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“Willen we deze planeet behouden, 
dan moeten we wat doen voor de 
energievoorziening”, beseft Fortuyn. 
“De alternatieven die er nu zijn, vind 
ik echter niet innovatief. Windmolens 
voor de kust? Wat ben je aan het 
doen?! De dynamo hierin had ik als 
klein kind al. Zet 600.000 werklozen 
op de fiets, dan heb je ook energie! 
Nee, windmolens vind ik een 
innovatie van niks. Slagschaduw, 
geluid, horizonvervuiling - het 
landschap gaat hiermee invloed 
uitoefenen op het welzijn. En dan 
zijn ze ook nog eens zodanig 
gesubsidieerd… is dit nou de 
oplossing?”

VASTKETENEN AAN EEN BOOM?
Hoe ver hijzelf zou gaan om 
windmolens in zijn achtertuin 

te voorkomen? “Ik ben niet zo’n 
activist. Ik zou argumenten zoeken 
waarom ik het niet wil. Kiezen voor 
rust voor mensen, flora en fauna, 
belevingsgebied.” Maar Nederland 
moet toch wát, nu de fossiele 
brandstofcentrales versneld worden 
afgeschaft? “De paniek hierover 
vind ik een belachelijke zaak. De 
investering hebben we toegestaan, 
nota bene meegefinancierd. En ja, 
uitstoot is er nog wel, maar binnen 
de perken. Bovendien: de restwarmte 
wordt ook weer hergebruikt in de 
energie. Ik vind het dus te kort door 
de bocht om het uit te bannen.” 

Wat hij liever zou zien? 
“Atoomenergie. Bedenk hoe 
we restafval van atoomenergie 
kunnen hergebruiken in plaats 

van in de grond te stoppen. 
Atoomenergie is een van de meest 
schone energiebronnen, maar in 
de verdomhoek geholpen door 
milieuclubs.”

ENERGIE UIT MENSEN
Waar Fortuyn zelf energie van 
krijgt? “Als ik de samenleving blij 
kan maken. Bijvoorbeeld als ik met 
mensen op het gemeentehuis of in 
de ondernemersvereniging dingen 
voor elkaar krijg waar iedereen baat 
bij heeft. Zoals een wijk herinrichten 
met zonnepanelen en ledverlichting.” 
Voor energie in de samenleving 
hoopt hij verder vooral dat deze 
sector naar creatievere manieren 
zoekt voor energiewinning… 

Simon Fortuyn
‘Windmolens?  
Een innovatie van niks’

De energie(vraagstukken) van…

Directeur van een bv, 
penningmeester bij 
Leefbaar Rotterdam en een 
ondernemersvereniging, 
wethouder in Lansingerland 
– Simon Fortuyn is van alle 
markten thuis en maatschappelijk 
bijzonder betrokken. Over de 
energievraagstukken anno 
2016 heeft hij een uitgesproken 
mening. 



NIEUW TIJDPERK DUURZAME ENERGIE
In deze editie leest u ook over enkele Willie Wortels en hun revolutionaire 
vindingen. Want wie denkt dat de standaard zonne-energie en windenergie 
het meest haalbare is op de duurzaamheidskaart, ontdekt dit keer een heel 
nieuwe wereld. Wat denkt u van een heel nieuwe generatie windmolens, 
waarvan één enkel exemplaar al een heel park van veertig stuks vervangt? 
Simon Fortuyn wordt hiermee op zijn wenken bediend (zie pagina 2).

WINDENERGIE OPSLAAN
Techneuten hebben nu zelfs een betaalbare manier gevonden om 
windenergie op te slaan. Ja, u leest het goed. Nieuwe ontwikkelingen maken 
daarnaast turbines mogelijk die juist bij een wisselend vermogen het beste 
rendement weten te bereiken. Handig als bijvoorbeeld de afname van 
warmte nogal wisselt. Het mag duidelijk zijn, deze editie van Energy heeft 
weer veel bijzonders voor u in petto. Krijgt u er al energie van?

