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Visitors 8,975,851

Pageviews 12,705,164

Website | StorageMagazine.nl 

Storage Magazine is the largest news platform in the Benelux for decision makers in the energy 
storage sector; with a bimonthly magazine and an online news blog including a newsletter 
which is published once a month. The editorial formula puts every storage professional on edge 
and gives your message even more impact.

Amount of subscribers 4,801

Regular issue 12 x per year Wednesday

Newsletter | Storage� its

Regular issue 5 x per year 21,802 copies

Magazine | Storage Magazine
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Period January 1, 2022 - December 31, 2022

members Energy Storage NL, Holland Solar 
and PV-Vlaanderen

8% ENERGY SECTOR 
consultants, operators and energy companies

members Energie-Nederland, 
Netbeheer Nederland and FEBEG 

6% PUBLIC SECTOR
political directors from municipal to EU level

4% FINANCIAL SECTOR
from insurers to � nancial and service providers

members NVB, BVB en Adfi z

3% KNOWLEDGE AND RESEARCH
research, knowledge and education institutes

61% CONSTRUCTION & INSTALLATION
architects 

members BNA and Orde van Architecten
construction companies

members Bouwend NL and Confederatie Bouw
roofers and facade companies

members Gebouwschil Nederland, 
VEBIDAK and VMRG
installers

members Techniek Nederland, InstallQ, 
Nelectra and Techlink
housing associations and private developers

members AEDES and VMSW

18% STORAGE & HIGH TECH INDUSTRY
from material to battry inverter, PV, module

and equipment manufacturer
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Reader profile magazine

‘PRIVAAT NET MET OPSLAG VERSNELT TRANSITIE’  • EUROPA MOET ENERGIEOPSLAGDOEL VERHOGEN • ‘SUBSIDIE NIET DÉ OPLOSSING’

   EDITIE 4 SEPTEMBER 2022
4 SEPTEMBER ‘NEDERLAND EEN MOOI LAND OM TE BEGINNEN’

ZUID-AFRIKAANS ZENON ENERGY STRIJKT NEER IN NEDERLAND

BUURTBATTERIJ ALS NICHEMARKT?

HÉT MULTIMEDIALE PLATFORM VAN DE BENELUX OVER ENERGIEOPSLAG

‘MASSALE UITROL IN VLAANDEREN NOG NIET AANSTAANDE’

HÉT MULTIMEDIALE PLATFORM VAN DE BENELUX OVER ENERGIEOPSLAG

HÉT MULTIMEDIALE PLATFORM VAN DE BENELUX OVER ENERGIEOPSLAG
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NIEUWE BIOBASED BATTERIJ VAN ZAND, ZOUT EN ZEEWIER • RICHTLIJN BRANDVEILIGHEID BATTERIJEN • ‘RECYCLING ECONOMISCHE KANS’

   EDITIE 3 JUNI 20223 JUNI 

‘NEDERLAND KAN HOFLEVERANCIER BATTERIJENINDUSTRIE WORDEN’

DELFT IMP VERLENGT LEVENSDUUR LITHIUM-IONBATTERIJEN

SLIMME AANSTURING

BATTERIJ NOODZAAK

HÉT MULTIMEDIALE PLATFORM VAN DE BENELUX OVER ENERGIEOPSLAG

‘RESCERT ALS KWALITEITSBORG VOOR TOEKENNEN PREMIE ONTERECHT’
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2 April 12, 2023 April 19, 2023 May 12, 2023

3 May 26, 2023 June 2, 2023 June 23, 2023

4 August 18, 2023 August 25, 2023 September 15, 2023

5 November 10, 2023 November 17, 2023 December 8, 2023
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200 x 280 mm*

New York investeert 
280 miljoen dollar

ls onderdeel van de uitrol van hernieuwbare 
energie heeft de staat New York al 2,9 mil-
jard dollar geïnvesteerd in 46 grootschalige, 
hernieuwbare-energieprojecten. De doelen 

omvatten het verviervoudigen van het offshorewind-
park van New York tot 9.000 megawatt in 2035; de 
verdubbeling van de hoeveelheid zonnepanelen tot 
6.000 megawattpiek in 2025; en het inzetten van 
3.000 megawatt(uur) energieopslag in 2030. 

