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1. AANLEIDING

“Er is een voorkeur om de capex van de batterijen 
van de balans van de vervoerder te halen” 

[capex = capital expenditure, red.]

Dirk Jan van Swaay, ING Bank
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DE AANLEIDING  
DE ENERGIETRANSITIE

➡️ Zon en wind zijn de belangrijkste bronnen van duurzame energie voor 
Nederland, volgens KIVI. Zon vereist dagopslag, waarvoor batterijen 
(stationair en in auto’s) volgens KIVI de belangrijke vorm zijn. 

We zitten midden in de energietransitie, de overgang van fossiele 
energiedragers naar hernieuwbare energiedragers. In de toekomst zal 
onze economie vooral draaien op wind, zon en biomassa. Vanwege 
onbalans in vraag en aanbod is opslag nodig. Dagopslag voor de 
verschillen in zonne-energie tussen dag en nacht en opslag in 
bijvoorbeeld Waterstof voor seizoensverschillen (vooral wind). 

Deze transitie speelt niet alleen in onze energievoorziening. Ook de 
logistieke sector schakelt om van fossiele bronnen naar schone, 
hernieuwbare bronnen. Rijden op elektriciteit begint al bijna iets voor de 
massa te worden. Vervoer op waterstof wordt als kansrijk gezien. 
Geavanceerde biobrandstoffen blijven voor bepaalde segmenten naar 
verwachting nog lang het beste alternatief, waaronder de scheepvaart en 
luchtvaart. 
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DE AANLEIDING
DE VRAAG VAN DE TOPSECTOR LOGISTIEK EN ENERGIE

⬅️ In de pers en in de (digitale) vakbladen wordt momenteel veel 
geschreven over de behoefte aan flexibiliteit in het dagsysteem, onder 
meer n.a.v. de stroomstoring bij Schiphol en de problemen met de 
frequentie a.g.v. in Servië en Kosovo. 

De transitie zorgt ervoor dat de energiesector en de mobiliteitssector 
steeds meer met elkaar verweven raken. Deze verwevenheid doet zich 
op veel vlakken voor. Energieopwekking uit duurzame bronnen moet 
worden gematcht met de vraag naar energie. Dat betekent dat er 
behoefte is aan opslag van energie en aan flexibiliteit in het systeem. 
Mobiliteit kan hierin een rol spelen. Opslag in batterijen van auto’s is 
bijvoorbeeld een mogelijkheid waar bedrijven al de eerste stappen op de 
markt hebben gezet. 

Ook in de scheepvaart begint de revolutie zich nu te voltrekken. 
Elektrisch varen voor vrachtschepen is een reëel alternatief aan het 
worden voor bepaalde segmenten. De accu’s waarop deze schepen 
varen, kunnen óók een functie hebben in de elektriciteitssector. Dat is 
waar logistiek en energie elkaar raken. De topsectoren Logistiek en 
Energie hebben daarom gevraagd om te verkennen of er een business 
case valt te maken van deze combinatie van functionaliteiten. In dit 
rapport worden de resultaten van deze verkenning weergegeven. 
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DE AANLEIDING 
EEN RONDJE LANGS DE VELDEN

⬇️ Ook de opening van de reuzenbatterij van Eneco in Noord-Duitsland 
kreeg veel aandacht in de pers. Deze batterij wordt met name ingezet 
voor balancering van het netwerk (de diensten worden ook in Nederland 
Nederland aangeboden). Ten onrechte wordt de suggestie gewekt dat 
met deze batterijen grootschalig overtollige windenergie wordt 
opgeslagen, maar daarvoor schiet de capaciteit tekort. 

Organisatie Gesprekspartner(s) 

Energy Storage Nederland / FME Stefan Olsthoorn, Leo van der Burg

ING Dirk Jan van Swaay

RVO Ruud Dwars

TenneT Frank Wiersma 

ELaad Jan van Rookhuyzen, Paul Broos

Engie Leon Sluiman

Fluence Energy / AES Peter Bill / Madina Mukhanova

Ten behoeve van deze verkenning is een aantal gesprekken gevoerd met 
organisaties en personen die goed ingevoerd zijn in de binnenvaart logistiek 
en/of de elektriciteitsbranche. 

Wij zijn onderstaande personen erkentelijk voor het delen van hun kennis 
en openhartigheid. 



2. HET INITIATIEF

“Batterijen kunnen heel snel reageren. Daarmee 
kunnen ze goed concurreren op de FCR markt. 
Bovendien is deze dienst relatief eenvoudig in de 
communicatie-vereisten richting TenneT” 

Frank Wiersma, Electricity Market Developer at TenneT

-
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HET INITIATIEF
WAT IS HET IDEE? 

CAPACITEITEN
Elk schip heeft max. 4 accupakketten aan boord en iedere container 
heeft een capaciteit van 1.600 KWh (6.400 KWh per schip). In totaal 
gaat het om (uiteindelijk) ca. 100 containerschepen die in bedrijf zijn, 
dus max. 400 accupakketten met een totale capaciteit van 640 MWh. 
Echter, omdat de schepen continue moeten kunnen varen is bij 
benadering de dubbele accucapaciteit nodig, de helft aan de wal en de 
helft in het schip. De beschikbare capaciteit aan wal bedraagt dus 
eveneens circa 640 MWh. 

Foto: artist impression Omega Architects, Druten  

HET IDEE: ELEKTRISCHE BINNENVAARTSCHEPEN
Een elektrisch binnenvaartschip vaart met containers van een 
binnenlandse terminal naar een overslagterminal in een zeehaven. Het 
binnenvaartschip is elektrisch aangedreven en maakt gebruik van 
accupakketten welke zijn ingebouwd in een container. De containers zijn 
losbaar, en worden volgeladen aan boord gehesen en na aankomst bij de 
zeeterminal, ontladen weer van boord gehaald. 