De redactie
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Daar krijgen wíj energie van 
  Hoe gaat ondernemend Nederland om met energie, energiever - 

bruik en energievermindering? En hoe helpen andere bedrijven  
daar aan mee? In deze derde editie van Energy leest u er  
alles over. Bijvoorbeeld over hoe Grolsch  
werkt aan energiebesparing.  
En hoe de provincie  
Gelderland duurzame  
energiekeuzes maakt. 

5 vragen over creatief omgaan met stoom ‘n Ander licht op 
energie

‘n Ander licht op 
energie

Laaghangend fruit 
bij Grolsch geplukt

Slimme inzet van zee-  
en rivierwater

Windmolenpark 
naar schroothoop

4 5

8 9 10

6



4 ENERGY MAGAZINE

Wat doe je als je bij de productie van energie warmte over-
houdt? Dan zoek je een partij die veel warmte nodig heeft.  
En als je dan nóg overhoudt? Dan bouw je een turbine die 
warmte omzet in elektriciteit. Dat plan van Omrin raakt steeds 
meer op stoom. Seerp Bosch beantwoordt hierover 5 vragen.

5 vragen
over creatief omgaan met stoom

  HOE KOMT EEN BEDRIJF AAN 
TE VEEL WARMTE?

In 2011 opende de Reststoffen Ener-
gie Centrale, die brandbaar restafval 
in elektriciteit en warmte omzet. De 
warmte gaat naar bedrijven, maar 
die afzet was niet maximaal en 
afhankelijk van het productieniveau 
van de afnemer.

  WAT DEED U MET DIE 
WARMTE?

Buurman Frisia Zout had een eigen 
warmtekrachtcentrale die 75 miljoen 
kuub aardgas per jaar verbruikte, 
vooral voor het indampen van pekel. 
Dit bedrijf wilde zo’n 75 procent van 
onze warmte afnemen. De resteren-
de 25 procent moesten we wegkoe-
len, toen we hiervoor geen kleinere 
afnemers vonden. 

 ZONDE.  
 BLEEF HET DAARBIJ? 
We laten nu een tweede turbine 
bouwen die met deze restwarmte 
extra elektriciteit produceert. Deze 
vacuümturbine haalt hier de maxi-
male hoeveelheid elektriciteit uit. Zo 
optimaliseren we ons energierende-
ment verder.

  WAT MAAKT DIE TURBINE ZO 
BIJZONDER?

Hij heeft zowel bij een laag als een 
hoog aanbod van restwarmte een 
hoog rendement. Belangrijk, omdat 
de hoeveelheid warmte die we over-
houden afhangt van de wisselende 
vraag van Frisia. Nog dit jaar gaat de 
turbine draaien. We verwachten dan 
gemiddeld 3 tot 4 megawatt extra te 
kunnen produceren. 

  WAT ALS U DE BAAS WAS OVER 
ENERGIE IN NEDERLAND?

Dan zou ik niet zo veel geld in 
windturbines stoppen, want dat is 
techniek uit de twintigste eeuw. Ze 
worden niet efficiënter en kunnen 
nooit bestaan zonder subsidie. Ik 
zou inzetten op besparing en betere 
benutting van wat er al is. En onder-
tussen zoeken naar betere opwek-
kingsmethodes via windturbines. 
Volgens mij kom je dan uit bij de zon 
en aardwarmte. 
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Over Omrin en Seerp Bosch
Omrin verwerkt onder meer 
afval. Wat niet herbruikbaar is, 
gaat naar de Reststoffen Energie 
Centrale (REC) in Harlingen. 
Seerp Bosch is binnen Omrin 
bedrijfsdirecteur Afval&Energie.
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Niet-herbruikbaar afval verbranden 
en omzetten in elektriciteit gebeurt 
al langer in Nederland. Nederlandse 
marktleider AVR doet dit In 
Rozenburg en Duiven. Door de 
dalende elektriciteitsprijzen én de 
vraag naar meer duurzaamheid, 
werd omzetting in enkel elektriciteit 

de laatste jaren minder interessant. 
“Dankzij nieuwe technieken kunnen 
we steeds meer bijdragen aan 
de duurzame energiebehoefte 
in Nederland. Vandaag de dag 
maken we niet alleen elektriciteit, 
maar ook stoom en warmte”, 
stelt Peter Flamand. “Alle afval 
dat niet hergebruikt kan worden, 
zetten we zo veel mogelijk binnen 
de bestaande installaties om in 
energie. Dat proces maximaliseren 
we steeds door innovaties toe te 
voegen.” 

