
Blue Energy is energie zonder CO2-productie. Het wordt gewonnen 
uit het verschil in zoutconcentratie van twee waterstromen, 
waarbij geen fossiele verbranding plaatsvindt. Denk aan zoet 
rivierwater dat in zee stroomt of aan waterstromen die met 
verschillende concentraties van zout samenkomen. Zout water 
bevat opgelost zout, in de vorm van geladen deeltjes. De natuur 
wil dit zoutconcentratieverschil teniet doen en in dat proces komt 
energie vrij. Er is geen sprake van CO2 uitstoot, alleen een 
brakwaterretourstroom van gemengd zoet en water. De hoeveel-
heid te winnen Blue Energy is voorspelbaar, want water stroomt 
immers altijd. Back-up capaciteit is hiervoor niet nodig, zoals bij 
zonne- en windenergie wel het geval is. Overal ter wereld, waar 
een zoete en een zoute waterstroom samenkomt of samen wordt 
gebracht, kan Blue Energy worden geoogst. Blue Energy van 
REDstack kreeg vanwege zijn vernieuwende bijdrage aan  
duurzaamheidsdoelen en CO2 reductie de titel Nationaal Icoon!

Blue Energy: CO₂-vrije energie uit zoet en 
zout water

 
Nationaal Icoon  
Nationale Iconen zijn bijzondere 
innovaties die banen, meer omzet en 
meer export opleveren voor Nederland. 
Daarnaast dragen ze bij aan het 
oplossen van maatschappelijke 
uitdagingen. Ze worden elke twee jaar 
geselecteerd en krijgen uitgebreide 

ondersteuning van het kabinet. Nationaal Icoon ben je voor 
het leven. Ieder icoon krijgt een bewindspersoon als 
persoonlijk ambassadeur, die deuren kan openen vanuit de 
overheid en in een breed netwerk. Zo kan het kabinet 
helpen bij het vinden van financiering en nieuwe partners, 
het aanpassen van regelgeving of agendering in de Europese 
arena. De overheid zet zich daarnaast in om het icoon- 
project zoveel mogelijk aandacht te geven, via bijvoorbeeld 
staatsbezoeken, handelsmissies en beurzen. 



Duurzaam exportproduct
Reverse Electro Dialysis (RED)-technologie maakt daar gebruik 
van door twee typen membranen te gebruiken. Het ene type 
membraan laat positief geladen deeltjes (Na⁺ ionen) door,  
het andere type negatief geladen deeltjes (Cl⁻ ionen). Hierdoor 
ontstaat een potentiaalverschil waarmee we elektriciteit kunnen 
opwekken. REDstack is het bedrijf dat deze technologie ontwik-
kelt, samen met Wetsus en Fujifilm. De eerste proefinstallatie voor 
Blue Energy op de Afsluitdijk werd in 2014 door koning Willem-
Alexander officieel in gebruik gesteld. Hier wordt met echt zoet en 
zout oppervlaktewater de gehele keten van inname, voorzuive-
ring, energieopwekking, retourwater en stroomlevering aan het 
net onderzocht en getest. In 2020 wil REDstack het systeem 
opschalen naar een demo-pilot van circa 1 megawatt. 

Overheden willen een grotere onafhankelijkheid van fossiele 
brandstoffen en een bredere energiemix. Daarom worden nieuwe 
vormen van duurzame energie ook door de overheid gestimu-
leerd, in dit geval door de provincie Fryslân, het Waddenfonds,  
het Samenwerkingsverband Noord-Nederland, het ministerie van 
Infrastructuur en Milieu en het ministerie van Economische Zaken. 
Blue Energy is kansrijk, maatschappelijk zeer relevant en een 
bijzonder kansrijk exportproduct. 

Wereldwijd heeft Blue Energy een potentie van 2.6 terawatt, dat 
staat gelijk aan 20 % van de huidige wereldwijde energiebehoefte. 
Dit levert een positieve bijdrage aan export, hoogwaardige 
werkgelegenheid (maakindustrie) en de kennispositie van 
Nederland. 

Opschalen naar demo-pilot
Vanuit de kennis en succesvolle ontwikkeling op de Afsluitdijk is 
een opschaling naar een demo-pilot (circa 1 MW) nodig. REDstack 
zoekt als Nationaal Icoon partners om die opschaling te realiseren. 
Daarmee kan een stevige ondersteuning worden gegeven aan de 
duurzaamheidsdoelen van het kabinet.

Contact
Blue Energy wordt ontwikkeld door REDstack.
Rik Siebers, directeur
E-mail: info@redstack.nl
Web: www.redstack.nl
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=ab2WVzpBzXs

Ambassadeur
De minister van Infrastructuur & Waterstaat (I&W) ondersteunt de 
ontwikkeling van het icoon Blue Energy en neemt zoveel mogelijk 
hindernissen voor de onderneming weg. Het Nationale Icoon kan 
zo tot volle potentie komen en haar ambities verwezenlijken in 
Nederland en daarbuiten.
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