Turnaround
De turnaroundtijden bedragen ca. 26 uur:   
1) laden van vracht en accupakketten in binnenvaart terminal
2) varen naar Rotterdam
3) lossen van vracht (en optioneel accu) in Rotterdam 
4) laden van vracht (en optioneel accu) in Rotterdam
5) terugvaren naar binnenvaartterminal
6) lossen van vracht en accu in binnenvaartterminal. 

Duty cycle
Het (snel)laden van de accupakketten neemt ongeveer 3-4 uur in beslag. 
In geval een accupakket een enkele reis meegaat (13 u), dan is het dus 3-
4 u laden op een reis van 13 u. Dat wil zeggen dat de capaciteit zo’n drie 
kwart van de tijd beschikbaar is. Tevens is het geheel planbaar. De vraag 
naar het wisselen van het accupakket is 13 u van te voren bekend, dus 
dan moeten er 4 volgeladen klaar staan, de rest nog niet. 
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HET INITIATIEF
HET IDEE UITGETEKEND

Een binnenvaartschip vaart 
elektrisch naar een 

zeeterminal om vracht te 
laden en te lossen 

Per turnaround worden 4 accupakketten 
gelost en geladen. Op de wal staan dus 

ook 4 accupakketten

Een tijdelijk overschot aan 
elektriciteit van wind kan worden 
opgeslagen in de accupakketten

Een tijdelijk overschot aan elektriciteit 
van zon kan worden opgeslagen in de 

accupakketten

Bij een tekort aan elektriciteit 
kan er onttrokken worden aan 

de accupakketten

1

2

3

4

5

6
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HET INITIATIEF
MOGELIJKE LOCATIES VOOR DOCKING EN MOGELIJKE CORRIDORS

Rotterdam
Maasvlakte

Amsterdam

Oosterhout

Utrecht

Nijmegen

Noord-Zuid Corridor Oost-West Corridor

Als mogelijke locaties voor batterij-opslagcapaciteit aan de wal 
worden genoemd:
• Amsterdam
• Rotterdam (1e of 2e Maasvlakte)
• Utrecht
• Nijmegen
• Oosterhout

Sommige partijen denken meer in vervoerscorridors, 
waarbinnen een centrale hub zou moeten zijn om batterijen 
over te slaan en waar bijladen op de eindpunten en zoveel 
mogelijk tussenlocaties mogelijk zou moeten zijn. De corridors 
zijn Noord-Zuid gericht (van Amsterdam tot Antwerpen) en 
Oost-West (van Rotterdam tot Den Bosch).
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HET INITIATIEF
VERGELIJKBARE INITIATIEVEN: PORTLINER

Artikel
“Het Nederlandse bedrijf Port-Liner ontvangt 7 miljoen euro subsidie van 
de EU voor de ontwikkeling van 11 volledig elektrisch aangedreven 
binnenvaartschepen voor de vaart tussen Nederland en België. De 
schepen worden gebouwd door Asto Shipyard. Naar verwachting wordt 
het eerste schip in augustus 2018 opgeleverd. Het eerste schip wordt 
getest door logistiek dienstverlener GVT in Tilburg. In 2019 moeten de 
10 andere schepen operationeel zijn.”
(bron: Maritiem Nieuws, 11-01-2018)

Port-Liner is het eerste Nederlandse bedrijf dat de stap heeft gezet naar 
de bouw van een batterij-elektrisch aangedreven binnenvaartschip. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=26&v=BtSbDWvIBN0
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HET INITIATIEF 
VERGELIJKBARE INITIATIEVEN: DE GROENE CORRIDOR EN SKOON

De Groene Corridor is een initiatief om vracht van Heineken via 
binnenvaartschepen groen te vervoeren. Diverse partijen zoals Engie, 
Port of Rotterdam, Heineken en ING werken momenteel aan het 
rondmaken van de business case.   .

Sinds enige tijd is ook een startup actief op het gebied van 
energy storage ten behoeve van onder andere scheepvaart, Skoon. 
Skoon.world

https://www.youtube.com/watch?v=z7OlAWlRPtA
http://www.skoon.world/


3. DE REVOLUTIE

“De business case voor batterijen in elektrisch varen 
lukt alleen als je een 2e en 3e gebruik van de accu 

kunt creëren.”

Ruud Dwars, programmamanager elektrisch varen, RVO.nl
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DE REVOLUTIE  
EEN SNELLE, ONOMKEERBARE VERANDERING

Het energiesysteem
Een revolutie is een snelle, onomkeerbare verandering. We zitten 
er midden in! De decarbonisatie van de economie is in gang 
en deze verandering zal doorzetten. De snelheid waarmee is nog 
niet duidelijk, maar laten we zeggen dat het huidige 
energiesysteem op de termijn van één tot twee generaties 
onherkenbaar zal zijn. Het gebruik van aardgas voor warmte in 
huishoudens en industrie is dan voorbij. Hiervoor in de plaats 
komen duurzame bronnen zoals wind, zon, water(stof) en 
geothermie. Dit vereist distributie en opslag van warmte, koude en 
elektriciteit, omdat vraag en aanbod naar deze bronnen niet met 
elkaar in evenwicht zijn. Opslag van energie en in het bijzonder 
elektriciteit, wordt dus een onlosmakelijk deel van het 
energiesysteem. Dit gebeurt in de vorm van batterijen, waterstof 
of nog nieuw te ontdekken vormen van opslag.