DRIE KEER OUTPUT
Resultaat van alle inspanningen? 
“Eerder leidden we stoom van 
de ketelverbranding alleen naar 
de turbine voor omzetting in 
elektriciteit. Dankzij een ombouw 
hebben we nu drie mogelijkheden: 
stoom direct leveren, omzetten in 
warmte voor het warmtenet of er 
nog steeds elektriciteit van maken.” 

Een voorbeeld: AVR verwarmt het 
water voor de stadsverwarming van 
Rotterdam duurzaam met een XXL-
leiding en twee buffertanks en maar 
liefst 25 miljoen liter warm water. Zó 
praktisch komt afval weer terug in 
de maatschappij.
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Een bedrijfshal met plat dak dat 
wél tegen sneeuwbelasting kan, 
maar niet tegen het gewicht van 
standaardzonnepanelen? Het komt 
nogal eens voor. Dick Oosting 
bedacht hiervoor een oplossing: 
panelen van flexibel materiaal die 
slechts 3,5 kilo per vierkante meter 
wegen. 

Enige voorwaarde voor de 
toepassing? Er moet geen water 
op het dak blijven liggen. “Je 
kleeft de panelen zonder extra 
draagconstructies simpel op de 
dakbedekking. En zelfs als er op 
termijn meer regenwater naar 
beneden komt, blijft het rendement 
gelijk, doordat de daken op afschot 
liggen.” Handige bijkomstigheid: 
de panelen liggen plat op het dak 
– ontsieren dus niet! – en zijn zelfs 
beloopbaar.

MAAKT ENERGIE CULTUUR 
BETAALBAAR?
De techniek die Oosting gebruikt, 
vermindert zelfs verlies door 
schaduwen en vuil. “Elke zonnecel 
heeft bij ons een bypass-diode die 
daarvoor zorgt.” In Nijmegen prijken 
deze panelen inmiddels op het dak 
van de Stadsschouwburg. Maar 
liefst 198 stuks, om precies te zijn. 
Het totaal geïnstalleerd vermogen? 
28.512 Wattpiek. “Per jaar gaat deze 
installatie zo’n 26.000 kilowattuur 
opleveren.” Misschien dat deze 
duurzame keuze hier zelfs meehelpt 
om cultuur betaalbaar te houden…

Zonne-energie op ‘onmogelijke’ daken

Dick Oosting

Directeur 

Doosting Beheer BV

Peter Flamand

Manager strategische projecten 

AVR  /  www.avr.nl

Van vuilniszak naar stadsverwarming

’n Ander licht op energie 
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Hennie Vollenbroek is een 
bescheiden man. Tegelijkertijd 
is hij best wel trots. De directeur 
van ketelengineeringbedrijf 
HiLux5 heeft namelijk een 
belangrijk aandeel in een 
baanbrekende ontwikkeling in de 
windenergiesector: één ‘simpele’ 
paal met wat windschoepen 
vervangt namelijk maar liefst 
veertig windmolens. En Vollenbroek 
mag daar met zijn bedrijf bij helpen 
in de vorm van engineering en 
logistieke projectondersteuning. 

SCHOEP VERVANGT ROTORBLAD
Hoe is het mogelijk dat één paal 
met schoepen zo’n compleet park 
vervangt? “Deze torencentrales 
hebben aandrijving via halve bollen, 
een soort schoepen. Door hun 
vorm vangen ze veel meer wind. 
Bovendien hangen er drie in een 
cirkel van 360 graden op dezelfde 
hoogte. Uit welke richting de wind 

ook komt, op deze manier vangen 
ze hem altijd.” De directeur legt 
verder uit hoe er tot wel vier lagen 
van die schoepenaandrijvingen 
boven elkaar geplaatst kunnen 
worden. Opnieuw dus iets waardoor 
ze vele malen meer wind vangen 
dan de traditionele rotorbladen. 

