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Werk in beeld

NAM Schoonebeek, turnkey 
modificatie van afgassenketel.  
Inspecties, rapportages gevolgd 
door alle engineering (proces, 
mechanical en automatisering), 
fabricage en uitvoering.

laswerk drukdelen

Demontagewerk in 
Nera Montero Italie in 
opdracht van Ansaldo 

Thomassen.

Vervangen ECO blokken Attero Moerdijk



Nuchter en praktisch
Toch blijven we met beide benen 
op de grond staan. We houden vast 
aan hoe mensen ons kennen. Aan 
wie we zijn. Geen gelikte club, maar 
hardwerkende en oplossingsgerich-
te doeners die meedenken met de 
klanten. Nog altijd komen we met 
praktische ideeën. En improviseren, 
dat hoort ook nog steeds bij ons. Dit 
totaalplaatje gaf ons in al die jaren 
onze goede naam in de energie- en 
vuilverbrandingssector. 

Jubileummagazine
Borstklopperij, daar houden we  
nog steeds niet van. Op z’n Twents 
gezegd: ‘Doe maar gewoon, dan  
doe je al gek genoeg.’ Nu we ons 
tienjarig bestaan vieren is dit wel 
een moment voor een soort  

tussenbalans, een kijkje in de keuken. 
Vandaar dit jubileummagazine. Hier-
in leest u onder meer nuttig nieuws 
uit het vak en reacties van klanten. 
Daarnaast treft u een portret van de 
vijf HiLux5-mannen én de nieuwste 
ontwikkelingen waaraan we werken.

Met u?
Na tien jaar verbreden we ook onze 
horizon. Bij dit nieuwe elan past 
meteen een vernieuwd logo. Ook 
dat presenteren we u in dit maga-
zine. Een teken dat we met de tijd 
meegaan. En dat blijven we doen, 
met behoud van wie we zijn. Samen 
met u? 

Technische groet,

Piet Binkhorst

‘De bende van vijf.’ Zo noemden mensen ons bij de start.  
Wie kon vermoeden dat HiLux5 in tien jaar tijd zou uitgroeien 
tot een van de weinige specialisten in Nederland met het  
totaalpakket aan kennis van engineering, fabricage en montage 
van ketels, pijpleidingen en warme constructies? En naar een 
team dat zelfs meehielp een innovatieprijs te winnen? 
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“We werken al vele jaren met veel 
succes, maar ook met veel plezier 
samen met HiLux5. De flexibiliteit 
en het veiligheidsdenken van de 
mannen spreekt me daarbij ook 
enorm aan. De ene keer bevelen we 
ze aan vanwege de steigeronder-
steuningsconstructies die ze voor 
centrales ontwikkelen. De andere 
keer zoeken we samen naar techni-
sche oplossingen en zetten we bij 
een breder probleem beide onze 
knowhow in. Zo werkten we  
al samen in projecten bij DOC 
Hoogeveen, de EEW E.ON-centrale 
in Delfzijl en de oliebehandelings-
installatie van NAM-Shell in 
Schoonebeek. 

Ook informele oplossingen  
Verder vind ik ons een prachtig 
voorbeeld van ketensamenwerking. 

Vaak zitten wij met onze steiger-
bouw en isolatie voor of achter het 
werk van HiLux5. Maar soms ook 
gewoon samen in een project. Niet 
exclusief, maar wel graag. Dan is 
het fijn dat we informeel, gevraagd 
en ongevraagd, samen oplossingen 
bedenken en elkaar feedback geven. 
Klanten met een probleem verwijs 
ik dan ook al jarenlang naar ze door. 
Dat komt door het vertrouwen, de 
specialisaties, de snelle aanpak en 
de direct benaderbare medewer-
kers. Ze hebben weinig uitleg nodig. 
Daarnaast kunnen we ook persoon-
lijk goed opschieten met elkaar.”

‘Prachtig voorbeeld  
van ketensamenwerking’

“Vrij kort na de oprichting van 
HiLux5 kreeg Ansaldo Thomassen 
de kans om een gasturbine- 
generatorinstallatie in Antwerpen  
te demonteren en te verplaatsen. 
Mede-eigenaar Piet Binkhorst van 
HiLux5 is een oud-collega van ons. 
Omdat zijn bedrijf een dienstenpak-
ket biedt dat uitstekend aansluit op  
ons gasturbinespecialisme kreeg 
HiLux5 deze opdracht. De reloca-
tie verliep naar volle tevredenheid 
en werd het begin van een lange 
samen werking. Daarom mocht 
HiLux5 nog niet zo lang geleden 
ook in Italië een gasturbine- 
generatorinstallatie voor ons  
demonteren, naar Nederland  
trans porteren en deels opslaan. 