Lokale omstandigheden bepalen welke oplossing het beste past in 
een bepaald gebied. Warmte/koude waar het beschikbaar is. 
Behoud van energie in een gebied, waar de distributie ervan te 
duur wordt door nieuw aan te leggen infrastructuur. Technologie 
(data, software en algoritmes) is een key driver in het 
optimaliseren het systeem op verschillende schaalniveaus 
(nationaal, regionaal, wijken, woonhuizen) 

⬆️ In Vlissingen-Oost is enkele jaren geleden de eerste accuopslag van 
Europa geopend. De enorme batterij moet zorgen dat de grote pieken en 
dalen in het energienet worden voorkomen. Dat houdt in dat de 
accucentrale aan de bak moet op bijvoorbeeld windstille of donkere 
dagen. Dan wordt namelijk minder tot geen wind- of zonne-energie 
aangeleverd. Het vermogen van de centrale is 10 megaWatt, dat is 
vermogen om drieduizend huishoudens van groene stroom te voorzien.
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DE REVOLUTIE  
EEN SNELLE, ONOMKEERBARE VERANDERING

Het mobiliteitssysteem
In het mobiliteitssysteem voltrekt zich dezelfde revolutie als in het 
energiesysteem, waarin decarbonisatie centraal staat. 
Decarbonisatie betekent afstappen van fossiele brandstoffen. 
Hernieuwbare brandstoffen zijn de oplossing voor het zware en 
lange afstandsvervoer. Dit geldt voor de luchtvaart, de scheepvaart 
en het zware wegtransport. Bio-LNG, geavanceerde 
biobrandstoffen en waterstof zullen een belangrijke rol spelen, 
vermoedelijk naast elkaar. Elektrificatie zet door in het 
personenvervoer, de stadsdistributie en in specifiek geschikte 
marktsegmenten in onder andere de binnenvaart. 

Evenals in het energiesysteem zal in het mobiliteitssysteem een 
veelvoud aan oplossingen naast elkaar bestaan. Tel daar bij op dat 
het energiesysteem en het mobiliteitssysteem onderling 
verweven raken en je krijgt een beeld van de complexiteit van het 
toekomstige landschap. 

Technologie zal deze complexe afstemming gaan ondersteunen. 
Maar er is evenzeer menselijke vernuft nodig om te komen tot 
organisitiestructuren en business modellen die daarbij passen. 

⬇️ Artikel
“C-Job Naval Architects heeft een serie van vijf duurzame auto- en 
passagiersveren voor gemeente Amsterdam ontworpen. De schepen 
zullen 100% op elektriciteit varen en zo een emissievrije oplossing voor 
stedelijk vervoer bieden.
De volledig elektrische veerponten zijn zo ontworpen dat zij hun 
batterijen kunnen opladen tijdens het lossen en laden van passagiers en 
voertuigen. Het laden van de batterijen duurt maximaal vier minuten 
tijdens het lossen en laden. Deze opmerkelijk korte oplaadperiode is 
voldoende voor de schepen om een 24/7 overtocht te bieden zonder dat 
er ‘s nachts moet worden opgeladen.”
(bron: Maritiem Nieuws)
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DE REVOLUTIE    
NIEUWE VORMEN VAN ENERGIEOPSLAG: BATTERIJEN

bron: duurzaam bedrijfsleven, 23-05-2018

bron: duurzaam bedrijfsleven, 27-05-2018

De markt voor energieopslag
De markt voor energieopslag is zich aan het openen. Wie oog heeft 
hiervoor ziet op allerlei plaatsen, in allerlei toepassingen, initiatieven 
ontstaan voor energieopslag. Op deze en enkele pagina’s aan het einde 
van deze rapportage, worden enkele voorbeelden gegeven van 
energieopslag ten behoeve van het opladen van elektrische auto’s, ten 
behoeve van de energievoorziening van een vakantiepark in combinatie 
met netstabilisatie en voor dagopslag van (overtollige) windenergie. 
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DE REVOLUTIE   
NIEUWE VORMEN VAN ENERGIEOPSLAG: AGGREGATIE

⬇️ De Eneco Tesla Powerwall voor thuis. Dit is een voorbeeld van de 
manier waarop bedrijven opslagcapaciteit bij anderen gecombineerd 
aanbieden op de FCR markt. De opslagcapaciteit is in eigendom bij een 
derde (in dit geval huishoudens).  

Virtuele powerplant 
Een opkomende tak van sport is de aggregatie van energie-opslag
faciliteiten door derden, die deze capaciteit aanbieden op de FCR markt. 
Een voorbeeld hiervan is de Eneco Powerwall voor thuis. Andere partijen 
zoals Engie lanceren op korte termijn initiatieven voor een pool van 
assets, waarin energieopslagcapaciteit uit verschillende bronnen 
gecombineerd worden. Dit kunnen verschillende assets zijn, zoals 
bijvoorbeeld opslag bij boerenbedrijven en/of 2nd live batterijen die 
gecombineerd een interessante capaciteit vormen welke gebruikt kan 
worden op de FCR markt. Zo kunnen bijvoorbeeld zes assets van elk 1 
MW bij elkaar een capaciteit van 6 MW vormen, waardoor met een deel 
van deze capaciteit kan worden meegeboden op de FCR markt (bijv 4 
MW). Een deel van deze cashflow is voor de aanbieder van de 
geaggregeerde capaciteit en een deel van de eigenaar van de batterij. 

Assets die geaggregeerd worden hebben als voordeel dat de risico’s 
gemakkelijker te managen zijn, aangezien het uitvallen van één der 
onderdelen niet gelijk tot falen van het geheel leidt. 
In principe zijn ook andere assets mogelijk dan batterijen, bijvoorbeeld 
industriële boilers of welke (warmte/koude) opslag dan ook, zolang deze 
aan of uit worden gezet, 
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DE REVOLUTIE    
DE BUSINESS CASE: PRIMAIRE, SECUNDAIRE EN TERTIAIRE CASHFLOWS 

Multiple cashflows
Wat is de rode draad in al die nieuwe vormen van energie-opslag die op 
de voorgaande pagina’s aan de orde zijn geweest? Het antwoord is: 
multiple cashflows. Een batterij is duur . Over het algemeen te duur om 
te gebruiken voor maar één toepassing omdat de batterij voor één 
toepassing te weinig ingezet wordt. Dagopslag uit wind? Alleen als het 
hard gewaaid heeft. Gebruik voor schepen? Alleen als er gevaren wordt. 