MEER HOOGTE, MEER WIND
“Door deze constructie is een 
vermogen tot wel 10 megawatt 
haalbaar, op een heel economische 
manier”, becijfert Vollenbroek. 
Bovendien worden de palen wel 
230 meter hoog. “Op grotere 
hoogte is de wind stabieler. Met 
zo’n torencentrale benutten we 
daarom stabielere windsnelheden 
en een hoger beschikbaar nominaal 
vermogen.” En vandaar dat de 
horizonvervuilende, zwiepende en 
grote schaduw gevende rotorbladen 
van de klassieke windmolens in één 
klap uit de tijd zijn.

OOK THUIS OP ‘T DAK
De revolutie van de Oost-Duitse 
bedenkers gaat nog verder. Waar 
voor particulieren en kleine bedrijven 
windmolens tot nu toe een ver-van-
mijn-bedshow waren, bedachten 
de makers ook een geruisloze 
huiscentrale die energie uit zon en 
wind tegelijkertijd kan omzetten én 
opslaan in een groot batterijblok. Dat 
maakt huizen compleet onafhankelijk 
van het net! Het vermogen? 14 tot 54 
kWh per dag. 

HOOG IN DE BOL
Voor plaatsen waar palen écht 
de lucht in kunnen, wordt ook al 
gewerkt aan een hoogtecentrale van 
400 meter. “Op die hoogte praat 
je over stabiele windsnelheden van 
minstens 20 meter per seconde, 
enorm dus. Dankzij doorontwikkelde 
aandrijftechniek ontstaat zo een 
vermogen van maar liefst 1500 mW.” 
Om het meteen goed te doen 

Megaparken met windmolens. Ze vervuilen het uitzicht, geven slagschaduw en maken lawaai. Niet 
de ideale manier van duurzame energie opwekken dus. Maar wat als we nu het goede van de wind-
molens kunnen bewaren en de nadelen weten op te lossen? Een Oost-Duits bedrijf is dat samen 
met hulp uit Nederland nu gelukt. En dat blaast Europa van zijn sokken!

Windmolenparken 
naar schroothoop
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hebben de Oost-Duitsers zelfs al een 
compleet maritiem energie-eiland 
bedacht: een mobiele, drijvende 
centrale, ideaal om kustregio’s 
te voorzien van stroom en water. 
“Hierbij gebruikt de centrale de 
warmte die zij afgeeft om het 
zeewater te ontzilten.” 

ENERGIEWERELD OP Z’N KOP
Vollenbroek is heel blij met de 
nieuwe techniek. “Ons geeft het 

de kans kennis te delen die we 
tot nu toe vooral voor ketels in 
elektriciteitscentrales gebruiken. 
Voor Europa betekent het vele 
malen meer: ik ben ervan overtuigd 
dat de wereld van duurzame energie 
met deze milieuvriendelijke vinding 
enorme sprongen vooruit gaat 
maken. Eindelijk.”

Hennie Vollenbroek

REVOLUTIE:  
WATER SLAAT 
WINDENERGIE OP

Het is tot nu toe een van de 
grootste tekortkomingen 
van windmolens: als er geen 
wind staat, is er geen energie, 
omdat er geen betaalbaar 
opslagsysteem bestaat in het 
elektriciteitsnet. De Oost-
Duitse ontwikkelaars van de 
windmolen met schoepen 
lossen dat probleem nu op. 
Zij laten de stroom van hun 
windkrachtcentrale water 
scheiden in zuurstof en 
waterstof. Dat gebeurt via 
elektrolyse. De waterstof gaat 
vervolgens in tanks. Daar 
worden brandstofcellen voor 
de opwekking van elektriciteit 
aan toegevoegd. Zo lukt het 
emissievrije, economische en 
netonafhankelijke elektriciteit op 
te wekken. 

OPSLAG IN CIJFERS
De waterstoftanks kunnen 
3 windstille dagen achter 
elkaar aan. Daarbij houdt een 
noodstroomaggregaat de 
waterstofaanvoer in stand. Het 
rendement is circa 50 procent. 
Dat maakt een netvermogen 
mogelijk van 25 tot 5000 kW.

