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VOOR
WOORD
‘DUURZAME PRODUCTEN
VOOR EEN BETER KLIMAAT’
‘Een klimaatakkoord smeed je niet echt in een vergaderzaal, want het werk gebeurt
in de regio. Daar worden de plannen ook daadwerkelijk uitgevoerd. De Topsector
Energie werkt hard aan de energie- en klimaattransitie en levert daarmee een
belangrijke bijdrage aan deze maatschappelijke uitdaging. Dat kan niet zonder de
inspanning van het midden- en kleinbedrijf.

In dit nieuwe magazine van de Topsector Energie leest u hoe bedrijven samen met
overheden en kennisinstellingen de energietransitie versnellen. Samen, want dan
kom je het verst. Zo beschrijven we een nieuwe generatie windenergie, en vertellen
wij u meer over het op grote schaal produceren van groene waterstof. Ook komt u
te weten hoe energieopwekkende zonwering en artificial intelligence meehelpen
onze doelstellingen binnen de klimaatdoelen te bereiken.

Ook samenwerking met grote bedrijven en netbeheerders is voor het slagen van
deze overstap op nieuwe energiebronnen erg belangrijk. Laten we daarom blijvend
de schouders eronder zetten om duurzamer te produceren. Niet omdat die inzet
een verplichting is, maar omdat het goede business oplevert. Wilt u weten wat dat
voor u kan betekenen? Blader dit magazine dan door en laat u inspireren.

Veel leesplezier,

Manon Janssen
Boegbeeld Topsector energie
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ENERGIEOPWEKKENDE ZONWERING

MOOI VAN BUITEN,
DUURZAAM VAN BINNEN
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Wereldwijd wordt meer dan de helft van de energie verbruikt in
de gebouwde omgeving. Maar als het aan algemeen directeur
Stan de Ridder van Wellsun ligt, gaat dat veranderen.
Met steun van TKI Urban Energy ontwikkelde zijn bedrijf de
Lumiduct. De hightech gevel vangt alle zonne-energie op, laat
daglicht door en ziet er vooral prachtig uit. ‘We zijn als een
Tesla: in het mooie design schuilt het succes.’

‘In gebouwen gaan we raar met energie om’,
zegt De Ridder en kijkt vanuit zijn raam naar

Vergrootglas

De Lumiduct bestaat uit een dubbele gevel

“Het is net als een
Tesla: die koop je
ook vanwege
het design.”

buiten. ‘Neem zo’n zonnige dag als vandaag.

met transparante zonnecollectoren. ‘Ze

Bij veel gebouwen zijn de zonweringen naar

draaien mee met de zon, zodat ze telkens

beneden. Toch staan de lampen en de airco

loodrecht op de zon het directe zonlicht

aan omdat het anders te donker en te warm

opvangen’, vertelt De Ridder. ‘We gebruiken

is om te werken. Dat vreet energie. En onder

CPV-technologie: als een vergrootglas geeft

tussen wordt er niets gedaan met de zonne-

elke zonnecollector het zonlicht geconcen

fantastisch uit. We kunnen hem uitvoeren

energie die gratis naar binnen schijnt. Juist

treerd door naar zonnecellen. Binnen de

met led-verlichting. Daardoor kun je ’m

hierom zochten we naar een energetisch

dubbele glazen gevel zetten we ál het zonlicht

’s avonds inzetten als gigantische reclame

slimme methode voor zonwering.’

om in elektriciteit en warmte.’ Terwijl het

wand. Zie het als een Tesla: die koop je ook

zonlicht wordt opgevangen laat de Lumiduct

vanwege het design. Dat die een duurzame,

“Je kunt tot
40% energie
besparen.”

het indirecte daglicht door. ‘Zo blijft het

groene uitstraling heeft, is heel mooi

lichtniveau binnen constant.’

meegenomen.’

Reclamewand

Dubai en Shanghai

meest ideale gevallen tot 40% energie

maakte Wellsun de Lumiduct samen met

Heilige graal

besparen. ‘Met een grote geveloppervlakte

enkele partners schaalbaar en kostenefficiënt.

In de glastuinbouw werd al nagedacht om

kun je bovendien voldoende energie

‘Dergelijke funding is cruciaal voor ons’, zegt

zonne-energie te oogsten op kassen. Het

opwekken om energieneutraal te zijn.

De Ridder. ‘Want hardware-ontwikkeling kost

leverde tot nu toe niets werkends op. Enkele

Volgens De Ridder kan de Lumiduct in de

Dankzij ondersteuning van TKI Urban Energy

nu eenmaal veel tijd en geld.’ De innovatieve

transparante zonnecollector ontwikkeld voor

“In Dubai en Shanghai
houden ze wel van
spectaculaire gevels.”

zonneparken in de woestijn. Het leek ons het

Maar de energiebesparing en het betere

in Alblasserdam hebben we dat bewezen.

perfecte paneel om op gevels zonlicht op te

binnencomfort zijn niet eens de belangrijkste

Nu richten we ons op de Nederlandse markt

vangen.’

verkoopargumenten. Waar we de Lumiduct

en wie weet, later, op steden als Dubai en

vooral op zullen verkopen is de architec

Shanghai. Daar houden ze wel van

tonische waarde. De gevel met de collectoren

spectaculaire gevels.’

jaren geleden ontdekte De Ridder wel de
heilige graal. En zoals dat vaak gaat met
innovaties, op een plek waar je het niet
verwacht. ‘Onze Canadese partner had een

“De Lumiduct benut
ál het zonlicht.”

gevel is nu marktrijp, hoewel we verder blijven
werken aan kostenreductie en functionaliteit.’
De Ridder is een trots man. ‘Het is fantastisch
dat je een concept bedenkt en vanuit het niets
laat zien dat het werkt. Door een pilotproject

die blinken als briljantjes ziet er gewoon
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KUNSTMATIGE
INTELLIGENTIE VOOR EEN
SUCCESVOLLE ENERGIETRAN
STRATEGISCH INVESTEREN
MET EEN ALGORITME
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‘We kunnen niet meer om het gebruik van kunstmatige
intelligente (AI) heen. In de periode tot 2050 zorgt de
energietransitie voor investeringsonzekerheid die voor het
mensenbrein onmogelijk behapbaar is. AI maakt keuzes
overzichtelijk en ondersteunt netbedrijven als Liander bij
het maken van de optimale investeringsstrategie.’ Dat zegt
Willem van Doesburg, senior data-scientist bij Liander.