De kern is dus om primaire, secundaire en tertiaire toepassingen en 
bijbehorende inkomstenbronnen te vinden. Hieronder noemen we er 
een aantal, welke in verschillende combinaties mogelijk zijn: 

• Zelfvoorziening: Door de lokaal opgewekte energie zoveel mogelijk 
lokaal te verbruiken, wordt minder stroom afgenomen van het net. De 
kosten voor levering gaan daardoor omlaag.

• Energiehandel: Met de inzet van de batterij voor energiehandel op de 
verschillende energiebeurzen worden inkomsten gegenereerd. 
Elektriciteit wordt opgeslagen wanneer deze goedkoop is en weer 
verkocht op momenten waarop de prijs hoog is.

• Balanshandhaving: Het beschikbaar stellen van de batterij voor de 
netbeheerders, welke verantwoordelijk zijn voor de balans op het 
elektriciteitsnetwerk, levert extra inkomsten op.

• Tijdelijke stroomvoorziening: scheepvaart, bouwplaatsen, festivals en 
dergelijke hebben behoefte aan tijdelijke, stille en schone vermogens. 

tertiair

secundair

primair
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DE REVOLUTIE  
DE BUSINESS CASE: TECHNIEK EN INVESTERINGEN

Investeringen
De investeringen in batterijen hangen af van de spec’s (specificaties) die 
weer afhankelijk zijn van de verschillende toepassingen van de batterij. 
Een batterij die geschikt is voor de schepen is een High Energy batterij. 
Die moet lang energie kunnen leveren en is bijvoorbeeld een 0,5c of 1c 
batterij. Dit is niet de meeste geschikte batterij om snel hoge vermogens 
te kunnen leveren en snel te kunnen laden en ontladen, zoals 
bijvoorbeeld voor veerponten nodig is (eerder 2c batterij). Een batterij 
die gebruikt wordt in schepen heeft allerlei extra eisen vanuit de 
maritieme sector met betrekking tot betrouwbaarheid. Dit leidt tot 
meerkosten ten opzicht van een batterij aan land, die alleen een functie 
heeft op het gebied van netstabilisering.  

Kortom, de exploitant van batterijen zal goed moeten nadenken over de 
combinatie van primaire, secundaire en eventuele tertiaire 
aanwendingen van zijn batterij en het energieprofiel dat daarbij hoort 
(spec’s). Dit zal de omvang van de investeringen bepalen. Als ordegrootte 
wordt wel genoemd een investering van 0,5 mln. Euro tot 0,75 mln. per 1 
Mw batterij, maar zoals gezegd hangt dit sterk van het energieprofiel af. 

Voor elektrische binnenvaartschepen kan op de achterkant van een 
sigarenkist berekend worden dat bij een capaciteit van 6,4 MW (zie 
hoofdstuk 2) een investering van zo’n 3 tot 5 mln. nodig is. Dit is zeer fors 
in vergelijking met de investering in een schip, gemiddeld 3-4 mln. Er 
zullen dus andere bronnen van inkomsten met dezelfde batterij moeten 
worden aangeboord. 

⬅️ Bredenoord, Engie en 
DNV GL lanceren de Big 
Battery Box. Deze batterij is 
specifiek ontwikkeld voor 
het leveren van hoge 
vermogens. Dit 
energieprofiel is dus 
geschikt voor bepaalde 
marktsegmenten zoals 
snellaadstations of 
bouwplaatsen, maar minder 
geschikt voor scheepvaart. 
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DE REVOLUTIE  
DE BUSINESS CASE: SLIMME TECHNIEK

Kostprijsdaling batterijen
De techniek voor energieopslag is in ontwikkeling. Opslag in batterijen is 
op zich proven technology, maar er wordt zowel technische vooruitgang 
geboekt als kostprijsreductie gerealiseerd. Het is te verwachten dat 
energieopslag in de toekomst goedkoper wordt (per KWh). 

Interoperabiliteit en open access
Belangrijke elementen in een business case zijn interoperabiliteit en 
open access. Om flexibel te zijn – en dat is cruciaal in een business case 
die afhankelijk is van primaire, secundaire en tertiaire 
inkomstenbronnen – is het voorwaarde dat de batterijen in al deze 
markten kunnen worden ingezet. Maar ook dat toekomstige of 
opkomende markten bereikbaar zullen zijn. Open access is niet alleen 
voor de eigenaar van de batterijen van belang, maar ook voor afnemers, 
netbeheerders en voor Nederland als geheel. We moeten werken aan 
zoveel mogelijk assets die uitwisselbaar zijn in het systeem, omdat 
batterijen een (deel)oplossing zijn voor een systeemvraagstuk. 

Slimme techniek
Een andere key driver in het bereiken van een sluitende business case is 
het ontwikkelen van software en algoritmen die intelligente 
samenwerking tussen systemen mogelijk maakt. Uiteindelijk is een 
batterij een (deel)oplossing in een systeem waarbij vraag en aanbod slim 
bij elkaar worden gebracht, op verschillende schaalniveaus (nationaal, 
regionaal, wijk, huis enz.). 

⬇️ Jedlix, “samen balanceren we 
het elektriciteitsnet”. Een venture 
van Eneco en Renault die elektrische 
auto’s inzet voor balancering, en 
kortingen deelt met gebruikers. 
Jedlix maakt gebruik van decentrale 
elektriciteitscapaciteit.