Meer dan een specialisme
Bij Piet en zijn mannen weet ik 
gewoon: je hebt er geen omkijken 
naar. Dat vertrouwen hebben we in-
middels opgebouwd, want de grote 
projecten die we deden, leverden 
een band op. Je weet wat je aan 
elkaar hebt. Het onderscheid van 
HiLux5 zit daarbij in het uitgebrei-
de dienstenpakket, dat veel meer 
is dan één specialisme. Vanwege 
dat brede pakket heb ik ze ook 
al eens ingezet bij de Gasunie 
om een gasturbine- 
warmtewisselaar op  
lekkages te onderzoeken. 
Binnenkort verwacht ik 
dat we samen weer 
een grote klus mogen 
doen.”

Roel Swart, 

Area sales manager

Ansaldo Thomassen

‘Geen omkijken naar’

Jan Boertien, 

Region manager North East

Hertel

Klanten aan het woord
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“Verschillende directieleden van 
HiLux5 ken ik al jaren, al van ruim 
vóór hun bedrijf bestond. Vanwege 
het enorme vertrouwen dat ze altijd 
wekten, wist ik vanaf hun start: wij 
moeten samenwerken. En dat doen 
we dan dus ook al sinds ze tien jaar 
geleden begonnen. We trekken vaak 
samen op bij opdrachtgevers.  
Mammoet transporteert dan de 
ketels en samen met HiLux5 zetten 
we die dan in elkaar. Of HiLux5 doet 
er de revisie. 

Ook veel plezier
Wat me vooral opvalt? Dat we 
afspraken kunnen maken zonder 
die op papier te zetten. Dat vertrou-
wen, dat vind ik belangrijk. Tweede 
reden om ze ook bij anderen aan te 
bevelen: hun vakmanschap. Ik heb 
veel ervaring met grotere bedrij-
ven, maar merk dat daar de kennis 
verdwijnt. In heel Nederland ken ik 

niet zo’n intens en betrokken team 
met vaklui als bij HiLux5. Ik kan van 
de mensen op aan en als ze iets 
aanpakken, dóen ze het ook echt. 
Daarnaast hebben we samen  
gewoon ook heel veel plezier.”

‘Vakmanschap en vertrouwen’

“Als bedrijf verzorgen wij nu acht 
jaar overall projectmanagement 
en technisch projectmanagement. 
Meestal doen we dat voor organisa-
ties in de - duurzame - energieop-
wekking of energie-infrastructuur. 
In 2007 volgde in Harlingen voor 
het eerst een samenwerking met 
HiLux5. De mensen achter het 
bedrijf kende ik daarvoor al een 
hele tijd, misschien zelfs nog wel uit 
de tijd dat ze in loondienst waren. 
Op een gegeven moment kom je 
elkaar steeds tegen. In Harlingen 
schakelde ik ze in om te werken aan 
de Reststoffen Energie Centrale 
van Omrin. Ze voerden daarbij twee 
taken uit. Allereerst een deel van 
de technische specificaties voor de 
stoomketel. En daarnaast bouw-
plaatsmanagement bij de realisatie 
van de installatie. 

Partner voor toekomstige projecten
Wat ik het belangrijkst vond aan de 
samenwerking? Kwaliteit en flexibili-
teit. Beide biedt HiLux5. Vooral door 
de kleine omvang van het bedrijf 
past het team zich makkelijk aan. 
Inmiddels werken we weer samen 
bij Omrin. Dit keer voor een klei-
ne uitbreiding. Opnieuw verzorgt 
HiLux5 de engineering, de uitvoe-
ring en de bouwplaatsbegeleiding 
voor ons. Ik hoop ook zeker dat we 
in de toekomst weer in andere  
projecten samenwerken.”  