ENERGY MAGAZINE 7ENERGY MAGAZINE
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De energiemarkt staat op zijn kop, 
constateert Paul Weersink. “Wie zelf 
elektriciteit produceert, kiest gezien 
de tarieven momenteel liever voor 
warmteproductie. Dat vraagt veelal 

om modificaties aan de ketels en 
stoomsystemen.” En daar komt zijn 
bedrijf Kaisec om de hoek kijken, 
dat gespecialiseerd is in deze en 
andere stoom/watersystemen. Bij 
kleinere organisaties pakt Kaisec 
zelfs het hele traject op, van studies, 
basic- en detailengineering tot 
realisatie en inbedrijfstelling. 

Naast aardgasgestookte 
voorzieningen willen steeds meer 
bedrijven echter weten wat stoken 
met alternatieve energiebronnen, 
zoals biogas, hout en afval, voor 
hun ketels betekent. Na modificatie 
van de bestaande ketel door Kaisec 
koos Parenco daarom onlangs 
bijvoorbeeld voor het bijstoken met 
biogas.

PLOF, EN HET VUIL IS WEG…
Alternatieve energiebronnen 

geven veelal ook meer 
rookgaszijdige vervuiling. 
Voor de spreekwoordelijke 
voorjaarsschoonmaak ontwikkelde 
Kaisec de afgelopen twee jaar dan 
ook een alternatief: “Automatisch 
schoonmaakonderhoud via 
stoomexplosie, waarbij de ketel 
zelf in bedrijf kan blijven. De 
kinderziektes zijn er inmiddels uit en 
sinds kort draait de eerste installatie 
bij een vuilverbrander. Nog dit jaar 
worden de resultaten bekeken.” 
En zo begint betere energie- en 
warmteopwekking met de energie 
die Kaisec stopt in slimmere online 
ketelschoonmaak. 

Grote schoonmaak dankzij explosie

Als gedeputeerde is Michiel 
Scheffer volop bezig met 
activiteiten op energiegebied. Zoals 
de circulaire economie en biobased. 
“Binnen biobased gaat het om 
cascadering: welke grondstoffen 
en materialen kun je niet meer 
hergebruiken, maar zijn wel 
bruikbaar als brandstof?” Daarnaast 
werkt hij met ‘zijn’ provincie aan 
vernieuwende vormen van energie. 

“Voor de A15 verkennen we of we 
zonnepanelen in de geluidswallen 
kunnen bouwen. In Gelderland 
kiezen we overigens niet per se 
voor één technologie. Soms is 
energie uit wind bijvoorbeeld beter, 
zoals in de Achterhoek.” 

CREATIEVE ENERGIE
Volgens de gedeputeerde geeft 
Gelderland landelijk sowieso 
het goede voorbeeld met het 

Gelders Energieakkoord. Daarin 
ontwikkelen meer dan 130 partijen, 
zoals milieuorganisaties en 
waterschappen, een route voor de 

maatschappelijke opgave van een 
energieneutraal 2050. “Iedereen 
legt daarbij ideeën op tafel. Dat 
levert echt succes op.” 

Verder zit Scheffer zelf in het 
Oost-Nederlandse project Circles, 
dat bedrijven helpt zoeken 
naar businessmodellen voor 
grondstofhergebruik. En dat leidt 
veelal ook tot energiebesparing. 
Kortom, hij laat de energie van 
mensen en middelen in Gelderland 
creatief stromen. Waar hij daarbij 
zélf energie van krijgt? “Van niet 
alleen praten, maar vooral echt 
dingen doen.”

Michiel Scheffer

Gedeputeerde Provincie  

Gelderland

‘Niet alleen praten, maar vooral doen’

Paul Weersink

Mede-eigenaar

Kaisec  /  www.kaisec.nl

’n Ander licht op energie 



ENERGY MAGAZINE 9

De bekende bierbrouwer Grolsch zet sinds 2009 flink in op 
minder energieverbruik. Wat is er inmiddels bereikt? En wat 
valt er verder nog te verbeteren?