⬆️ TenneT en Vandebron hebben de 
handen ineen geslagen en testen de 

inzet van gedecentraliseerde batterijen 
uit elektrische auto’s op de 

balanceringsmarkt dmv
blockchaintechnologie. IBM faciliteert 

de pilot als technologiepartner. 
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DE REVOLUTIE  
DE BUSINESS CASE: FINANCIERBAARHEID

Financierbaarheid
De hoge investering in batterijen in de scheepvaart leidt ook tot een 
probleem met de financierbaarheid. Financiers kijken naar de ratio’s van 
scheepvaartbedrijven (solvabiliteit, rentabiliteit enz.) en zien dat een 
dergelijke investering in batterijen niet haalbaar is. De batterijen “blazen de 
balans” op van de schipper of de rederij waardoor niet alleen de batterij 
niet financierbaar is, maar het schip evenmin. De enige manier voor 
schippers en rederijen is dat ze de batterij huren of leasen of betalen per 
afgenomen KWh. 

Nieuwe spelers, nieuwe coalities
De batterij moet dus op de balans van een andere partij komen. Een partij 
die gespecialiseerd is in de verwaarding van opslagcapaciteit en verstand 
heeft van de techniek (vermogens, aansluitingen, software) én van 
markten. Die ervaringen heeft in de energiehandel en of balanshandhaving. 
Die bepaalde marktsegmenten weet aan te boren waar flexibele capaciteit 
gevraagd wordt (bijv. festivals, walstroom of in de bouw). Niet iets voor een 
schipper dus. Ook niet iets voor een regionale netbeheerder, die vooral de 
wettelijke taken op zich moet nemen. Nee, waarachtig een markt voor 
nieuwe spelers en/of nieuwe coalities. Dit kunnen startups zijn 
(bijvoorbeeld Skoon), maar die moeten dan wel in staat zijn flinke 
investeringssommen te kunnen financieren. Dit kunnen ook nieuwe 
coalities zijn van partijen die in de energie(service)sector al actief zijn. 
Bijvoorbeeld combinaties van energieservices (bijv. Engie), 
energieleveranciers (Eneco/Nuon/VandeBron), netbeheerders 
(Stedin/Alliander/Nexis), flexibele energieleveranciers (bijv. Bredenoord), 
havenbedrijven, trambedrijven enzovoort.  

⬇️ Technostarter Peeeks zorgt voor actieve vraagsturing voor lage 
tarieven en tegelijkertijd voor slimme opslag van duurzame energie. Het 
product van de starter uit incubator Yes!Delft bestaat slechts voor een 
klein deel uit hardware: een kastje met elektronica communiceert lokaal 
met machines en registreert in real-time het energieverbruik. De echte 
vinding bestaat uit software, die het elektriciteitsnet afstruint op zoek 
naar overschotten of tekorten.

http://www.peeekspower.com/
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DE REVOLUTIE  
DE BUSINESS CASE: MULTIPLE CASHFLOWS

Capex + Opex battery pack specs 1

Opbrengsten primair marktsegment

Extra Capex/Opex battery packs
specs 2

Opbrengsten secundair
marktsegment

Opbrengsten tertair
marktsegment

Extra Capex/Opex battery packs
specs 3

De Energy Storage Company - ESC
Er is dus plaats voor een speler die zich specialiseert in de opslag van 
energie, als onderdeel van het energiesysteem. We noemen dit de 
Energy Storage Company (ESC). 

De business case van de ESC is gebaseerd op 1 asset (de batterij of 
batterijen) die meerdere toepassingen heeft (markten) en daarmee 
meerdere cashflows genereert. In de afbeelding hiernaast is dit 
gevisualiseerd. De bovenste balk staat voor de uitgaven die zijn 
verbonden aan de batterij ten behoeve van toepassing 1. Dit is de 
optelsom van de investeringen (Capital Expenditures, Capex) en de 
operationele uitgaven (Operational Expediture, Opex), waarbij de balk 
netto contante waarde van deze negatieve kasstroom 
vertegenwoordigd, rekening houdend met de vermogensrendementseis 
van het project (WACC). Met deze eerste toepassing – bijvoorbeeld 
netstabilisering – kan een bepaalde positieve kasstroom worden 
gegenereerd. Dit is de tweede balk die de business case een stukje naar 
rechts, dichter naar break-even brengt. 

Echter, 1 toepassing is niet voldoende. Voor een tweede toepassing is 
een batterij nodig met extra vereisten (spec’s) waarvoor extra 
geïnvesteerd moet worden. Dit duwt de business case weer wat verder 
naar links, verder in het negatieve. Met deze tweede toepassing wordt 
weer een positieve kasstroom gerealiseerd, welke de business case 
dichter richting break-even duwt. Enzovoort. Met de behulp van een 
derde toepassing kan de business case mogelijk wel positief worden 
gemaakt. 

1 ⃣

2 ⃣

3 ⃣

⬅️

➡️

⬅️

⬅️

➡️

➡️

- +
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DE REVOLUTIE  
DE ORGANISATIE

ESC binnen bestaande organisaties
Er zijn meerdere mogelijkheden om de Energy Storage Company te 
organiseren. Het is mogelijk dat bestaande organisaties dit binnen hun 
organisatie of als apart bedrijf gaan opbouwen. Een voorbeeld hiervan is 
Bredenoord, welke specialist is in tijdelijke energievoorziening. Echter, zij 
richten zich op een deel van de markt (vooral bouwplaatsvoorzieningen, 
festival e.d.) waarbij hoge vermogens gevraagd zijn en dekken dus niet alle 
marktsegmenten af. Daarnaast blijkt ook nu al, dat zij nauw samenwerken 
met andere bedrijven zoals Engie en DVL omdat niet alle benodigde 
vaardigheden binnen het eigen bedrijf aanwezig zijn en dat de wijze van 
samenwerken nog volop in ontwikkeling is (structureel/temporeel). 