Kees Sinke, 

Mede-eigenaar  

Make projectlynx  

Projectmanager namens 

REC Harlingen (Omrin)

‘Kwaliteit en flexibiliteit’

Kees van Aarle, 

Director business   

development

Mammoet

Klanten aan het woord
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De mannen achter 

Hennie Vollenbroek

Specialiteit: Mechanical engineering- en servicespecialist ketel installaties 

Details: Ik weet veel van ketels, leidingen en wat erin en omheen zit. Le-
vergrenzen, flexibele overgangen tussen een ketel en aansluitend equip-
ment worden in het totaalconcept onderbelicht met schade als gevolg. Ik 
help dat voorkomen. 

Ervaring: Naast (avond)mbo werktuigbouw en dynamische staalbouw 
deed ik circa 30 aanvullende cursussen… Ik draag mijn ervaring tegen-
woordig graag over op jonge, opgeleide engineers.

Wat kan ik voor u betekenen: Door reorganisaties is er bij veel beheer-
ders van grote ketelinstallaties technisch minder kennis aanwezig. Als 
een van de weinigen in Nederland heb ik de kennis nog en weet ik veel 
van installed base. Handig voor stops en sparepartmanagement. 

Piet Binkhorst

Specialiteit: Scheepswerktuig-
bouwkundige van huis uit.  
Daarom meer operationeel/pro-
cesmatig georiënteerd. 

Details: Mijn kennis is breed: met 
name van het bedrijven, onder-
houden en de commissioning 
van energieplants. Daarnaast 
werk ik aan productontwikke-
ling. Zoals van de MCPP  
(zie pagina 8) en de toepassing 
van explosief opgelaste pijpen in 
oververhitters, verdampers  
en andere warmtewisselaars  
(zie pagina 9).

Ervaring: Problemen helpen  
oplossen en meedenken vanuit 
de proceskant. 

Wat kan ik voor u betekenen:  
Ik kan van afstand meekijken en 
beoordelen hoe een installatie 
wordt bedreven en onderhou-
den. Op objectieve en construc-
tieve wijze houd ik opdrachtge-
vers een spiegel voor, daarmee 
ziet de eigen organisatie de voor 
de hand liggende mogelijkheden 
tot verbetering.
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Erik Rump

Specialiteit: Projectmanagement, constructiemanagement,  
alles in goede banen leiden en op tijd met de afgesproken  
kwaliteit leveren.

Details: Mijn werk is als een kruiwagen vol kikkers op een  
hobbelweg; ik houd alle kikkers in de bak. Het mooiste?  
Dat je met niets begint en uiteindelijk een werkende installatie 
oplevert waar heel veel mensen aan hebben gewerkt.

Ervaring: Ik zit 25 jaar in het vak van nieuwbouw en reparatie/
onderhoud. De enorme diversiteit houdt me scherp. 

Wat kan ik voor u betekenen: Ontzorgen, problemen oplossen. 
Ik ben een nuchter persoon, die in de hectiek van projecten 
door planmatig werken en relativeren overzicht houdt en rust 
bewaart. 



De mannen achter 

Jack Stratermans

Specialiteit: Projectmanagement, constructiemanagement en coördina-
tie tussen uitvoerende partijen.

Details: De grootste uitdaging is twee partijen die tegenover elkaar 
staan, bij elkaar te brengen. Dat gaat mij goed af.

Ervaring: Vanaf hulpmonteur heb ik alles ervaren. Ook maakte ik al een 
keer een project voor een nieuwe ketel van begin tot eind mee. Dus van 
aanbieding en draaiboek maken tot werk voorbereiden en constructie-
management. Ik weet hoe het werkt. Dat helpt bij het projectmanage-
ment en de controle van werk door uitvoerende partijen.

Wat kan ik voor u betekenen: Adviseren en assisteren bij ketels, turbines 
en pompen. En veel werk uit handen nemen, ook deelklussen.

HILUX5 MAGAZINE

Waarom HiLux5? 

Ooit deed het tv-programma 
Top Gear tests met een over-
jarige Toyota Hilux. Van een 
trap af, tegen een boom aan, 
kopje onder in zeewater, een 
caravan erboven op gestort, in 
brand gestoken. Alles over-
leefde deze auto. Aan het eind 
belandde de wagen op een 
flatgebouw dat werd opge-
blazen. Na de explosie en 
enkele hamerklopjes… startte 
de motor weer! Net als deze 
auto staan wij voor krachtig, 
betrouwbaar, solide en pragma-
tisch. Dus ontleenden we onze 
naam aan die auto. Verder 
startten we met z’n vijven en 
in 2005. Om problemen met 
Toyota te voorkomen, voegden 
we dus een 5 toe aan de naam. 
Nu, tien jaar later, hebben we 
zelfs een echte Toyota Hilux op 
de kop getikt! Net als ons, doet 
die het prima. Kan het nog 
symbolischer?