‘Laaghangend fruit is geplukt’

Wie bij Grolsch energiebesparing 
en andere minder milieubelastende 
activiteiten regelt? “Dat zien 
we als onderdeel van de functie 
van alle brouwers, operators, 
procesengineers en specialisten”, 
vertelt engineeringmanager Susan 
Ladrak. Dat blijkt prima te werken. 
“Als je onze verbruiken van 2009 
vergelijkt met 2016 dan hebben we 
23 procent aan energie gereduceerd. 
En we willen naar 30 procent 
reductie in 2020.”

WAAR BIERPRODUCTIE AL NIET 
GOED VOOR IS…
De bierbrouwer werkt volop aan 
warmtebesparing en -terugwinning. 
“Na interne afvalscheiding blijft hier 
één procent afval over. Dat gaat naar 
een externe verbrandingsoven voor 
warmteopwekking. Verder wordt 
bij de eigen afvalwaterzuivering 
biogas geproduceerd, dat voor 
maar liefst 25 procent in onze hele 
warmtebehoefte voorziet”, schetst 

ze. Naast warmte hebben het bedrijf 
en productieproces ook koeling 
nodig. Door het optimaliseren van 
de koelinstallatie wist Grolsch hierin 
ongeveer 1,5 procent energie te 
besparen. 

WAAR LIGGEN NOG KANSEN?
“Het laaghangende fruit is nu 
geplukt en dat zien we in de 
resultaten”, verklaart Ladrak het 
grote succes. En de toekomst? “We 
blijven continu verbeteren. Waar we 
koud water hebben dat warm moet 
worden, gaan we warmte uitwisselen 
met een warmerestwaterstroom. 
Verder wordt nu gewerkt aan 
optimalisatie van de spoelmachines, 
reductie van het energieverbruik bij 
brouwen en hergebruik van overige 
restwarmte in de brouwerij.”

MISSCHIEN EENS NÍET AAN DE 
ZONNEPANELEN..
Mogelijke plannen voor 
zonnepanelen liggen er ook. 

“Vanwege de naderende overname 
kunnen we echter nog niet 
investeren. Maar misschien is het 
niet eens zo interessant om zelf 
panelen te plaatsen en kunnen 
we beter groene stroom afnemen 
van bijvoorbeeld afvalverwerker 
Twence of via andere regionale 
samenwerkingen.” Zelf krijgt Ladrak 
trouwens energie als medewerkers 
uit zichzelf aan duurzaamheid 
werken, omdat ze er blij van worden. 
Met zo veel successen en plannen 
lopen er dus vast heel veel blije 
mensen rond bij Grolsch…



“Midden 2012 begonnen we met het 
project Blue Energy op de Afsluit-
dijk”, begint Siebers zijn verhaal. Al 
gauw bereikte zijn bedrijf Redstack 
hiermee een doorbraak. “Sindsdien 
halen we energie uit het concen-
tratieverschil tussen zoet en zout 
water.” De directeur legt uit hoe 
dat zout-concentratieverschil over 
de membranen – “een soort vlies-
jes” – het mengproces van het water 
gecontroleerd laat plaatsvinden. “Er 
loopt dus zoet en zout water langs 
de membranen, wat resulteert in brak 
water dat we terugvoeren. Onder-
tussen hebben wij de energie eruit 
gehaald. Energie die anders verloren 
zou gaan.”

LAST VAN KLEIDEELTJES
De expertise van Redstack zit in de 
behuizing van de membranen, de 
stacks. Die regelen de watertoe- en 
afvoer en bewaken daarmee de 
kwaliteit en de werking van de mem-
branen. “De eerste stacks raakten al 

binnen enkele dagen verstopt door 
onder meer organismen, kleideeltjes 
en zwevend stof.” En nu? “De mem-
branen worden steeds beter en zijn 
nu lekdicht. Ook hebben ze inmiddels 
een betere behuizing en zakt de pro-
ductieprijs.” 

