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Gigawatts aan energie liggen voor het oprapen. Het bedrijf REDstack kan met een installatie ter grootte van 
een halve kolencentrale genoeg voor de hele Rijnmond opwekken. Maar dan zonder de uitstoot van C02 

en lozing van zware metalen. 
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De proefopstelling van REDstack, 
^ • H gezamenlijk bedrijf van energie-

netwerk Alliander, infrastructurele 

onderneming A. Hak Beheer en het 
Schiedamse Magneto Special Anodes, staat 
ongeveer midden op de Afsluitdijk, maar nog 
net aan Friese zijde. Dat is geen toeval. 
Friesland investeert stevig in duurzame ener

gie uit water. De provincie is ook de eerste in 
Nederland die energiewinning aan de hand 
van omgekeerde elektrodialyse ondersteunt. 
De afkorting RED in de bedrijfsnaam 
REDstack duidt op deze techniek: reversed 
electro dialysis. Het woord 'stack' represen

teert de gestapelde membranen die nodig 
zijn om positieve en negatieve ionen uit zout 
en zoet water te scheiden. Dit procédé levert 
een gestage elektriciteitsstroom op, Blue 

Energy genoemd, want RED is schoon. De 
methode vereist geen brandstof en stoot geen 
schadelijke stoffen uit. Het enige bijproduct 
is brakwater en dat stroomt de zee in, wat 

sowieso gebeurt op de punten waar rivier 
en zee samenkomen. 

Overal waar zout en zoet elkaar kruisen, kan 

een Blue Energy-powerplant worden gebouwd. 
Het Botlekgebied is wat dat betreft een per
fecte locatie. Bijvoorbeeld de Oude Maas voert 
zoet water aan en het Hartelkanaal zorgt voor 
het zout water. Circa 1,5 gigawatt aan energie 

zit er in het water dat ons omringt, zo heeft TU 
Delft berekend. Voldoende om alles en ieder
een in de Rijnmond draaiende te houden. 

Er zou een bouwwerk met de omvang van een 
halve kolencentrale voor nodig zijn, vertelt 
Pieter Hack, directeur van Magneto Special 
Anodes en mede-eigenaar van REDstack. 
"Evenals een steenkolencentrale kan een Blue 
Energy-plant aan een riviermonding worden 
gebouwd, maar dan zonder de bekende 
schoorsteen, van waaruit vieze rook ontsnapt, 
en koeltoren. Je kunt denken aan een plat 
langwerpig gebouw van een paar honderd 
meter aan een dijk. Een groot gedeelte bevindt 

zich onder water, dus de installatie oogt nog 
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In tegensteling tot windmolens en zonnepane
len, wekt een Blue Energy-centrale 24/7, 365 
dagen per jaar, stroom op. Een powerplant 
met volwassen afmetingen op de Afsluitdijk 
zou de pro\ancies Groningen, Friesland en 
Drenthe volledig van elektriciteit kunnen 
voorzien. De huidige proefinstallatie, die in 
2013 werd gebouwd, haalt nu slechts enkele 
honderden watts uit het IJsselmeerwater en 
de Waddenzee. Een grotere opstelling moet 
vanaf volgend jaar zo'n 50 kilowatt genereren. 
"De proef kost momenteel slechts geld", 

legt Pieter Hack uit. "De installatie op de 
Afsluitdijk meet circa 35 bij 17 nieter, 8 meter 

hoog, en daarin staan stacks in blok- en recht-
hoekvorm opgesteld. De membranen zullen in 

de toekomst groter en beter worden, maar 
met een modulaire opbouw van stacks kunnen 
we winst boeken. Daarnaast onderzoeken we 
in het proefgebouw hoe we maximaal effect 
kunnen behalen, onder andere door de slijt
vastheid van membranen te verbeteren en 

de voorbehandeling en verdeling van het 
water te optimaliseren. Blue Energy heeft de 
potentie om 10 tot 15 procent van de totale 
Nederlandse energiebehoefte in te vullen. 
Het loont dus de moeite om in dit schone 
alternatief te investeren." 