Moeilijk voorspelbare toekomst

‘Als Nederland achterblijft op het gebied van AI,

De overgang van fossiele brandstof naar

dan maken andere, vooruitstrevende landen en

duurzame energiebronnen zorgt ervoor dat

grote technologiebedrijven de spelregels en

steeds meer verschillende partijen energie

hebben wij niets meer in te brengen.

opwekken en vragen. Dit maakt het voor
Liander steeds lastiger om de meest
gunstigste investeringsstrategie te bepalen.

Het project bevindt zich nog in de beginfase,

AI biedt volgens Van Doesburg een uitkomst

maar Liander past deelresultaten nu al toe.

voor deze groeiende investeringsonzekerheid.

Van Doesburg voorspelt dat komend jaar de

Een algoritme heeft geen moeite met het

eerste door AI-bepaalde investerings

analyseren van deze groeiende hoeveelheid

strategieën beschikbaar komen. Het duurt

“Kun je als bedrijf het
maken van beslis
singen nog verklaren
als een computer
programma deze
beslissingen neemt?”
investeringsmogelijkheden. Liander is al

NSITIE

Toekomstperspectief

langere tijd bezig met data-gedreven
netbeheer. Het huidige project van Van
Doesburg onderzoekt voor het eerst de inzet
van AI voor de gehele investeringsstrategie.
Bedreiging

Het gebruik van AI roept regelmatig ethische
Liander is het dochterbedrijf van Alliander dat

vragen op. Wie is er verantwoordelijk voor de

zich specifiek focust op netbeheer.

beslissingen die AI neemt? Kun je als bedrijf

Van Doesburg werkt bij de afdeling

het maken van beslissingen nog verklaren als

Assetmanagement. Deze afdeling is

een computerprogramma deze beslissingen

verantwoordelijk voor het vinden van de

neemt? Van Doesburg ziet het gebruik van

optimale investeringsstrategie voor Liander.

kunstmatige intelligentie op zich niet als een

Van Doesburg werkt nu ruim een jaar aan een

bedreiging. Hij benadrukt dat het juist

project waarbij AI deze investeringsstrategie

bedreigender is voor Nederland om niet mee

moet gaan bepalen.

te doen aan ontwikkelingen op dit gebied.

zeker nog twee jaar voordat het project elk
beleidsniveau binnen Liander heeft bereikt.
Van Doesburg ziet graag dat alle netbeheerders
in Nederland AI-bepaalde investerings
strategieën gebruiken. Dit vraagt om meer
samenwerking tussen Nederlandse
netbeheerders op dit gebied. Van Doesburg
benadrukt tot slot dat dit project voor elke
onderneming interessant is. ‘Deze innovatie is
voor veel ondernemingen interessant. Ieder
bedrijf heeft baat bij het analyseren van en
inspelen op de toekomst’.

“Als Nederland achter
blijft op het gebied
van AI, dan maken
andere, dan maken
andere, vooruit
strevende landen en
grote technologie
bedrijven de spelregels
en hebben wij niets
meer in te brengen.”
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NORTH SEA ENERGY LAB:
VRIJPLAATS VOOR
REFLECTIE, VERKENNING
EN EXPERIMENTEN

“Het is leuk om te zien dat de ideeën vanuit het Lab
zo ook langzaam doorsijpelen naar het beleid.”
8 INNOVATIE IN ENERGIE

Wind op zee is de toekomst! Daarom is in het kader van het
programma Maatschappelijk Verantwoord Innoveren (MVI),
het North Sea Energy Lab (NSEL) opgezet. In dit Lab komen
partijen die betrokken zijn bij wind op zee bij elkaar. Ze hebben
hier de ruimte om hun ervaringen en belangen te delen en
samen na te denken over de toekomst van wind op zee.

Iedere energie-innovatie roept ook

en wie spelen daarin een rol? Tot slot denken

maatschappelijke weerstand op. Het NSEL is

ze samen na over een innovatief beleid.’

opgezet om deze weerstand zo klein mogelijk
te houden, door al in een vroeg stadium na te
denken over maatschappelijke impact en

Pilots zijn onder andere een gevolg
van de activiteiten van het North
Sea Lab. De pilot ECO-FRIEND
heeft tot doel nieuwe methoden te
ontwikkelen voor het opnieuw
introduceren van offshore platte
oesterbanken en gerelateerde
biodiversiteit in offshore windparken
in samenwerking met de industrie.

Resultaat

‘Door dit proces te doorlopen komen er vragen

gevolgen van wind op zee. Het Lab is

als “Hoe kunnen we natuurontwikkeling met

afgelopen zomer afgerond, maar heeft de

wind op zee combineren?” of “Hoe betrekken

afgelopen twee jaar veel kennis, begrip en

we burgers meer bij wind op zee?”, op de

nieuwe ideeën opgebracht.

agenda te staan, vertelt Van der Loo. ‘Er lopen
nu allerlei pilots waarin we het meervoudig

“Even weg van de
restricties van
het beleid!”

gebruik van windparken testen. Zo

Een open ruimte

ook mee in hun eigen initiatieven. Het is leuk

Frans van der Loo houdt zich al jaren bezig

om te zien dat de ideeën vanuit het Lab zo ook

met de energietransitie en heeft zich na zijn

langzaam doorsijpelen naar het beleid’, aldus

pensionering aangesloten bij het TKI Wind op

Van der Loo.

experimenteren we met een windpark waarin
we ook oesterbanken aanleggen.’ ‘Verder heeft
het NSEL laten zien dat er minder weerstand
ontstaat als je alle partijen vanaf het begin af
aan betrekt. Ministeries nemen deze aanpak nu