ESC als SPC
Een tweede vorm die erg kansrijk is, is de oprichting van special purpose
company (SPC). Dit is een bedrijf dat wordt opgericht waar de betrokken 
ondernemingen die de benodigde vaardigheden inbrengen, aandelen in 
houden. De onderneming staat dus op zichzelf. Eventuele winsten worden 
geherinvesteerd of aan de aandeelhouders uitgekeerd. Financiering is 
mogelijk op de assets en de verwachte kasstroom van de onderneming. In 
de afbeelding hiernaast is de werking van een SPC geschematiseerd. 

Off balance voor leveranciers en afnemers
Dit model heeft als voordeel dat de assets (batterijen) op de balans van de 
SPC staan, en dus niet op de balans van de aandeelhouders/ leveranciers 
(zodat hun balans niet overstretched geraakt) of die van de afnemers 
(zoals schippers). Daarmee kan dit een werkend model voor alle partijen 
worden.  

Energy Storage 
Company 

Aandeel-
houder 1

Aandeel-
houder 2

Aandeel-
houder n

Financier/bank

Primaire 
markt 

Schipper of 
reder

Tertiaire 
markt 

Verlader

verstrekken eigen vermogen aan de ESC

verstrekt vreemd 
vermogen aan de ESC

ESC sluit een langjarig contract af 
met de schipper, take-or-pay

schipper sluit een langjarig 
contract af met de verlader



4. HET VERVOLG

“Wij voorzien dat flexibele en decentrale energy 
storage een onlosmakelijk element wordt voor het 

smart inrichten van gebieden en in het elektrificeren 
van de transportsector en zien hierin een leidende rol 

voor onszelf weggelegd.”

Bron: Leon Sluiman, Engie
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HET VERVOLG
CONCLUSIES

Stationaire batterijen 
2nd live batterijen
Geaggregeerde batterijen

ELEKTRICITEITS
-OPSLAG

buurt-
batterij

land-
bouwers, 
vakantie-
parken edvermeden 

kosten 

FCR

bouw-
plaatsen

festivalswalstroom

binnenvaart

Aggregatie 
(pooling, 

powerwall)

Conclusies
Voor het haalbaar maken van elektrisch varen van binnenvaartschepen is 
het cruciaal om over de grens van het mobiliteitssysteem te kijken, naar 
het energiesysteem. Batterijen als energiedrager voor binnenvaart zijn 
veel te duur om met een “single use” voor varen uit te kunnen. De crux is 
er in gelegen om andere toepassingen voor dezelfde batterij te vinden, 
en met behulp van multiple cashflows te komen tot een business case die 
wél sluitend is te maken. 

Het is dan ook belangrijk om het vraagstuk te kantelen van “hoe schepen 
van elektriciteit te voorzien”, naar “hoe energieopslag tot een 
eigenstandige business case te ontwikkelen, waarbij de scheepvaart een 
belangrijke - doch niet noodzakelijkerwijs de belangrijkste - afnemer is”. 

Zodra men de business case van energieopslag centraal zet, ziet men de 
variëteit aan mogelijkheden en het onontgonnen terrein. Een poging om 
dit terrein in kaart te brengen, is in de afbeelding links gedaan. 

Niet alle toepassingsmogelijkheden zijn met elkaar te combineren. Elke 
toepassingsmogelijkheid heeft zijn eigen eisen (spec’s) en elke markt zijn 
eigen kenmerken. Het is aan marktpartijen om hierin optimale 
combinaties te zoeken. Dat vraagt een diepe kennis van technologie, 
software, markten en handel. Ook vraagt het om investeringsvermogen 
en toegang tot financiers. 
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HET VERVOLG
HAALBARE EN SCHAALBARE PROJECTEN OPSTARTEN 

Onzekerheid en leergeld nopen tot gefaseerde en beheerste 
marktintroductie
Het bedrijfsleven is dus aan zet maar kent wel de nodige uitdagingen. Er 
is nog veel onzekerheid over het toekomstige energielandschap. Men 
moet nog veel leren over de toepassingsmogelijkheden van batterijen en 
werkende verdienmodellen. Dat betekent dat de marktintroductie in 
kleine stappen zal moeten gaan. De investeringen in batterijen (of 
andere vormen van energieopslag) zijn te groot om zich veel fouten te 
kunnen veroorloven. Het zal daarom gefaseerd en beheerst moeten 
gaan. 

Schaal is cruciaal
Dat is wel een dilemma, want schaal is cruciaal. In de elektrische 
binnenvaart is het juist een voorwaarde dat zo’n 50 tot 100 schepen in de 
vloot meedoen. Dit zorgt er voor dat de reservecapaciteit van batterijen 
aan wal niet te groot hoeft te zijn. Het zorgt ook voor schaalvoordelen 
aan zowel de kostenkant (inkoopkosten, operationele kosten) als aan de 
verkoopkant (voldoende (reserve)capaciteit hebben voor andere 
markten). Alleen zó kan de business case zich sluiten.

Haalbaar en schaalbaar
Het is niet eenvoudig om dit dilemma op te lossen. De beste manier is 
om haalbare en schaalbare projecten te starten. Dit geeft partijen de 
gelegenheid te exploreren en te leren op een haalbare schaal. Schaalbaar 
betekent dat de pilot en demonstratieprojecten moeten passen in, of 
kunnen doorgroeien naar, een grotere schaal. 
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HET VERVOLG
VOOR BEDRIJVEN 

Bedrijfsleven: strategische investeringen 
Het bedrijfsleven is zoals gezegd als eerste aan zet. Er liggen kansen te 
over om het exploiteren van energy storage als een business concept te 
ontwikkelen. Maar de markt is zich nog maar net aan het openen. Spelers 
in het veld moeten elkaar opzoeken en hun eigen plek in de 
samenwerking vinden. Dat kost tijd en dat vergt voorinvesteringen. 
Bovendien zijn de eerste pilots en projecten waarschijnlijk verlieslatend. 
Partijen moeten dus het verstand, de moed en het vermogen hebben om 
strategische investeringen te doen. In de tekstbox op de volgende pagina  
is weergegeven op welke wijze private investeerders een strategische 
investeringsbeslissing kunnen onderbouwen. 

