
Stranddagen

Duurzame energie lokaal opwekken en gebruiken,

Levering- en kostprijs zekerheid,

Liever een windgebouw dan een aardbeving

Liever een windgebouw dan Russisch gas 



Zonnepanelen = gratis stroom



Wind, Zon & Waterstofgas

• Windenergie op basis van de bekende turbines is op land een 
vrijwel ongewenste ontwikkeling.

• Slagschaduw, geluidsoverlast en dode vogels is over het 
algemeen net een stapje teveel in ons volle land.

• Windgebouwen leveren 15% meer stroom op, slechts 38 DB 
geluid, geen wieken, geen slagschaduw en vrijwel geen 
vogelaanvaringen. De gebouwen zijn prominent aanwezig en 
leveren wel horizon vervuiling op.

• Zonnepanelen leveren alleen stroom gedurende de dag en 
alleen met veel zon is er een goed rendement, aan de kust 
zijn er gemiddeld 15% meer zonuren dan in het binnenland. 

• Wind en zon samen produceren en dan direct door middel 
van elektrolyse omzetten in Waterstofgas, H2.

• H2 is eenvoudig en veilig op te slaan en daardoor altijd 
beschikbaar. 

• Duurzame energie op locatie opwekken en gebruiken, 
berekeningen leren ons dat een kostprijs van ca. € 3,40 per 
kilo in Nederland goed haalbaar is.

• Vergelijken met de aardgasprijs voor huishoudens zou 
ongeveer € 0,80 per m³ zijn. Dan wel zonder de kosten van 
CO2 uitstoot en zonder schade aan de gebouwde omgeving, 
(Groningen).

• Vergelijken met mobiliteit, rijden op H2 is stroom opwekken             
converteren naar H2,         Brandstofcel          Elektrisch rijden, 
prijs per kilo H2 = 10 euro, een personen auto rijdt ca. 110 
km op één kilo H2, = € 0,11 per kilometer. 

• Geen CO2, geen andere schadelijke uitstoot, alleen fijnstof 
van de banden, geen geluidsoverlast, onderhoud auto 
aanzienlijk goedkoper, tanken duurt 3 tot 5 minuten.           





Windgebouw productie & opbrengsten

• Windgebouwen zijn er met een capaciteit van 1 tot 12 Mw.

• Om bij het plaatje te blijven, is in Oude Tonge op Goeree 
Overflakkee, de gemiddelde stroom opbrengst is ca. 9 
miljoen kWh. De investering op basis van actuele prijzen is 
gelijk in getal, € 9.000.000,=.

• De levensduur van het windgebouw is 40 jaar. Alle materialen 
zijn volledig recyclebaar. 

• Als je alleen op basis van opgewekte stroom rekent dan is bij 
een kilowatt de prijs ca. € 0,10 per kWh. Reken met SDE 
subsidie dan kom je aanzienlijk lager uit. 

• Wij opteren voor een éénmalige investering subsidie van 30% 
dan is de kostprijs ca. € 0,065 in 2023 en in 2050.

• 9 Miljoen kWh is bij een jaarlijks stroom verbruik van 3500 
kWh per huishouden, goed voor tweeduizend zeshonderd 
zevenenvijftig huishoudens, 2,657.

• Je kunt het uiteraard combineren met H2 maken, dan heb je 
beide noodzakelijke voorzieningen volledig zelf in je eigen 
land onder controle, inclusief prijs beheersing.

• In samenwerking met de lokale Coöperatie Energie Graft de 
Rijp hebben wij met ons bedrijf H2Connect en het 
ingenieursbedrijf TransitionHero, met Eneco, 
energiemaatschappij en Alliander, energie 
transportmaatschappij, beter bekend als Liander, het project 
De Groene Walvis ontwikkeld, in de dorpen Graft de Rijp.

• 2200 woningen en 600 bedrijfsgebouwen, lokaal stroom 
opwekken, converteren naar lokaal geproduceerd 
Waterstofgas waardoor er altijd stroom en warmte (gas) 
zekerheid is tegen een prijs van ongeveer de prijzen van 
aardgas en elektriciteit eind 2020.

• Nu nog uitvoeren. Wat in de gemeente Alkmaar kan, is overal 
in Nederland toepasbaar.

• www.degroenewalvis.com

• www.h2connect.world

• www.ecomani.eu

• www.transitionhero.nl

• www.beachinn.nl

http://www.degroenewalvis.com/
http://www.h2connect.world/
http://www.ecomani.eu/
http://www.transitionhero.nl/
http://www.beachinn.nl/