Zee. Vanuit dit TKI was Van der Loo betrokken
bij de oprichting van het NSEL.
Hij vertelt: ‘Het Lab is een platform waar

Toekomst

‘Allereerst ben ik heel blij dat er initiatieven zijn

verschillende partijen (van de windsector tot

om een soortgelijk programma op te zetten!’,

vissers en natuurorganisaties) elkaar kunnen

zegt Van der Loo enthousiast. De uitdaging zit

ontmoeten en waar begrip ontstaat voor

er volgens Van der Loo in het meer betrokken

elkaars belangen. Een open ruimte, waar

raken van de windsector bij een volgend

mensen vrij en creatief kunnen nadenken en

project. ‘Ook ben ik benieuwd hoe de

ervaringen uitwisselen, is heel belangrijk bij zo’n

verhouding tussen dit soort “open ruimtes” en

lange termijn systeeminnovatie. Even weg van

de overheid eruit gaat zien. Het initiatief komt

de restricties van het beleid!’.

van de overheid en uiteindelijk moeten de
opgedane ideeën natuurlijk ook worden

Theory U

meegenomen in het beleid. Maar de ruimte om,

Van der Loo legt uit dat ze werken vanuit

zonder de grenzen die horen bij het maken van

Theory U. ‘Daarbij start elke belanghebbende

beleid, te experimenteren, is ook heel

vanuit zijn eigen belang. Door met elkaar het

belangrijk. Dit blijft voorlopig dus een

gesprek aan te gaan, groeit het onderlinge

spanningsveld.’

begrip. Vervolgens vormen de
belanghebbenden samen een beeld van het
hele systeem; wat er speelt er op de Noordzee
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“GROENE” WATERSTOF

VAN HET LAB NAAR
EEN FABRIEK OP
GIGAWATT-SCHAAL
Om in 2030 genoeg duurzame waterstof te produceren om de klimaatdoelstellingen
te behalen, moeten we de technologie verbeteren, de productie opschalen en de
kostprijs omlaag krijgen. ‘Het moet goedkoop, degelijk, betrouwbaar en productief zijn!’,
stelt Andreas ten Cate.

Ten Cate is cluster directeur System

Waterstofprogramma

analyseren we de infrastructuur en energie

Onder deze focus valt ook het

ketens van de toekomst’, aldus Ten Cate.

Process Technology). Hij houdt zich bezig met

waterstofprogramma. Binnen dit programma

De drie projecten worden naast elkaar

kennisopbouw voor innovaties op het gebied

experimenteren verschillende partijen met het

gedraaid, met het idee dat dit de innovatie

van verduurzaming van de procesindustrie.

op grote schaal produceren van “groene”

cyclus versnelt. ‘De inzichten die in het ene

ISPT is een onafhankelijke stichting, die de

waterstof. “Groen” omdat deze waterstof

project worden opgedaan, voeden de andere

industrie, kennisinstellingen, adviesbureaus en

wordt geproduceerd via elektrolyse met

projecten weer!’.

technologie leverende partijen samenbrengt

duurzaam opgewekte elektriciteit.

in consortia. De leden van deze consortia

Om de opschaling van duurzame waterstof te

denken na over oplossingen voor vragen en

realiseren, is ISPT bezig met het opzetten van

doelstellingen uit de industrie. ‘ISPT focust

een megawatt-testcentrum. ‘Daarnaast doen

produceren, is het noodzakelijk om eerst de

zich op duurzaamheid op de lange termijn’,

we een studie naar een toekomstige

kosten van het elektrolyseproces omlaag te

zegt Ten Cate.

elektrolysefabriek op gigawatt-schaal en

brengen’, legt Thijs de Groot uit. De Groot is

Integration bij ISPT (Institute for Sustainable

Van lab naar fabriek

‘Om op grote schaal “groene” waterstof te

innovatietechnoloog bij Nouryon, een van de

“Begin 2020 voeren we onze eerste testen
in het megawatt-testcentrum uit!”
10 INNOVATIE IN ENERGIE

partijen die werkt aan de uitvoering van het
megawatt-testcentrum. Het plan is om binnen
een paar jaar een operationeel megawatt-

In de chloor-alkali fabriek in Rotterdam vindt een vergelijkbaar proces plaats.

testcentrum te hebben staan op het Groningse
land. ‘Er zijn allerlei innovatieve technologieën

Op naar 2020

‘We nodigen kennisinstellingen en suppliers uit

“Het moet goedkoop,
degelijk, betrouwbaar
en productief zijn!”

ontwikkeld, die de elektrolysekosten kunnen

om hun ontwikkelde technologieën te komen

verlagen. Tot nu toe zijn deze innovaties alleen

testen in ons testcentrum. De ervaring die we

nog maar getest in het lab. Het megawatt-

opdoen in het megawatt-testcentrum dient als

testcentrum helpt ons de technologieën op

input voor de ontwikkeling van een

grote schaal te onderzoeken en te ontdekken

toekomstige gigawatt-fabriek. We denken nu

eerste jaren rond te hebben. En begin 2020

welke problemen opduiken bij opschaling van

na over het programma voor de eerste jaren.

voeren we onze eerste testen in het

het elektrolyseproces.’

Eind dit jaar hopen we het programma voor de

testcentrum uit!’
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PARKEERGARAGES
ALS BATTERIJ VAN DE STAD

12 INNOVATIE IN ENERGIE

Voorspellingen geven aan dat er in 2025 bijna één miljoen
elektrische auto’s rondrijden in Nederland. Waar gaan al die
auto’s straks opladen? En hoe komen we aan voldoende
duurzame en lokaal opgewekte energie? Jeroen Quee,
adviseur Duurzame Mobiliteit bij ingenieursadviesbureau
Sweco, ziet nieuwe kansen voor parkeergarages als batterij
van de stad.
‘Parkeergarages liggen op zeer strategische

worden opgeladen. ‘Het idee is best simpel’,

plekken in de stad. Je hebt hier vanzelf veel

legt Quee uit. ‘Je plaatst een batterij in de

elektrische voertuigen bij elkaar’, vertelt Quee.

parkeergarage, die niet meer ruimte inneemt

Een slimme plek om in laadvoorzieningen te

dan één parkeerplaats. Hiermee vang je

voorzien. ‘Maar,’ zo vervolgt hij, ‘om echt

pieken en dalen in de energievraag op.’

duurzaam te zijn, wil je dat de stroom ook

De batterij kan zelfs pieken in de energie

groen en lokaal wordt opgewekt. Dat kan

behoefte van de omgeving opvangen.

bijvoorbeeld met zonnepanelen op het dak
van de parkeergarage.’