10
jaar
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Johan Kwast

Specialiteit: Generalist en praktijkman. Weet hoe je een  
thermische installatie opbouwt, afbreekt en onderhoudt.

Details: Leidinggeven aan een grote groep, zodat iedereen weet wat 
eerst en wat het laatst moet en waarom zó. Al 2½ jaar vul ik bij Twence 
de ‘gaatjes’. Van begroting en technische specificaties maken tot  
onderhoudsstop voorbereiden en ondersteunen. 

Ervaring: 35 jaar geleden bij Stork begonnen in de apparatenbouw. 
Bouwde alles: condensors en lage- en hogedrukvoorwarmers.  
Daarna in de montage veel ervaring opgedaan.

Wat kan ik voor u betekenen:  
Van startpunt tot eindpunt en alles wat daar tussenin georganiseerd 
moet worden, regel ik. Ben dankzij mijn ervaring veel problemen een 
stap voor. Ken veel contractors en regel zaken dus makkelijk. 



8 HILUX5 MAGAZINE

Veilige constructie 
voor steigerondersteuning 

Energie en schoon drinkwater? In 
overzeese afgelegen gebieden zijn 
beide zaken vaak schaars. Standaard-
energiecentrales zijn hiervoor niet 
geschikt. HiLux5 is partner in de 
Rankine Group en samen met  
Everest Energy en ECM bedach-
ten wij hiervoor een oplossing: de 
Multifuel Containerized Power Plant, 
kortweg MCPP. Het conceptueel 
ontwerp ontstond mede dankzij het 
OP-EFRO subsidieprogramma. 

Allesverbrander
Energie maakt deze centrale uit  
afval, hout of andere biomassa- 
brandstof. Deze ‘allesverbrander’ 
verwerkt hiervan 3 tot 4 ton per uur. 
De opgewekte thermische energie 
wordt omgezet in 2 megawatt  
elektrische energie. De restwarmte 

kan worden gebruikt om water te 
zuiveren, voor absorptie koelmachi-
nes of voor andere processen die 
warmte vragen. 

Eenvoudig en snel
De kracht van de MCPP energie-
opwekkingscentrale? Die zit in de 
eenvoud waarmee zij is te bedrijven, 
de diversiteit aan brandstoffen, de 
snelheid van installatie en het in 
bedrijf stellen: slechts enkele weken! 
De installatie heeft trouwens stan-
daard een drinkwaterproductie-unit. 
En slimme inzet van standaardcon-
tainermaten maakt vervoer van de 
centrale tot diep in rurale gebieden 
mogelijk. Zo helpt de MCPP daar 
mee aan de economische groei, ver-
betering van de leefomstandigheden 
en reductie van broeikasgassen.

Onderhoud van ketels en vaten 
gebeurt meestal op hoogte. Hier-
toe worden steigers gebouwd. De 
veilige steigerondersteuningscon-
structie van HiLux5 waarborgt een 
solide basis om de steiger op te 
plaatsen. Extra praktisch? Onder 
deze constructie kan het werk veilig 
doorgaan, omdat de constructie 
is uit te voeren met een stofdichte 
vloer. Sowieso zijn er mogelijk heden 
om hijs- en hefmiddelen aan de 
constructie te bevestigen. 

Je ziet ‘m (bijna) overal…
De engineering maakt integrale 
berekeningen van de ketel en de 
steiger met verschillende belastin-
gen, waarmee de veiligheid tijdens 
het onderhoud gewaarborgd wordt. 
Ook economisch is deze steigeron-
dersteuningsconstructie bijzonder 
verantwoord. De investering betaalt 
zich met één stop terug, omdat 
de op- en afbouwtijd van de stei-
gers enorm korter wordt. Daarom 
gebruiken de meeste afvalverbran-
dingsinstallaties deze steiger.

Medebedenker  
Martin Janse van  
Make projectlynx.

Energie uit ‘allesverbrander’ 

Hilux5’er Hennie Vollenbroek (3e van links) nam voor de steigervloerconstructie een 
Nederlandse prijs in ontvangst (zie ook pagina 9).