Het nu aangekondigde investeringsprogramma in 
energieopslag wil ongeveer twee derde van het 
New Yorks 2025-doel realiseren. Dat doel is 1.500 
megawatt(uur) aan energieopslagsystemen. De 280 
miljoen dollar zal via 2 categorieën aan projecten 
beschikbaar gesteld worden. 150 miljoen dollar voor 
grootschalige opslagprojecten: systemen van meer 
dan 5 megawatt(uur) die voornamelijk groothandel- 
of distributiediensten leveren; en 130 miljoen dollar 
voor projecten voor kleinschalige opslagprojecten: 
systemen van onder de 5 megawatt(uur), die kleiner 
zijn en alleen worden geïnstalleerd of gepaard gaan 
met lokale energieopwekking zoals zonnestroom.

‘Terwijl de federale overheid de verwoestende realiteit 
van de klimaatverandering ontkent, blijft New York 
investeren in zijn toekomst door een schoner energie-
systeem te bouwen’, aldus gouverneur Cuomo, die 
daarmee sneert naar president Trump. ‘Energieopslag 
is essentieel voor ons veerkrachtige elektriciteitsnet-
werk en deze financiering stelt ons in staat om de 
industrie te laten groeien en banen te creëren.’

Ondersteuning voor projecten voor energieopslag-
systemen in de retail zal plaatsvinden via het Retail 
Energy Storage Incentive Program dat qua ontwerp 
vergelijkbaar is met het succesvolle NY-Sun Mega-
watt Block-programma. Het Retail Energy Storage 
Incentive-programma is verdeeld in 2 regio’s: New 
York City en de rest van de staat, met uitzondering 
van Long Island. Stimuleringsbedragen worden aan 
elke regio toegewezen en nemen vervolgens in de 
loop van de tijd af op basis van de marktactiviteit per 
sector en regio. De subsidies worden aangeboden 
op basis van wie het eerst komt, het eerst maalt en 
worden berekend op basis van de bruikbare geïn-
stalleerde energieopslagcapaciteit in kilowatturen.

“Essentieel 
voor een

veerkrachtig 
stroomnet”

Adrew Cuomo, gouver-
neur van de Amerikaanse 
staat New York, maakt 
280 miljoen dollar vrij 
om de uitrol van energie-
opslag te stimuleren. 
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318, 9 en 10 oktober 2019
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Samen werken in transitie

14e EDITIE

VAKBEURSENERGIE.NL

Voor professionals in warmte, elektriciteit en energiebesparing

Ook exposeren?  
Bel of mail de organisatie: +31 (0)294 745 070 | beurs@54events.nl

Gelijktijdig met:

“ Alles wat hier staat is duurzaamheid en staat in het 
teken van de toekomst. Elke Nederlandse ondernemer 
zou hier een middag moeten rondlopen en kijken.” 
Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland

Opwekking 

Gebouwschil

Binnenklimaat

Smart Energy & Storage
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1/1 advertisement

ntónio Guterres, secretaris-generaal van de Verenigde Naties, wond er bij aanvang 
van de 27e klimaatconferentie in het Egyptische Sharm-el-Sheikh geen doekjes om. 
‘We bevinden ons op een snelweg naar de klimaathel. We vechten het gevecht van 
ons leven en zijn aan het verliezen. Het moet dit decennium gebeuren of het is te laat.’ 

Ik neem aan dat het waarheidsgehalte van zijn woorden door weinig aanwezigen werd betwijfeld, 
voor ieder weldenkend mens is het geen nieuws. Het leidde tijdens de top echter niet tot het 
verhogen van de lat aangaande het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. En dat 
uit zich ook niet in de praktijk. In 2022 wordt een globaal CO2-emissierecord geboekt. 