Nieuwe manier van samenwerken

Niet alleen technisch een hele uitdaging. Ook

“Een batterij in een
parkeergarage is
interessant voor de
gemeente. Ze willen
de stad verduur
zamen en zoeken
naar opslagplaatsen
voor lokaal
geproduceerde
energie.”

Niet gemakkelijk, de zon schijnt niet altijd en

de samenwerking tussen parkeergarages en

de energieopwekking uit zonnepanelen

energieleveranciers is nieuw. Quee: ‘Q-park

verschilt sterk per dag. Vraag en aanbod van

was geïnteresseerd om deel te nemen in het

de duurzame energie “matchen” niet altijd.

onderzoek, maar geeft ook gelijk aan dat

‘Met slimme software kan je het laden al

zonne-energie niet hun business is. Daarom is

zoveel mogelijk spreiden, maar dat is lang niet

het zo belangrijk dat we dit onderzoek

voldoende om in de toekomst problemen te

samendoen.’ Gedrieën keken ze of er een

voorkomen’, licht Quee toe. Hiervoor is lokale

rendabel businessmodel mogelijk is. Wanneer

netwerk.’ In een volgende fase willen de drie

energieopslag nodig.

is het druk, wanneer is het rustig? Wat is

partijen onderzoeken hoe deze nieuwe

technisch haalbaar? En hoe zit het met de

samenwerkingen concreet vorm kunnen

Batterijgrootte van parkeerplaats

exploitatiekosten?

krijgen.

Nederland (RVO.nl) doet Sweco samen met

‘De eerste conclusies zijn zeer positief. Met de

TNO en Q-Park onderzoek naar nieuwe

huidige prognoses voor toename van het

Elektrische bussen, zelfrijdende auto’s

samenwerkingsmodellen voor “de parkeer

aantal elektrische auto’s, zijn er zeker mooie

garages met zonnepanelen zijn uitgerust.

garage als stedelijke batterij”. Zo kunnen

verdienmodellen’, concludeert Quee. ‘Zo is

Hoe gaaf als je direct ziet waar je stroom voor

elektrische auto’s straks op elk moment

bijvoorbeeld het terugverdienen van

je elektrische auto vandaan komt. Dat draagt

investeringen in zonnepanelen goed mogelijk.’

ook nog eens bij aan het bewustzijn van

Hiervoor zijn nieuwe samenwerkingen nodig.

mensen.’ Zover is het nog niet. Kijken we

Denk bijvoorbeeld aan een “energy storage

verder vooruit, dan zijn er volgens Quee nog

provider”, een aparte partij die de batterij

veel meer mogelijkheden. ‘Elektrische bussen

beheert en energiediensten aanbiedt aan de

hebben snel stroom nodig onderweg en

parkeergarages en laadproviders.’ Ook

zelfrijdende auto’s hebben centrale

gemeenten zijn interessante spelers. Quee:

laadlocaties nodig’. Zo wordt de oude

‘Ze zijn eigenaar van veel garages, willen de

parkeergarage een lokale energiebron.

stad verduurzamen. Ook kunnen ze de batterij

‘Een zichtbaar symbool van duurzaamheid’,

aanbieden als buffer voor het elektriciteits

zegt Quee.

Met steun van Rijksdienst voor Ondernemend

“Willen we elektrisch
rijden echt duurzaam
maken, dan moet de
stroom lokaal en
groen worden
opgewekt.”

‘Natuurlijk hoop ik dat straks alle parkeer
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AIRBORNE WINDENERGIE
NIEUWE GENERATIE WINDENERGIE

Op grotere hoogte waait de wind harder en constanter. Maar om nu windturbines te bouwen
van 400 meter … Het Nederlands bedrijf Ampyx Power ontwikkelt een Airborne Wind Energy
Systeem (AWES) met een toestel aan een kabel dat cirkelend in de lucht energie opwekt.
‘Hiermee kunnen nieuwe gebieden in de wereld profiteren van windenergie. Daardoor kunnen
we de energietransitie helpen versnellen’, zegt communicatiemanager Willemijn Romijn.

‘Wind op grote hoogte heeft enorme potentie’,
zegt Romijn. ‘Daarom ontwikkelen we een
systeem met een toestel aan een kabel, een
soort efficiënte vlieger. Het autonome toestel is
via de kabel verbonden met een lier aan de
grond. Terwijl het vliegtuig bepaalde patronen

“Voor ons is een
drijvend systeem het
ultieme doel.”

Tekentafel

Zo ver is het voorlopig nog niet. Ampyx Power
werkt nu aan een laatste prototype dat vanaf
eind volgend jaar uitgebreid zal worden getest.
‘De opvolger van dit prototype, een

Geen vlieger

commercieel model dat in de toekomst 2.000

Ruimtevaarder en natuurkundige Wubbo Ockels

huishoudens van stroom kan voorzien, ligt

De lier gaat draaien en wekt als een dynamo

patenteerde de technologie jaren geleden al,

sinds kort ook al op de tekentafel’, vertelt

stroom op.’ Ten opzichte van windturbines

maar dan met een vlieger. Romijn: ‘De CEO van

Romijn. ‘Hiervoor hebben we net twee

worden enorme hoeveelheden materiaal

Ampyx Power, Richard Ruiterkamp, werkte

subsidies ontvangen van Rijksdienst voor

vervangen door state-of-the-art technologie.

vanaf 2004 als universitair docent aan de TU

Ondernemend Nederland. Een om samen met

Het vernuft zit in het vliegtuig. Romijn: ‘Het

Delft samen met Ockels aan technologische

het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum

start, vliegt en landt geheel zelfstandig vanaf

verbeteringen. Hij kwam erachter dat een harde

een vliegtuig te ontwerpen dat groot en tegelijk

een platform met behulp van allerlei sensoren

vleugel beter werkt. Die laat zich beter sturen in

heel wendbaar is. En een om met DSM te

die de autopiloot voorzien van cruciale

de wind. Hij besloot samen met anderen Ampyx

werken aan een veilige en kostenefficiënte

informatie.’

