschik-
baarheid, de gevolgen van waterbeschikbaarheid op de elektriciteitsopwekking, als
ook de dynamiek in het elektriciteitsnetwerk zelf. Het onderzoek vult hiermee een
belangrijk kennishiaat aan. Dit doe ik door het gebruik van een casestudie, namelijk
de analyse van het elektriciteitssysteem in Ecuador en de daaraan gekoppelde water-
voetafdruk.

Hoofdstuk 1 introduceert het elektriciteitsnetwerk en het belang van de relatie tussen
water en elektriciteit. Het beschrijft het elektriciteitsnetwerk in Ecuador, dat werkt als
een dynamische eenheid. Ik beschrijf hoe verschillende interne en externe factoren in-
vloed hebben op de werking van een elektriciteitscentrale, waarbij de stroomopwekking
van de ene centrale die van andere centrales benvloedt. Net zoals de resultaten van



Samenvatting 233

het ene hoofdstuk in dit proefschrift de opzet en de doelen van andere hoofdstukken
hebben benvloed.

Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van de studies naar water voor elektriciteit. Het laat
zien dat sommige invloedrijke studies dateren uit de negentiger jaren van de vorige
eeuw en nog steeds worden geciteerd, vaak in een serie van citaties, zodat de oor-
spronkelijke bron onzichtbaar is. Er blijken onvoldoende recente gegevens te zijn omtrent
het watergebruik van elektriciteitscentrales voor de opwekking van stroom. Bovendien
wordt aangetoond dat sommige referenties niet goed worden gebruikt, zodat er onzek-
erheid ontstaat omtrent de resultaten van sommige casestudies.

Hoofdstuk 3 geeft een beschrijving van de gebruikte casestudie voor dit promotie-
onderzoek, elektriciteit- en waterrelaties in Ecuador. Ecuador is een waterrijk land in
Zuid-Amerika en is gelegen op de evenaar. Het elektriciteitssysteem is geschikt voor
een casestudie, omdat: (i) het elektriciteitssysteem relatief klein is waardoor een gede-
tailleerde analyse mogelijk is, terwijl bovendien een vergelijking met het elektriciteitssys-
teem op wereldschaal kan worden gedaan, omdat alle soorten van elektriciteitsopwekking
aanwezig zijn; (ii) 99% van de elektriciteit wordt in het land zelf opgewekt, in- en ex-
port zijn verwaarloosbaar. Dit gegeven reduceert de onzekerheid van de studie, om-
dat er geen externe factoren in de analyse hoeven worden meegenomen; (iii) het elek-
triciteitssysteem ligt in een heterogeen geografisch gebied, met hoge bergen en laagvlak-
tes, en verschillende klimaatzones. Dit maakt het mogelijk om verschillende temporele
en ruimtelijke factoren op water- en elektriciteitsrelaties te bestuderen; (iv) Ecuador
bevindt zich in een energietransitie met een overgang naar een groter gebruik van wa-
terkracht.

Hoofdstuk 4 geeft de watervoetafdruk van elektriciteitsopwekking in Ecuador va-
nuit een statisch perspectief gebruik makend van informatie uit eerste en tweede hand
van bronnen in Ecuador. Het geeft een inventarisatie van de aanwezige centrales en de
systeemgrenzen. Daarnaast worden de watervoetadrukken bepaald gebaseerd op jaar-
lijkse schattingen van de huidige elektriciteitsmix. Het hoofdstuk legt de basis voor de
vergelijking van de watervoetafdrukken van elektriciteit vanuit de statische en vanuit
de dynamische benadering.

Hoofdstuk 5 brengt de dynamiek van het elektriciteitsnetwerk in kaart en laat zien
hoe de beschikbaarheid van water de werking van elektriciteitscentrales in het netwerk
benvloedt. Het toont het belang van waterkrachtcentrales, met de getoonde netwerk-
dynamiek, en het belang van waterkracht voor het elektriciteitsnetwerk in Ecuador.
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Hoofdstuk 6 maakt een gedetailleerde analyse van de waterkrachtcentrales in Ecuador.
Het hoofdstuk laat zien dat temporele variaties in de relatie tussen de hoeveelheid
opgewekte elektriciteit, reservoirgrootte en klimaat van groot belang zijn om de wa-
tervoetafdruk van elektriciteitscentrales te begrijpen. Het hoofdstuk laat zien dat de
watervoetafdrukken van waterkrachtcentrales met wel 80% kunnen worden onder- of
overschat indien de temporele variatie van het wateroppervlak van de reservoirs niet
wordt meegenomen. Soortgelijke voorbeelden van over- of onderschatting worden ook
elders in het proefschrift beschreven.

Hoofdstuk 5 en 6 laten samen zien dat de waterbeschikbaarheid in Ecuador grote
temporele en ruimtelijke variatie kent. Deze variaties hebben invloed op de elektriciteit-
sproductie van de centrales van het elektriciteitsnetwerk in Ecuador. Ondanks dat
Ecuador een waterrijk land is, benvloeden de fluctuaties in de beschikbaarheid van
water de productie van de waterkrachtcentrales, zodat er gedurende een aantal maan-
den per jaar minder stroom kan worden geproduceerd vanwege watertekorten. Echter,
wanneer er watertekorten zijn in het stroomgebied van de Pacific, nemen centrales in
het stroomgebied van de Amazone de taak over en compenseren het productiever-
lies. Maar, wanneer er een productieverlies is in het stroomgebied van de Amazone,
worden er thermische elektriciteitscentrales ingezet om het productieverlies op te van-
gen. Deze veranderingen van elektriciteitsopwekking hebben ook gevolgen voor de
temporele en ruimtelijke watervoetafdruk. Wanneer er minder water beschikbaar is,
worden er productiemethoden ingezet die efficinter met water omgaan. Hierdoor gaat
de watervoetafdruk van Ecuador omlaag. Veranderingen in de grootte van de water-
voetafdruk treden echter niet alleen op door temporele productieveranderingen, waar-
bij er een verschuiving optreedt van het ene type centrale naar het andere, maar ook
omdat waterkrachtcentrales met een grote wateropslagcapaciteit grote variatie hebben
van hun watervoetafdruk door het samenspel van waterbeschikbaarheid, klimaat en de
planning van de elektriciteitsopwekking.

Dit proefschrift draagt bij aan de kennis omtrent de relaties tussen water en elek-
triciteit. Het geeft de richting aan voor meer duurzame relaties tussen water en elek-
triciteit in Ecuador. Deze kennis kan ook gebruikt worden voor landen die op Ecuador
lijken en voor kennis omtrent de water en elektriciteit nexus in het algemeen.
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