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Energiekaart van Nederland
Op deze Energiekaart van Nederland staan de grootste elektriciteitscentrales en de grootste 
windparken in ons land, samen met de import en export van elektriciteit. Ook de twee centrales 
in Eemshaven en de twee op de Maasvlakte die nog in aanbouw zijn, staan op de kaart weerge-
geven.
De grafi eken bij de centrales geven naast het opgesteld vermogen de elektriciteitsproductie 
over 2010 aan. Hieruit is berekend hoeveel procent van het opgesteld vermogen daadwerkelijk 
is benut. Voor het opgesteld vermogen was af en toe sprake van (kleine) verschillen tussen de 
cijfers van het Rapport Energie in Nederland 2011 en die van de elektriciteitsproducenten zelf; 
in dat geval zijn de laatste cijfers altijd als uitgangspunt genomen. De elektriciteitsproductie 
was niet altijd even gemakkelijk te achterhalen. De PerGen- en Elsta-centrales wilden deze cij-
fers niet bekend maken, voor de windparken Westereems en prinses Amalia geldt hetzelfde. 
Hiervan is een geschatte productie weergegeven, op basis van gemiddelde windsnelheden.
Duidelijk is dat de kerncentrale in Borssele het meest op volle kracht draait, met 89 procent 
benutting van het opgestelde vermogen. Bij de Clauscentrale (19 procent) zorgden werkzaam-
heden voor de relatief lage benuttingsgraad, terwijl de centrales in Harculo (20 procent) en 
Bergum (22 procent) alleen produceren als de vraag naar elektriciteit het hoogst is.
Opvallend is het percentage van 2,5 procent van het Nederlandse energieverbruik dat 
per saldo werd geïmporteerd in 2010. Dat percentage ligt veel lager dan in de peri-
ode tot 2009, toen het lag op vijftien tot twintig procent. Met de bouw van steeds 
meer energiecentrales zal Nederland in de komende jaren van importeur ver-
anderen in exporteur.
In 2010 produceerde Nederland 9,1 procent van het elektriciteitsverbruik 
(8,3 procent van de totale productie) via energie uit zon, wind, water -
kracht en biomassa. Daarmee is doelstelling van de overheid van negen 
procent hernieuwbare elektriciteit voor 2010 gehaald.
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