EUREKAMOMENT 
Nieuw is de methodiek van omgekeerde 
elektrodialyse allerminst. De wetenschapper 
Pattle beleefde in de vroege jaren vijftig een 

eurekamoment en publiceerde in tijdschrift 
Nature over de mogelijkheden van RED voor 
energiewinning. Sydney Loeb, de godfather 

van de membraantechnologie, diepte de 
techniek in de jaren zeventig verder uit, 
mede ingegeven door de behoefte aan 
alternatieve energiebronnen. Het 
onderzoeksbudget stokte echter toen 

de oliecrisis achter de rug was. 
In Nederland werd RED begin deze 

eeuw weer van stal gehaald. Wetsus, 
onderzoeksinstituut voor duurzame 
watertechnologie, nam vanaf 2005 de 
verdere ontwikkeling voor zijn rekening. 
Gaandeweg sloten deelnemers als Nuon 
-na de splitsing energienetwerk Alliander-
en participanten als Fujifilm -producent 
van de membranen voor de proefopstelling-
zich aan. Alle activiteiten rond Blue Energy 
werden in het technologisch ontwikkelings
bedrijf REDstack gebundeld. 
Pieter Hack: "We zijn een spin-off van 

Wetsus, het onderzoekinstituut is onze 
vaste partner. Het proefgebouw op de 
Afsluitdijk biedt studenten ook onderdak 
voor het verrichten van afstudeeronderzoek. 
REDstack heeft procestechnologen, onder
zoekers en een directeur in dienst. Zelfben 
ik voorzitter van de raad van advies. Ons 
bedrijf Magneto Special Anodes heeft veel 
voorwerk verricht, zoals het vormgeven 
van de anodeconfiguratie." 

DE KONING IS ENTHOUSIAST 
Over aandacht heeft REDstack niet te klagen, 
het bedrijf wordt veel benaderd door onderne
mingen die willen participeren. Ook Den Haag 
en Brussel houden de vinger aan de pols. 
Minister Schultz van Haegen en een EU-

commissaris kwamen al eens op bezoek, 
koning Willem-Alexander deed Wetsus zelfs 
driemaal aan, onder meer om zich te laten 
informeren over Blue Energy. De koning is 
enthousiast, zegt Pieter Hack. "Zijn interesse 

zet zaken net even wat sneller in gang." 

WAAR WACHTEN WE EIGENLIJK NOG OP? 
"Een Blue Energy-installatie vergt een aan
zienlijke investering. De kosten van een 

kolencentrale die 200 megawatt opwekt, zijn 
minder hoog, maar dan zitje uiteraard met 
uitstoot en brandstofkosten opgescheept. 
De eerste Blue Energy praktijkinstallatie van 
200 megawatt brengt ook nog eens 'leergeld' 
met zich mee. Maar de volgende power plant 

van pakweg 100 tot 500 megawatt, zou gaan 
renderen. We kunnen huishoudens dan 
stroom van 0,08 cent per kWh aanbieden. 
Dat is nog iets duurder dan energie uit ver
vuilende bronnen, maar goedkoper dan 

zonne- en windenergie." 

HEEFT BLUE ENERGY GEVOLGEN VOOR HET 
MARITIEME EN RIVIERLEVEN? 
"Een groep Nederlandse ecologen bereidt 

onderzoek voor naar de invloed van het op
wekken van Blue Energy. Gemiddeld geno
men is men positief, maar de consequenties 

moeten nog wel zorgvuldig worden onder
zocht. De bouw van de Afsluitdijk in de jaren 

dertig zorgde voor een strikte scheiding 
Y tussen IJsselmeer en Waddenzee. Dat 

^ had gevolgen voor het waterleven. 

De sluizen spuien nu gigantische 
hoeveelheden zoet water de zee in, 
waardoor er buitendijks tijdelijk een 

zoetwaterbei ontstaat. De vraag is of 
daarin veel kan leven. Wij creëren met het 

spuien van brakwater, het product van omge

keerde elektrodialyse, als het ware de situatie 
zoals die was voor de komst van de Afsluitdijk. 
Overigens is het in gebieden als de Botlek heel 
anders. De Nieuwe Waterweg bestaat reeds 
uit brakwater, daar zou geen verschil ont
staan. Ecologisch onderzoek moet tevens 
uitwijzen hoe we de slurry uit de voorfilters 
het beste kunnen behandelen. Terug laten 
stromen of geconcentreerd eruit halen?" 

WANNEER KUNNEN WE EEN VOLWAARDIGE 
BLUE ENERGY CENTRALE VERWACHTEN? 
"Allereerst vrillen we een demonstratie
installatie voor 0,5 of 1 megawatt bouwen. 
We zoeken momenteel naar een geschikte 
locatie voor deze opstelhng, dat kan in de 

Botlek zijn, maar ook in de omgeving van 
IJmuiden, Katwijk of op de Afsluitdijk. 
Het streven is om vanaf 2016 een grotere 
centrale te ontwerpen. We hebben landelijk 

SDE-budget voor duurzame innovatieve 
energiewinning in het vizier en we hopen 
op termijn bij het Europese Horizon 2020 
programma voor onderzoek en innovatie aan 
te kunnen sluiten. Het is belangrijk dat we 

ook in Brussel op de radar staan, daar blijven 
we dus aan werken." « 
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