‘Generalisten  
in engineering’

“In 2005 begonnen we met voor-
bereiden, coördineren en uitvoeren 
van onderhoudstops en modificaties 
aan stoomketels”, vertelt mede-
oprichter Piet Binkhorst. “Vooral bij 
vuilverbrandingsinstallaties. Sinds-
dien veranderde het vuil behoorlijk. 
Ook groeit de vraag naar efficiëntere 
installaties en minder emissies van 
schadelijke stoffen.” Verder werkt 
het team anno nu ook aan installa-
ties bij elektriciteitscentrales en in de 
industrie. Bijzonder sterk is het daar-
bij in engineering van warm staal: 
ketels, kanalen, piping en alles wat 
daar bij hoort. Uiterst pragmatisch 
en gefundeerd op jaren ervaring.

Veiligheidsprijs
Samen met Twence Afval en Energie 
ontwikkelde HiLux5 ook de vrijhan-
g ende steigerondersteuning voor 
vuurhaarden in biomassa-installaties. 
“Hiervoor kregen we in 2008 binnen 
de categorie innovatie en veiligheid 
nationaal de eerste prijs vanuit de 
Europese Awards voor goede prak-
tijken. En later een nominatie voor 
de Europese Awards zélf.”

Verdwijnende kennis
De toegevoegde waarde van HiLux5 
bleef altijd gelijk: “Veel opdrachten 
moeten snel gebeuren. Veiligheid 
staat bij ons dan voorop. Daar staan 
we om bekend, net als om onze 
dieptekennis. De meeste engineers 
in Nederland kennen maar één stukje 
van het proces in en om de ketel. 
Als generalisten beheersen wij juist 
het hele Rankine-proces; wij hebben 
meer kennis van ketelbouw en on-
derhoud dan ieder ander in Neder-
land.” Ook de praktische aanpak van 
de engineers noemen veel opdracht-
gevers een pluspunt. “Ja, we zoeken 
vaak naar creatieve oplossingen 
voor verbeteringen. Mijn uitdaging is 
daarbij altijd: een opdracht afronden 
als voorzien, ondanks onvoorziene 
zaken.” 

Bescherming tegen corrosie
Voor de toekomst staat op de  
bucketlist van HiLux5 onder andere 
de toepassing van explosief opgelas-
te pijpen in oververhitters, verdam-
pers en andere warmtewisselaars. 
“Hiermee creëer je bescherming  

met metallurgisch aangebracht, cor-
rosiebestendig materiaal. Dat heeft 
veel voordelen ten opzichte van het 
huidige oplassen: geen opmenging, 
behoud van materiaaleigenschap-
pen en geen warmte-inbreng, want 
het is een koud proces. Diverse 
partijen hebben interesse. Binnen 
afzienbare tijd bedienen we hiermee 
dan ook de markt.”

Abengoa nieuwbouw  
HRSG

Heidenheim demontage 
power plant

“Dat we het tien jaar volhielden, tegen alle roepingen in.”  
Daar is HiLux5 in het jubileumjaar het meest trots op.  
“We groeiden zelfs behoorlijk door.” Een terug- en vooruitblik.

HILUX5 MAGAZINE 9



Samenleving 
zonder banen?

10

Alles op eigen grond
Klinkt onrealistisch? In Californië 
lukte het een familie om op een stuk 
van 20x20m (hun tuin inclusief huis 
en parkeerplaats) genoeg eten te 
verbouwen voor een gezin van  
vier personen. Natuurlijk kan het 
efficiënt zijn zaken zoals energie-
voorziening samen met buren of 
een straat op te pakken. 

Lawinegevaar
Een informele analyse leert dat in 
Nepal plaats is voor en behoefte 
aan een systeem dat lokaal in de 
voorzieningen van mensen voor-
ziet. Grootschalige decentralisatie 
dus. Onder andere door lawines en 
aardbevingen blijft bijvoorbeeld 
elektriciteitsdistributie hoogst on-
betrouwbaar. Kleinschalige lokale 
energie-opwekking is dan echt een 
uitkomst.