De gamechangers die de business case voor energy storage maakt, zijn 
de regionale netbeheerders. Zij kunnen een markt creëren door te 
erkennen dat energy storage niet alleen een tijdelijke oplossing is, maar 
een blijvend onderdeel in het nieuwe energiesysteem. Vervolgens kunnen 
zij ruimte geven aan marktpartijen om met energy storage oplossingen 
aan te reiken voor de belangrijkste uitdaging waar netbeheerders voor 
staan: de investeringen in capaciteitsuitbreidingen van het net beperken. 

tijd

Euro’s

Go/No Go Fase 1

beslismoment

Fase 2 

Fase 1

R = 15%

R = 10%Rvv= 3%

A= - 10

B = + 25

Voorbeeld van een strategische investeringsbeslissing, zie tekstbox
volgende pagina



Tekstbox: real options en groeiopportuniteiten (optiewaarde)

Hoe kan een bedrijf de investering in energy storage evalueren in het licht van een strategische 
investeringsbeslissing? De kern van een strategische investeringsbeslissing in het kader van deze 
verkenning, is een (verlieslatende) investering in de bouw van een eerste fase waarmee de optie 
wordt verkregen om een winstgevende tweede fase te ontwikkelen. Hoe men naar dit beslisprobleem 
kan kijken en hoe men dit financieel kan kwantificeren wordt in onderstaande figuur versimpeld 
uitgelegd. 

Stel fase 1 betreft een investering in enkele schepen en een bijbehorend pakket aan batterijen, welke 
tevens voor andere toepassingen worden ingezet. Er zijn nog veel onzekerheden en daarom wordt 
gerekend met een hoge rentevoet (R = 15%). In dit voorbeeld bedraagt de Netto Contante Waarde 
(NCW) -10 (A). 

Na fase 1 volgt een Go/No Go besluit voor fase 2. Alleen bij succes wordt doorgeïnvesteerd. 

Stel fase 2 betreft de investering in totaal 50 schepen en een bijbehorend pakket aan batterijen. De 
investering heeft een lager risicoprofiel dan fase 1 aangezien een aantal onzekerheden zijn 
weggenomen. Maar er blijven bepaalde onzekerheden en er komen nieuwe onzekerheden bij. Neem 
aan dat het risicoprofiel is gedaald naar R = 10%. Met deze rentevoet wordt contant gemaakt naar het 
begin van de investeringsbeslissing, bij het Go/No Go moment. De waarde van dat jaar wordt met de 
rentevrije risicovoet naar t=0 teruggerekend (neem aan R = 3%). De waarde van fase 2 in het 
voorbeeld = + 25 (B). 

Als alléén fase 1 ter besluitvorming voor ligt dan zal het management negatief beslissen. Immers, de 
NCW is negatief, - 10. Als fase 2 in de besluitvorming wordt meegenomen dan is het saldo van de 
beide fasen positief, immers + 15 (A + B). Immers, fase 2 kan er alleen komen als tot fase 1 is 
overgegaan. Er bestaat echter ook de mogelijkheid dat na fase 1 besloten wordt tot een No Go, en dat 
er geen fase 2 komt. Het verlies is dan – 10. Het management kan een inschatting maken van de 
kansen van beide mogelijkheden. Als de kansen niet gekend zijn, kan men aannemen dat de kans op 
beide even groot is, 50% (p=0,5). De verwachtingswaarde van het project is dan 2,5, dus positief. Zet 
dit af tegen de evaluatie van fase 1 alleen (negatief, -10) en het wordt duidelijk waarom in de 
investeringsbeslissing de groeiopportuniteit meegenomen moet worden. Immers, daar is fase 1 
vooral op gericht. 

tijd

Euro’s

Go/No Go Fase 1

beslismoment

Fase 2 

Fase 1

R = 15%

R = 10%Rvv= 3%

A= - 10

B = + 25

Fase 1 uitvoeren 

= A

Fase 1 + 2 uitvoeren 

= A + B

- 10
P=0,5

+ 15
p=0,5

+ 2,5

HET VERVOLG
STRATEGISCHE INVESTERINGSBESLISSING EN OPTIEWAARDE
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HET VERVOLG
VOOR DE OVERHEID

De overheid: ondersteunen met innovatiebeleid 
Bedrijven kunnen de transitie niet alleen volbrengen, maar hebben de 
overheid daarbij nodig. De overheid heeft een rol daar waar 
klimaatdoelen gehaald moeten worden, maar de markt het niet vanzelf 
of snel genoeg oppakt. De eerste rol van de overheid is die van het 
ontwikkelen van normerend of regulerend beleid. Bijvoorbeeld door 
eisen te stellen ten aanzien van de uitstoot van de scheepvaart. Dit ligt in 
eerste instantie vooral voor de hand in havens en stedelijke gebieden, 
waar emissieloos varen geëist kan worden. 
Zij heeft dan de rol van stimulator.