Power op te richten en een systeem te

kabel.’

vliegt, wordt de kabel steeds in- en uitgerold.

“We bouwen nu ons
laatste prototype.”

ontwikkelen met een vliegtuig.’
Op zee

Vervanging van windturbines

Ampyx Power zal in eerste instantie de markt

In 2016 ontving Ampyx Power subsidie van

betreden door windturbines te vervangen die

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

begin 2000 zijn gebouwd en vanaf 2025 aan

Voordelen

‘Samen met enkele onderzoeksinstituten

vervanging toe zijn. ‘De infrastructuur kunnen

Volgens Romijn heeft het vliegtuigsysteem

onderzochten we de technische haalbaarheid

we hergebruiken’, zegt Romijn. ‘Op de

allerlei voordelen. ‘Met ons AWES boor je niet

en de kosten voor een drijvend AWES. Bij deze

bestaande funderingen kunnen de platforms

alleen een onbenutte bron van duurzame

toepassing zijn de voordelen ten opzichte van

voor de vliegtuigen worden geplaatst.’

energie aan hoog in de lucht. We gebruiken

windturbines het grootst. Je hebt geen zware

ook kleinere funderingen en veel minder

en kostbare kranen op zee nodig voor installatie

materiaal dan windturbines. Daardoor komen

en voor de afmering geen hele diepe havens.

meer locaties in de wereld in aanmerking voor

Monteurs hoeven voor onderhoud niet de

windenergie. Het systeem is relatief

hoogte in maar kunnen eenvoudig vanaf het

gemakkelijk te vervoeren, te installeren en te

platform hun werk doen als de vliegtuigen aan

onderhouden. Voor onderhoud zetten we het

de grond staan. Voor ons is het drijvende AWES

vliegtuig gewoon aan de grond.’

dan ook het ultieme doel.’
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“We gebruiken veel
minder materiaal dan
windturbines.”

“Het systeem kan in de toekomst
2.000 huishoudens van stroom voorzien.”
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TOPSECTOR
ENERGIE ALS
OPSTAPJE VOOR
NEDERLANDSE
ONDERNEMERS
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Topsector Energie (TSE) helpt Nederlandse ondernemers hun
innovatieve energie-ideeën internationaal op de kaart te zetten.
'Door Nederlandse kennis en kunde op het gebied van energie
te exporteren, dragen we bij aan de internationale concurrentiepositie van ons land’, aldus Marcel Werther van TSE.

Werther is een van de drie secretarissen van

duwtje in de goede richting’. Zo brengt ze

TSE. Hij vertegenwoordigt in deze functie het

ondernemers in contact met buitenlandse

bedrijfsleven en maakt zich dus dagelijks hard

investeerders of bewindvoerders. Dit opent

voor de belangen van Nederlandse

deuren die anders gesloten blijven. Werther

ondernemers. ‘Ik ga uit van het principe

noemt de internationale Water, Electricity,

“kennis, kunde, kassa”, dat wil zeggen dat de

Technology and Environment expo in Dubai als

kennis en innovaties die zijn ontstaan uit TSE

voorbeeld. ‘TSE kan ondernemers die zelf

op een bepaald moment geld moeten

geen geld of tijd hebben op een beurs in

opleveren’. Door Nederlandse kennis op het

Dubai vertegenwoordigen en daar hun

gebied van duurzame energie te promoten in

innovatie laten zien. Of wanneer er een

het buitenland, helpt TSE niet alleen

internationale handelsreis naar Nederland

ondernemers een stapje vooruit, maar wordt

komt, dan inventariseert de TSE welke lokale

ook Nederland op de kaart gezet.

ondernemingen aan het programma kunnen
meedoen.’

Coalitievorming als exportmethode

De export van Nederlandse kennis en kunde
naar het buitenland, richt zich op een aantal
sub-sectoren, waaronder wind op zee,
zonne-energie en slimme netwerken. Binnen
deze sub-sectoren maakt TSE “treintjes” van
ondernemers die samen een product of dienst
kunnen aanbieden dat interessant genoeg is
te exporteren. Vervolgens promoot TSE met
deze coalitie Nederland op bijvoorbeeld
internationale handelsbeurzen of tijdens
handelsreizen. “Deze coalitievorming is
succesvol”, vertelt Werther. Rijksdienst Voor
Ondernemend Nederland (RVO.nl) gaat deze
methode ook toepassen en voor de sub-

“Topsector Energie
helpt Nederlandse
ondernemers een
stapje vooruit en zet
Nederland op het
gebied van energie
internationaal op de
kaart.”

sector bio-energie een coalitie vormen. RVO.nl
en TSE zoeken naar een samenwerkingsvorm

Op de vraag of Werther dromen heeft voor de

waarin beide organisaties elkaar kunnen

toekomst antwoordt hij: ‘Soms zou ik willen

helpen en van elkaar kunnen leren.

dat ik het buitenland dichterbij kon trekken.
Voor sommige ondernemers blijft het toch te

Duwtje in goede richting

duur of tijdrovend om naar een verder

‘Ondernemers met echt goede ideeën worden

verwijderde handelsbeurs te gaan. Dit is

ook zonder TSE wel succesvol, maar TSE

zonde, omdat hier voor zowel de ondernemer

ondersteunt ondernemers wel en geeft ze een

als voor Nederland veel kansen liggen’.
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BIOPOLYMEER
UIT AFVALWATER
ZO VEELZIJDIG ALS EEN KAMELEON
Innovaties leiden vaak tot verrassingen. Maar wat als je zo innovatief bent, dat je niet eens
precies weet wat je gemaakt hebt of wat de toepassingen kunnen zijn? Het overkwam
Paul Roeleveld, Director Business Development & Innovations bij Royal HaskoningDHV.
Hij stond mede aan de wieg van een nieuwe, letterlijk kameleontisch veelzijdige grondstof.
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De afvalwaterzuivering is een sprekend
voorbeeld van de kringloopeconomie.