VLAG UIT
Onlangs ging de vlag op de Afsluit-
dijk spreekwoordelijk zelfs uit: de 
nieuwste stack draait namelijk nu al 
een heel jaar probleemloos mee. Hoe 
dat precies komt? “We werken nu 
met voorfiltratie om schoon water 
te krijgen en de levensduur van het 
hele systeem te verlengen. Punt 
van aandacht daarbij blijft: of je nu 
pompt, het water door buizen laat 
stromen of filtreert, het kost allemaal 
een stukje energie. We blijven daarom 
zoeken naar oplossingen om zo min 
mogelijk stappen te zetten voor een 
zo hoog mogelijke netto opbrengst 
aan energie.” 

WIE HEEFT WAAR LAST VAN?
Op termijn wordt deze energiewin-
ningsmethode commercieel vermarkt. 
Voor het zover is, vraagt de techniek 
om goedkeuring van de overheid. 
Daarom onderzoeken de betrokken 

Wind waait niet altijd. Zon schijnt niet altijd. Maar water 
stroomt wél altijd. Met dat gegeven ging Redstack aan de 
slag. Het resultaat? Een echt duurzame energiewinnings-
methode die helemaal vrij van CO2 is. Directeur Rik Siebers 
van het bedrijf deelt zijn ervaringen met deze baanbrekende 
methode.
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partijen op dit moment de effec-
ten die de installatie heeft op de er 
doorheen spoelende organismen. Ook 
nemen ze de effecten onder de loep 
van die organismen op de systemen. 
“Dit doen we vooruitlopend op de 
milieueffectrapportages. We kijken 
of er aanpassingen nodig zijn als er 
organismesterfte zou ontstaan. Dit 
is hiervoor het juiste moment, want 
we zitten nu in de leercyclus. Even-
tuele problemen kunnen we beter nu 
tegenkomen dan straks.”

DAAR ZIT MUZIEK IN
Op dit moment is het maximum aan 
opwekbare energie in de proefinstal-
latie 50 kilowatt. “Rond 2020 willen 
we opschalen naar 1 megawatt. Dan 
worden we een demopilot. Berekend 

is, dat bij grotere rivieren op termijn 
maximaal anderhalf tot tweeënhalf 
terawatt haalbaar is.“ Het bedrijf 
besteedt daarbij ook aandacht aan 
de opslag van overtollige energie. “Bij 
harde wind gaat bij een windmolen 
energie verloren, omdat opslaan lastig 
is. Opslaan in een zoutingrediënt kan 
juist goed. Daar werken we nog aan.”

MOEILIJKSTE WATER
Ecologisch gezien blijkt de Wadden-
zee een van de meest productieve 
zeeën ter wereld te zijn. ”Sommige 
mensen zeggen daarom over ons 
project: ‘Als je het hier kunt laten 
werken, kan het over de hele wereld.’” 
Die plannen liggen er dan ook zeker 
vanaf circa 2025. “Zo’n installatie past 
overal. Of het nou Korea of Frankrijk 

is – er zijn slechts kleine verschillen in 
de samenstelling van het water. Voor 
elke situatie passen we het systeem 
op maat aan.” Wat Siebers betreft 
kan dat systeem daarbij net zo goed 
in de kaas- of zoutindustrie functio-
neren als in natuurlijke situaties waar 
een rivier in zee stroomt. 

BESCHEIDEN
Waar de techniek ook terecht komt, 
de directeur ziet er in ieder geval 
goed exportpotentieel en hoogwaar-
dige werkgelegenheid in. “Dankzij de 
compleet CO2-vrije productie kún je 
simpelweg niet tegen deze techniek 
zijn. Er zijn geen nadelen. Tegelijker-
tijd is het niet dé oplossing voor het 
energieprobleem. Maar het levert wel 
een bijdrage op diverse vlakken.”

De ‘koning van het water’, koning Willem-Alexander, 
nam de proefinstallatie in 2014 officieel in gebruik. 
Recht staat directeur Siebers.

Slimme inzet van zee- en rivierwater

OVER DE PROEFINSTALLATIE
Drie partijen lanceerden de proefinstallatie op de Afsluitdijk: waterinstituut Wetsus, membraanontwikkelaar 
Fujifilm en Redstack. De proefinstallatie test de complete keten van zoet- en zoutwaterinname en voorzuivering 
tot energieopwekking en stroomlevering aan het net.
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