Ban de banen
Maar even verder borduren op mijn 
idee. Want in mijn plan hoort zo 
min mogelijk verkeerde invloed van 
geld. Daarom stel ik voor taken als 
zorgverlening, politie- en brand-
weerwerk etcetera gezamenlijk  
vrijwillig uit te voeren. Zo heeft  
iedereen een plaats om te leven 
zonder daarvoor te hoeven betalen 
en doet iedereen daar vrijwilligers-
werk voor terug, om onze voor-
zieningen te behouden. Hierdoor 
wordt invloed van verkeerde macht- 
en geldstromen op basisvoorzienin-
gen van mensen kleiner. Uiteraard 
hoeven we geen communistisch 
systeem en is het erg handig dat 
geld nog steeds bestaat, maar dan 
zonder aan de basisvoorzieningen 
van iedereen te tornen!  

Lawine op gang helpen
De kansen liggen er. 
Decentrale energie, 
een belangrijk thema 
voor HiLux5, is daar een  
cruciaal onderdeel van.  
Hopelijk kunnen we  
gezamenlijk een – positieve – 
lawine op gang brengen die 
huidige verkeerde macht –en 
geldstromen uitbant en een 
nieuwe wereld creëert. 

HILUX5 MAGAZINE

Als bergbeklimmer kom ik op de mooiste plekken, maar 
ook op de armste en meest onstabiele plekken qua 
maatschappij en economie. Zoals in Nepal. Dat bracht me 
op een idee. Wat als ieder mens op aarde een stuk land 
in bruikleen krijgt waar hij eigen voedsel verbouwt, een 
dak boven zijn hoofd heeft, water voorhanden heeft en 
beschikt over energie? Alle basisvoorzieningen om van te 
leven, waarbij mensen dus minder afhankelijk zijn van geld, 
overheden, andere mensen en instanties et cetera.

Erik Ravenstijn,  
de jongste Nederlander die ooit 
op de Mount Everest was.

10
jaar
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Een geoefend mens kan één pk 
vermogen best even leveren. Er 
zijn gewichtheffers die het preste-
ren korte tijd 2,6 pk te produceren. 
Dit maal 736 watt komt neer op 
bijna 2000 watt energie, het equi-
valent van een elektrisch kacheltje. 
Enige verschil: de gewichtheffers 

houden het slechts een seconde 
lang vol. Basaal produceert een 
mens 100 watt energie om zijn 
lichaam draaiende te houden. 
Twintig mensen in een kleine 
ruimte produceren dus de energie 
van een elektrisch kacheltje.

Toprenners in de Tour de France 
lukt het een uur lang 400 tot 500 
watt aan vermogen te produce-
ren. Ruwweg ligt de bandbreedte 
aan menselijk topvermogen  

tussen de één en drie paarden-
krachten. De hoeveelheid adrena-
line beïnvloedt de energie die 
explosief kan vrijkomen in  
noodsituaties. 

Energie 
van wielrenners

Mensen zijn net kacheltjes 

Energieweetjes: mens en machine

Een megawatt is één miljoen watt, 
bijna 1360 pk. Een gemiddelde 
bliksemflits heeft een vermogen 
van één megawatt per meter. De 
gemiddelde windturbine is één 
megawatt. Een gigawatt is duizend 
windturbines. Waterkrachtcentrales 
maken zeer effectief gebruik van 
de valhoogte maal de hoeveelheid 
water. De centrale van de Niagara 
watervallen is goed voor alle huis-
houdens in Nederland (exclusief 
industrie).

Meer cijfers

De paardenkracht (pk) werd van oudsher als eenheid van 
arbeidsvermogen gebruikt. Een goed span paarden drijft van voren 
een rijtuig aan. Men wist precies wat men daar aan had. De pk is 
het vermogen om een massa van 75 kilogram in één seconde één 
meter omhoog te tillen. De pk komt overeen met 736 watt elektrisch 
vermogen. Volt en ampère kun je vergelijken met een waterval. Meters 

valhoogte staat voor volt en hoeveelheid water voor ampère. 
Het verrichte arbeidsvermogen kunnen we dan meten door 

de valhoogte van het water te vermenigvuldigen met de 
hoeveelheid water. Logisch dat een dun straaltje minder 

energie produceert dan een dikke straal water. Volt 
spanning (valhoogte) vermenigvuldigen met ampère 

stroom (hoeveelheid, massa) is watt (energie, 
arbeidsvermogen). 

Hoe abstract is vermogen? We praten altijd over 
watt en megawatt vermogen als we het hebben 
over productie van elektriciteit. Maar hoe zit dat  
nou precies?
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