Dat alles stemt niet vrolijk. Wanneer je echter dagelijks bezig bent met het ophalen van mooie 
verhalen uit de zonne-energie- en energieopslagwereld dan zie je ook een andere kant van 
het klimaatverhaal. De uitrol van zonnepanelen versnelt, die 
van batterijen komt uit de startblokken. De ambities in deze 
branches zijn enorm, en die worden niet alleen gedreven door 
economische motieven. Zo zijn de meeste ondernemers die we 
interviewen juist ooit gestart om een succes van de energie-
transitie te maken, en die urgentie voelen ze nog steeds volop. 
Dat er sprake is van een gapend gat tussen klimaatbeleid en 
klimaatwetenschap – om met de woorden van Frans Timmer-
mans, vicevoorzitter van de Europese Commissie te spreken 
– is onmiskenbaar het geval. Maar ik laat dat tijdens de kerst 
gewoon even voor wat het is; de batterij opladen en weer door! 

Marco de Jonge Baas / Content Creator bij Dé Duurzame Uitgeverij

8 Toekomst batterijopslag-
 systemen in Nederland: groot,  
 groter, grootst? 

12 Mark Boneschanscher (TU/e):  
 ‘Vooruitzicht innovatie mag  
 transitie niet verlammen’
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inhoud

14 Column Alexander Savelkoul |
 Kortetermijnoplossingen voor  
 transportschaarste

16 Collectieve verkoop Oost-  
 Vlaanderen: ‘80 procent 
 huishoudens kiest voor 
 thuisbatterij en zonnepanelen’

20 CHARGED: ‘De Nederlandse  
 consument is klaar 
 voor de thuisbatterij’

22 De Case | Testcentrum WUR
 en voetbalclub SC Everstein

12 A
Mooie verhalen

24 Product review

26 Stedin: ‘Batterijen moeten 
 een deel van de oplossing 
 zijn voor het volle stroomnet
 en niet van het probleem’

28 Repowered: ‘Overheid 
 moet nu regie nemen 
 over fl exibilisering’

31 BLOEM: eerherstel voor 
 bipolaire loodzuurbatterij

26Je klanten kunnen hun eigen energie produceren, gebruiken, opslaan en verkopen met Enphase, het veiligste,
betrouwbaarste en intelligentste zonne-energiesysteem op de markt. Dit systeem is gebaseerd op onafhankelijke
cloud-based micro-omvormertechnologie en is niet alleen de best presterende oplossing op de markt maar
ook de veiligste. De bijbehorende Enphase-app zorgt bovendien voor een uitstekende consumentenervaring.

Voor jou als installateur is het systeem eenvoudig te installeren en te onderhouden dankzij het Enphase Installer
Platform, en makkelijk te upgraden met onze IQ Batteries. Daarnaast bieden we 24/7 ondersteuning voor
installateurs. En om de kwaliteit te waarborgen, hebben we het Enphase Installer Network in het leven geroepen.

Sluit je vandaag nog bij ons aan, lees meer op www.enphase.nl

4 Nieuws & agenda
8 Jillis Raadschelders 
 (Energy Storage NL): ‘Het 
 hele systeem moet om’
12 Optimalisatie grootschalige  
 electrochemische energie-
 opslag: ‘Verbetering realiseer  
 je in het hart van de batterij: 
 de elektrode’
14 Column | De soap van de 
 dubbele energie belasting
16 Delta21 combineert 
 waterveiligheid, natuurherstel  
 en energieopslag: ‘A proposal  
 nobody can refuse’

3

torage is een onlosmakelijk onderdeel van ons ener-
giesysteem. Dat is ook nu al het geval. We leggen 
energie vast in de machines in installaties, zorgen 
voor buffering binnen het netwerk van centrales en 

leggen een enorme voorraad vast in kolen, gas en olie. Onze 
opslagvraag is dus afgedekt voor alle nodige tijdvakken, van 
milliseconde en uren tot en met de seizoenen en jaren. Bij het 
verruilen van ons fossiele voor het hernieuwbare tijdperk zal 
dat net zo hard nodig zijn, en dat vergt meer dan technologi-
sche ontwikkeling.