Alginaat

Mooie bijkomstigheid is dat het Nereda-

“Volgend jaar openen
we de eerste
Kaumera-fabriek.”

Gebruikt water gaat in de installaties door

proces relatief waardevol zuiveringsslib

verschillende stadia en wordt uiteindelijk

oplevert. ‘Het bestaat voor meer dan een

schoon oppervlaktewater of zelfs drinkwater.

kwart uit biopolymeren, ontdekten we samen

Royal HaskoningDHV werkte jaren geleden

met de TU Delft’, zegt Roeleveld. ‘Het leek in

aan een verbeterde zuiveringsmethode met

eerste instantie op alginaat, een natuurlijke

Je kunt de stof voor heel veel dingen

behulp van korrelslib. ‘Anders dan de

grondstof maar geleidelijk aan kwamen we

gebruiken. Als bindmiddel voor papier of

traditionele methode met vlokken werkt dit

erachter dat het toch wat anders was,

struviet. Als waterafstotende coating of als

biologisch zuiveringsproces met korrels

waardoor we het alginaatachtig of zelfs

strakke bovenlaag van beton. Het is in

sneller. En de tanks zijn viermaal zo klein.’

NEO-alginaat gingen noemen.’

combinatie met een nanokleideeltje
brandwerend en heeft een superieure

“Ik heb een soort
alginaatdepressie
gehad.”

Mengsel

brugfunctie in composietmaterialen. Je kunt

Met ondersteuning van TKI BBE begon een

de Kaumera Nereda Gum zelfs gebruiken om

consortium met onder meer waterschappen

het microklimaat van planten te verbeteren.’

en de TU Delft aan een onderzoek. ‘We
bleken via een extractieproces een mengsel in
handen te hebben van suikers, proteïnen en

Voortouw

Ondanks de veelbelovende toekomst zorgde

Grondstoffen

humuszuren. Uit het onderzoek kwam naar

het lange ontwikkelingstraject voor de nodige

In 2012 werd de eerste

voren dat de samenstelling ervan bij elke

grijze haren. ‘Ik heb een soort alginaat

afvalwaterzuiveringsinstallatie met korrelslib in

zuiveringsinstallatie min of meer hetzelfde

depressie gehad’, lacht Roeleveld. ‘Want het

gebruik genomen door Waterschap Vallei en

was. Een pluspunt, want je wilt natuurlijk een

is een hartstikke moeilijk en langdurig proces

Veluwe. Inmiddels zijn er wereldwijd meer dan

bepaalde standaard bieden.

om een grondstof op de markt te brengen. Je

zestig die zullen gaan werken volgens het
gepatenteerde Nereda-proces. ‘Met of zonder
onze methode, waterschappen blijven zitten
met zuiveringsslib’, zegt Roeleveld. ‘Het
verwerken van dit afvalproduct is een grote
kostenpost. Waterschappen hebben daarom

“Je moet het voor
touw durven nemen.”

hebt met veel stakeholders te maken. Met hen
moet je continu verbinding zoeken. En je moet
het voortouw durven nemen waarbij iedere
initiatiefnemer zijn verantwoordelijkheid pakt.
Niet wachten tot er concreet vraag is, maar al

Kaumera

beginnen met produceren. Vandaar dat

Voor de nieuwe grondstof moest ook een

Waterschap Rijn en IJssel volgend jaar de

te winnen. Het leidt tot minder afvalverwerking,

nieuwe naam verzonnen worden. Het werd

eerste fabriek opent die jaarlijks 500 ton

dus minder kosten. En je genereert inkomsten

Kaumera Nereda Gum. ‘Kaumera, ‘kameleon’

Kaumera kan produceren.’

door de verkoop van herwonnen grondstoffen.’

in het Maori, slaat op de grote veelzijdigheid.

de ambitie om grondstoffen uit het afvalwater

INNOVATIE IN ENERGIE 19

ENERGIETRANSITIE
IN CURRICULUM HBO’S EN MBO’S

Wil de energietransitie slagen, dan moet Nederland beschikken over voldoende én goed
opgeleid vakpersoneel. Bedrijven, hbo’s, mbo’s en overheid gaan daarom samen
“de uitdaging” aan om dat voor elkaar te krijgen. De inzet: meer instroom van vakmensen,
een vernieuwd onderwijsaanbod en meer onderlinge samenwerking.
Tientallen bedrijven, roc’s, aoc’s, hogescholen

komen van mbo’s en hbo’s, want er is nu al

diensten die nu nog onbekend zijn bij bedrijven

en gemeenten hebben zich in “De Uitdaging”

een tekort aan technisch personeel op alle

en hun personeel. Voldoende goed opgeleid

verenigd om de klimaatdoelen steeds slimmer,

niveaus en duizenden vacatures zijn nog niet

personeel is uiterst belangrijk om straks de

sneller en goedkoper te kunnen realiseren. Zo

vervuld. De energietransitie vraagt om

energietransitie te realiseren.

maken ze zich sterk voor een grotere instroom

warmtepompen, elektrische auto’s, nieuwe

en inhoudelijke vernieuwing van het onderwijs.

energiediensten en het energiezuiniger of
energieneutraal maken van woningen en

Technisch personeel nodig

De energietransitie moet in het curriculum
20 INNOVATIE IN ENERGIE

Bundeling hogescholen

Binnen het Nationaal Lectorenplatform Urban

andere gebouwen. Daar komt veel werk bij

Energy en Teachers learning in Energy

kijken. Vaak in de vorm van producten en

bundelen hogescholen hun krachten voor en

Mbo’s en hbo’s
willen:

• Samen met het vmbo de krachten
regionaal bundelen om beter te
kunnen inspelen op de
ontwikkelingen.
• De kennisagenda koppelen aan
Human Capital - wat is er de
komende jaren nodig aan
kennisontwikkeling?
• Scholing vernieuwen en
versnellen: actief inzetten op
zogenoemde learning
communities (onder meer
innovaties koppelen aan korte en
langere opleidingstrajecten).
• Prikkels verkennen voor meer
instroom van nieuwe studenten.
• Leren van elkaar – ervoor zorgen
dat goede praktijkvoorbeelden
regionaal navolging vinden.
• Goede regionale voorbeelden
delen, zodat die op meer plekken
navolging krijgen.

kennis van onderwijs en onderzoek.

samen om werkzoekenden op te leiden tot

Energie is blij met het initiatief. ‘We halen onze

Op initiatief van de Topsector Energie en

vakmensen. Kandidaten gaan wekelijks vier

klimaatdoelen alleen als we het samen doen.

Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN) is

dagen bij een project in hun omgeving aan het

Als we met lef oplossingen buiten de

bovendien het lectorenplatform Energie

werk en één dag naar school.

gebaande paden zoeken.’

zich onder meer bezig met de vraag naar

Verder zijn in september 2018 elf studenten

Ook staatssecretaris Mona Keijzer (EZK) heeft

duurzame, betrouwbare en betaalbare energie.

die net hun havo-diploma hadden gehaald met

“De Uitdaging” toegejuicht: ‘De klimaatopgave

voorziening in Evenwicht opgericht. Dit houdt

een tweejarige technische hbo-opleiding bij

vraagt om een manier van werken waarbij in

Creatieve oplossingen

Alliander en de Hogeschool Arnhem en

de praktijk het bedrijfsleven en de hele

Daarnaast werken de partners van

Nijmegen (HAN) gestart. En via “De Uitdaging”

onderwijsketen samenkomen, van het mbo tot

“De Uitdaging” aan nascholing van werkenden

moeten deze regionale voorbeelden in meer

aan het wetenschappelijk onderwijs.’

en aan de regionale opleidingsinfrastructuur.

regio’s navolging krijgen.

Dat leidt ook tot creatieve oplossingen buiten
de gebaande paden. Zo werken in Utrecht
Overvecht bouwbedrijven, een woning
corporatie, scholen en de gemeente Utrecht

Blij met initiatief

Programmadirecteur Marsha Wagner van de
Human Capital Agenda van de Topsector
INNOVATIE IN ENERGIE 21

SUPERKRITISCH
VERGASSEN

SCHOON GAS VAN HET ZUIVERSTE WATER
IJs, vloeibaar water en waterdamp. Iedereen kent de drie fasen van water.
Veel minder bekend is de vierde. Bij een zeer hoge temperatuur en druk
ontstaat zogeheten superkritisch water. Stop daar biomassa in en er
komt schoon gas uit. SCW Systems doet dit supersnel, -efficiënt en op
industriële schaal. Het Alkmaarse bedrijf zet de energietransitie daarmee
in de vierde versnelling.

22 INNOVATIE IN ENERGIE

Hogedrukpan

Superkritisch water is in essentie als koken
met een hogedrukpan. Het water blijft daar

“In 2019 gaan we
schoon gas leveren.”

door de oplopende druk boven 100°C vloeibaar. ‘Eind jaren ’70 voerde de Amerikaanse
onderzoeker Michael Modell dit principe tot

Overheidssteun

De fabriek kwam er met steun van TKI Nieuw

in het extreme door. Bij 375°C en 221 bar

Gas. ‘Dat is essentieel. Het bedrijfsleven

ontstond superkritisch water’, vertelt Essing.

investeert niet zomaar in innovaties. Geld

‘Interessant is dat het koolwaterstoffen omzet

zoekt altijd de weg van de minste risico’s.

in methaan- en waterstofgassen zonder dat

Daarom heb je de overheid nodig die wel over

energie daarbij verloren gaat.’

de brug durft te komen.’ Essing vindt
daarnaast ook een goede partner in Gasunie.

‘Ik wilde een schone
energiemachine
maken.”
Energiemachine

Essing, die een tijd in de Verenigde Staten
verbleef, las al het Engelstalige onderzoek naar
superkritisch watervergassing. ‘Mijn idee was
dat het mogelijk was om er op industriële
schaal een schone energiemachine van te

‘Hun divisie New Energy beschouwt onze
technologie als zeer veelbelovend. Om die
verder op te schalen, investeerden zij ook in
de fabriek.’

“Hopelijk wordt onze
technologie net zo
gewoon als
windturbines.”

maken. Uniek is dat je er een zeer brede range
van organisch materiaal in kunt verwerken, van
hout tot natte biomassa, zoals rioolslib, mest

Trots

In 1 minuut alle energie uit organisch materiaal

en reststromen uit de voedingsindustrie. De

omzetten in schoongas. Het klinkt haast te

opgave was om een technologie te ontwerpen

mooi om waar te zijn. ‘Toch hebben we hier nu

om superkritisch vergassen op grote schaal

een robuust systeem voor klaar staan’, zegt

toepasbaar te maken.’