De tweede rol van de overheid is om met innovatiebeleid gericht te 
ondersteunen. Bij het zoeken naar de meest passende vorm van 
ondersteuning leert de ervaring dat het handig is om te kijken in welke 
innovatiefase een product, dienst of technologie zich bevindt. (ref. 
Massa=kassa) 

In de vroege ontwikkelingsfase is ondersteuning met subsidie in veel 
gevallen de meest geschikte methode. Dit kan betrekking hebben op de 
investering op kosten of op de onrendabele top. In latere 
ontwikkelingsfasen kan hulp bij de financiering passender zijn. In de fase  
van marktintroductie en opschaling neemt de kapitaalbehoefte sterk toe, 
terwijl de beschikbaarheid van kapitaal op de markt nog beperkt is 
vanwege de grote risico’s. De overheid kan met gerichte ondersteuning 
durfkapitaal en leningen uit de markt losmaken, welke anders niet 
beschikbaar zouden komen. Dit kan op verschillende manieren, bijv. met 
gunstige leningen, garanties en borgstellingen en/of deelnemingen.

subsidie

financiering

Afbeelding: ondersteuning door de overheid. In vroege innovatiefasen is 
subsidie passend, in latere innovatiefasen is hulp bij het verkrijgen van 
financiering passender. 
Meer informatie: Blueconomy publicatie “Massa=Kassa – hoe eco-innovaties 
green tech naar de massamarkt te brengen”  http://www.blueconomy.nl/wp-
content/uploads/2017/09/eBook-Massa-is-Kassa-2.0-kopie.pdf

http://www.blueconomy.nl/wp-content/uploads/2017/09/eBook-Massa-is-Kassa-2.0-kopie.pdf
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VOOR DE TOPSECTOREN

De topsectoren Logistiek en Energie
De topsectoren Logistiek en Energie kunnen een belangrijke rol spelen 
om elektrische varen als onderdeel van de grotere energietransitie te 
stimuleren. 

De eerste taak is om het business concept van de Energy Storage 
Company als kans onder de aandacht te brengen bij het bedrijfsleven. 
Hoewel verwacht zou mogen worden dat marktpartijen hier reeds volop 
mee aan de slag zijn, zijn er in de praktijk slechts enkele koplopers die de 
handschoen hebben opgepakt (Groene Corridor). Die koplopers
verdienen het om gerichte ondersteuning op hun project te krijgen. Wat 
gerichte ondersteuning inhoudt, is hier niet te bepalen, maar te 
onderzoeken door de topsectoren. Maar niets werkt beter naar volgers 
toe, dan succesvolle koplopers. 

De volgers moeten worden wakker geschud. Dat klinkt hard, misschien 
zuur voor de koplopers, maar wel in het belang van Nederland. Dat 
betekent dat de topsectoren de kansen voor het business concept van de 
Energy Storage Company pro-actief onder de aandacht moeten brengen 
bij relevante bedrijven, en vervolgens helpt bij het smeden van coalities. 



”Wil je een goede business case creëren dan heb je 
aantal elementen nodig:

• Schaalgrootte;
• Standaardisatie, en

• Multiple cashflows.”

Leon Sluiman, Engie
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DE REVOLUTIE  
NIEUWE VORMEN VAN ENERGIEOPSLAG: DAGOPSLAG

⬆️ Batterijen worden ook gebruikt voor tijdelijke (dag)opslag van 
windmolen parken of zonneparken, zoals bijv the Battery van Alfen (zie 

you tube uitleg) 

⬇️ Het voetbalstadion van ADO Den Haag is uitgerust met een uniek 
energieopslagsysteem dat zal worden aangesloten op een nieuw 

laadplein voor elektrische voertuigen. Dankzij deze combinatie kunnen 
bezoekers hun elektrische voertuigen met maximaal vermogen uit 

duurzame bronnen opladen.
Het is voor de eerste keer dat een dergelijke combinatie in Nederland 
wordt aangelegd. Het project is een samenwerking van Scholt Energy 
Control met netbeheerder Stedin en Gemeente Den Haag en Alfen.

https://www.youtube.com/embed/UxqTUGTQ0Qc
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DE REVOLUTIE  
NIEUWE VORMEN VAN ENERGIEOPSLAG: ONBALANS

⬇️ Sommige landbouwbedrijven gebruiken hun ruimte op het land of op 
het dak om wind- en zonneenergie op te wekken. Ook zij krijgen 
vervolgens te maken met een onbalans in aanbod van en vraag naar 
elektriciteit. Opslag in een batterij wordt in sommige gevallen ingezet om 
met deze onbalans om te gaan. De batterij kan van een bedrijf zijn, welke 
deze tevens gebruikt om op de FCR markt te handelen. 

⬆️ Eerste buurtbatterij in combinatie met zonnepark
Altweerterheide – Een zonnepark van 1,2 megawatt in combinatie met 
energieopslag wordt gerealiseerd bij Weert. Het project van 
WeertEnergie, Scholt Energy Services, SEAC en Soltronergy is het eerste in 
Nederland waarbij een coöperatieve buurtbatterij wordt gecombineerd 
met grootschalige lokale opwekking van duurzame energie. 
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DE REVOLUTIE  
NIEUWE VORMEN VAN ENERGIEOPSLAG: REGENERATIE

⬅️ “Energie voor ruim zesduizend huishoudens: zoveel kunnen we 
mogelijk als stad besparen als we de vrijgekomen energie van remmende 
metro’s benutten. Tot die conclusie kwamen studenten van de HvA na 
een brainstorm met Theo Heida, Rik Verdenius en Bauke Hoogzaad, 
respectievelijk kennismanager, ‘duurzaamheidsman’ en assetmanager bij 
Metro en Tram”, Artikel website gemeente Amsterdam over de Noord-
Zuid lijn. 

Energie die wordt opgewekt met remmen door treinen of metro’s kan 
alleen terug worden gevoerd in de bovenleidingen als op dat zelfde 
moment en binnen 2 km. afstand een trein accelereert. Een andere optie 
is om de geregenereerde energie op te slaan in een batterij, en deze 
minuten later weer te gebruiken voor het accelereren van dezelfde trein 
(bron: stornetic.de) 

⬅️ Havenkranen
Een andere manier om via regeneratie energie op te wekken is door de 
energie die vrijkomt bij het lossen van vracht met havenkranen op te 
slaan in batterijen. 

http://www.noordzuidlijnkennis.net/remmen-voor-energie/