Ook deze editie van Smart Storage Magazine geeft weer een inkijkje in een aantal inspi-
rerende bedrijven en onderzoekers die werken aan vernieuwende opslagtechnologie en 
deze op de markt brengen. Daarbij lopen ze veelal vooruit op de vraag naar hun producten. 
Mooie toepassingen, onder andere het gebruik van elektrische batterijen op festivals en in 
voertuigen, krijgen tractie. Maar een grootschalige afzetmarkt voor residentiële en groot-
schalige opslagsystemen laat voorlopig op zich wachten.

Voor de definitieve doorbraak van energieopslag is meer nodig dan technologische innova-
tie. Dat bewijst ook het groeiende probleem bij het realiseren van zonneparken. Tot grote 
zorg van de zonne-energiesector vormt het gebrek aan capaciteit van het elektriciteitsnet 
steeds vaker reden voor uit- of afstel. Slimme opslag en distributie kan daarbij uitkomst 
bieden. De technologie is daar ook klaar voor. Dat levert echter niet automatisch positieve 
businesscases op, zeker wanneer verouderde wetten en regels – bijvoorbeeld de dubbele 
energiebelasting – daar niet op zijn ingericht. Daar is de broodnodige versnelling van de 
energietransitie niet mee gediend.

Marco de Jonge Baas | Content Creator bij Dé Duurzame Uitgeverij

inhoud

20 Zoutwaterbatterij Dr Ten:
 ‘We willen de komende 
 2 jaar naar miljoenen-
 productie toegaan’
22 De Case: batterij voor 
 zonneparken en opslag in 
 vulkaangesteente
24 Storage Review
26 Profi NRG realiseert eerste 
 waterstofsysteem voor 
 woningen: ‘Wij geloven in 
 een grote toekomst voor   
 storage’
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“Broodnodige 
versnelling”

28 7 miljoen euro voor markt 
 klaarmaken warmtebatterij:
 ‘Over ruim 3 jaar liggen de 
 eerste producten in de 
 schappen’ 
  

30 EASE zet storage op de 
Europese kaart 
Patrick Clerens: ‘De nationale 
overheden moeten de weg 
wijzen bij de implementatie’

28

www.rexel.nl

MEEDENKEN OVER 
ZONNEPANELEN
AL VOORDAT DE EERSTE 
PAAL GESLAGEN IS
Rexel koppelt de kennis van producten en laatste innovaties op het gebied van 
zonne-energie aan de meest actuele ontwikkelingen op het gebied van logistiek, 
regelgeving en kosteneffi  ciënt installeren. Meedenken over energie- en kostenbesparing 
in het vroegste stadium van een project zijn de aspecten die Rexel zijn vooraanstaande 
positie geven. Zo komt de werkwijze van Rexel overtuigend aan het licht.      

Raimond Looye, Sales Consultant Energy Solutions: 
“Van Rexel verwachten de klanten meer dan alleen kwaliteitsproducten. 
Ook een gedegen advies, op-en-top service én vroegtijdig constructief meedenken.”

Samen de toekomst bouwen
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1/2 ad portrait & landscape

€ 790 € 490
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Note the following requirements: 
Only PDF fi les are accepted 
PDF/X-1a:2003, Acrobat 4 (PDF 1.3)
All colors must be defi ned in CMYK color space, in process colors
All PDF fi les must have a resolution of 300 dpi
on a 1:1 reproduction
2/1 and 1/1 page advertisements must have 3 mm bleed
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564 x 94 pixels, 1 JPG fi le + 1 URL
All JPG fi les must have a resolution of 72 dpi 
on a 1:1 scale

Delivery instructions banner

Issue Publication Ad material date

Regular issue Wednesday (12 x per year) Monday before 5 P.M. (Amsterdam time)

Advertisement Rate Availibility

Full size banner € 190 1 company per position, weekly rotation
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News article 5
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