Essing. ‘In 2019 gaan we ook echt schoon
gas leveren en verwachten we dat er zeer veel

“Bij de energietransitie
kunnen we niet
zonder schoon gas.”

vraag ontstaat. Hopelijk is de technologie over

Eerste fabriek

deze volstrekt nieuwe technologie werkend te

Zes jaar geleden begon Essing met wat hij

maken. Dit heeft niets meer met werk te

industrie en de zware transportindustrie heb je

noemt de ‘engineeringsuitdaging’. Van eerste,

maken, het is pure passie.’

gas nodig. En véél ook, zowel groen methaan

bescheiden labopstellingen werkte hij en

als groene waterstof. Alleen is er tot nu toe

collega-ingenieurs aan grotere pilotprojecten.

geen efficiënte methode waarbij je op grote

‘Hoewel we toen al de grootse superkritische

schaal schoon gas kunt produceren. Wij

vergasser ter wereld hadden, produceerden

hebben die technologie nu wel ontwikkeld met

we daarmee nog steeds geen gas op

toepassing van superkritisch water.’

industriële schaal. Tot vorig jaar. Toen hebben

‘Zon, wind en waterkracht zijn enorm
belangrijk als duurzame bronnen’, zegt Gerard
Essing, oprichter van SCW Systems. ‘Alleen
kun je bij de energietransitie niet zonder
schoon gas. Voor bijvoorbeeld de chemische

“Overheidssteun is
essentieel.”

een jaar of tien net zo gewoon als windturbines
en zonnepanelen. In Nederland en elders op
de wereld. Dat is niet alleen mijn droom, maar
die van al mijn collega’s. Vooral op hen ben ik
trots. Hoe zij zich dag in dag uit inzetten om

“Dit heeft niets meer
met werk te maken.”

we de eerste fabriek in Alkmaar opgezet in de
categorie van een afvalverbrandingcentrale.’
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ALLES METEN EN TOCH OVERZICHT BEWAREN
MET DIGITALE KOPIE VAN DE WERKELIJKHEID

Kun je de werkelijkheid straks letterlijk kopiëren naar je
computerscherm? Ja, zeggen vooraanstaande techneuten en
wetenschappers. Met zo’n digitale kopie van de werkelijkheid,
een “digital twin”, zien ondernemers fouten al voor de
werkelijke productie. En krijgen energieproducenten en
-leveranciers overzicht in de complexe energiemarkt van de
toekomst. We spreken erover met trendwatcher Tijs Wilbrink.
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De term Digital Twin is vooral goed be-

communiceren. Je wilt niet pas bij een echt

Wat is het eigenlijk?

brandinstallatie niet goed wordt aangestuurd.

kend in de tech-wereld. Daarbuiten niet.

ongeluk erachter komen dat de

‘Zie het als een één-op-één digitale kopie van

Een digitale kopie van de tunnel, in een soort

de werkelijkheid. We leven in een wereld waar

playstation-spel, laat zien wat er gebeurt bij

alles met alles verbonden is. Een wereld met

brand. Werken alle systemen wel?’

kunstmatige intelligentie, het “internet of
things”, 5G en “big data”. Een digital twin
brengt alle verzamelde data samen in een
visueel beeld dat voor de mens begrijpelijk is.
Zo houden we controle over zeer ingewikkelde

Onze energievoorzieningen digitaliseren
ook in een hoog tempo. Wat betekenen
digital twins voor de energietransitie?

‘Ons energiesysteem verandert. We gaan van

“Live inzichten van
een digital twin laten
je precies zien waar
je moet investeren
om het rendement
van je zonnepark te
verhogen.”

systemen. Een beetje zoals in de

een fossiel centraal energiesysteem naar een

sciencefictionfilm Minority Report. Acteur Tom

duurzaam decentraal systeem met

dat we met dit soort systemen zien hoe onze

Cruise klikt op zijn scherm, zoomt in en uit, en

zonnepanelen en windturbines, waar

acties het klimaat beïnvloeden. Dat we met

krijgt alle actuele informatie. Toen leek dat ver

elektrische auto’s als energieopslagplaats

weg, nu is dat écht dichtbij.’

dienen. Al deze systemen hebben hun eigen

digital twin de volledige CO2-uitstoot van

productie tot verkoop helder maken. En dat

ICT-systemen en moeten met elkaar gaan

doorberekenen in de kostprijs. Nu meten we

“Met digital twins
kunnen we de
energietransitie
versnellen en
begrijpelijk houden.”

communiceren. Digital twins helpen enorm om

dat wel eens per jaar. Met digital twin kan dat

in deze complexe energiewereld van de

real time.

Klinkt ook als toekomstmuziek. Wat kun-

voorspellen en te digitaliseren. Denk aan het

‘In theorie kan je alles kopiëren. Van een klein

onderhoud in een windturbinekop.’

nen we straks digitaal kopiëren?

toekomst overzicht te houden.
Maar, dat is nog dromen. Digital twin helpt ons
Een digital twin heeft nog veel meer voordelen.

nu vooral in het verbeteren van productie- en

Met de live inzichten van een digital twin weet

energiesystemen. Zo kunnen we de

je precies waar je moet investeren om de

energietransitie versnellen en begrijpelijk

opbrengsten van je zonne- of windmolenpark

houden.’

te verhogen. Ook onderhoud is beter te
robotiseren van het levensgevaarlijke

object tot een hele omgeving. Windturbines,
zonneparken of hele energiesystemen. Een
mooi voorbeeld is de A2-tunnel bij Utrecht.
Hier moeten 40 ICT-systemen van
verschillende aanbieders met elkaar

Wie is Tijs Wilbrink?

Tijs Wilbrink is projectmanager van de
digitaliseringsagenda en ex IBM-master

Waar gebruiken we digital twin straks

Inventor met 50 patenten op zijn naam.

voor?

Tijs is in verschillende adviesrollen actief

‘Het is aan onze generatie met oplossingen

in de Topsector Energie. Daarnaast is hij

voor het klimaatprobleem te komen. Ik hoop

trendwatcher Digitalisering.
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De Topsector Energie is de drijvende kracht achter
innovaties die nodig zijn voor de verschuiving naar een
betaalbaar, betrouwbaar, veilig en duurzaam energie
systeem. Wij helpen bedrijven, kennisinstellingen,
overheden en maatschappelijke organisaties samen te
werken aan het energiesysteem van de toekomst.
We stimuleren nieuwe initiatieven die de transitie naar
duurzame energie versnellen. Hiermee creëren we nieuwe
bedrijvigheid en versterken we de internationale
concurrentiepositie.
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