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Batterij
van steen
gaat huizen
warm
houden
Cees van Nimwegen, oud-medewerker
van Philips en tegenwoordig energie-
uitvinder, bedacht een warmtebatterij
die zonne-energie opslaat in basalt,
een zware steensoort. In Noord-
Brabant willen ze er huizen mee gaan
verwarmen.

Orla McDonald

Gonnie vanderVorst (63) bukt zichover eengroene vaasmetwei-
debloemen.Geel, paars, groenen rood, vers geplukt, het zand zit
nog aandewortels. Ze tilt de vaas op, loopt ermeeweg, herschikt de
bloemenen twijfelt. ‘Cees, zal ik dezehier toch laten staan voorde
volgendegasten?’Ceeshaalt zijn schouders op. ‘Ach, dat ziendie
mannen tochniet.’

Cees isCees vanNimwegen (76), oud-medewerker vanPhilips,
maar inmiddels gepensioneerd enenergie-uitvinder.De vaasmet
bloemenheeft zijnpartner ‘enpersonal assistent’Gonnie opde val-
reepgeregeldomzijn laatste uitvindingwat op tefleuren. VanNim-
wegenheeft eenbatterij ontwikkeld engebouwddie zonnewarmte
kanopslaan.

Batterijen zijn essentieel voor de energietransitie.Ookopwind-
stille enbewolktedagenmoet er immers genoegduurzameenergie
zijn.Debatterijmarkt ontwikkelt zich,maardemeestebatterijen
voorduurzamestroomzijnduurof lopen te snel leeg.Daardoor
komenelektrische auto’s niet zo ver als dieselauto’s.Ookde tech-
nologie voordeopslag vanwarmtemoet verderwordenontwikkeld,
voordat ze echt grootschalig kanworden toegepast.

VanNimwegenweet zeker dat hij een vandeoplossingenheeft.
Vandebuitenkant ziet zijnbatterij eruit als een schuur. Eenwitte,
betonnenbuitenmuurmetbaksteenreliëf, eendak vanalumini-
umen twee aangebouwdehoutenhokjes. Je kunt erniet in,want
de schuur is slechts deomhulling vaneengrote, dichte container.
Daarin liggen stalenbuizen, die verwarmdwordendoor elektrici-
teit van zonnepanelen.Het geheel ziet er niet per semooi uit. Van-
daar debloemendieprominent voorde schuur zijn gezet. ‘Daar
denk ikdanwelweer aan’, zegtGonnie. ‘Ja ach’,mompeltCees.

Het typeert het stel, dat nu zes jaar samen is.Hij: rustig en tech-
nisch. Zij: flamboyant engastvrij.WanneerCeesbegint te praten
over kilowatturen enkubiekemeters, zegtGonnie: ‘Hij bedoelt
dat onzebatterij rendabelwordt vanaf aansluitingopminimaal 25
huizen.’ Zewonen inBest, inNoord-Brabant, enhunbatterij, een
proefopstelling, staat inhetnabijgelegenSint-Oedenrode.

Het is absoluut ookdankzij zijnpartner datVanNimwegens
warmtebatterij gezien is doordenaastgelegengemeenteBoe-
kel, die er 36nieuwbouwhuizenmeewil verwarmen.Deprovin-
cieNoord-Brabant endeEuropeseCommissiehebben in totaal
€2mln subsidie toegezegd voorhet project. VanderVorst regelt alle
contacten en subsidieaanvragenenVanNimwegenwerkt aande
batterij.

Het geheimvandebatterij is steen,waarinwarmtewordt opge-
slagen.Doorde eerdergenoemde stalenbuizen loopt zonne-ener-
gie, opgewektmet vijftig zonnepanelen, die opeennaastgelegen
grasveld liggen.De stroomzorgt ervoordat debuizenheetworden
endiehittewordt overgedragenopgrote enkleinebasaltstenen.
Vandehitte binneninmerk je aandebuitenkantniets. Steenwol en
beton zorgen voor goede isolatie.
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Buitenlaag beschermt
de isolatie tegen het weer
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Isolatie van
1 meter dik steenwol
houdt de warmte vast

Zonne-energie wordt opgewekt
met vijftig zonnepanelen.

Schematische weergave

Energieopslag in basaltcontainer
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2 De ontstane elektriciteit zorgt ervoor dat
buizen heet worden en die hitte wordt
overgedragen op grote en kleine basalt-
stenen. Temperatuur is binnen tussen de
400°C en 500°C.

buizen

basaltstenen

VanNimwegen: ‘Het ideeomwarmte
op te slaan in stenen isniet nieuw.Vroe-
gerwarmde jebakstenenopaandeka-
chel enwikkelde je ze indoekenomze te
gebruikenals kruik voor inbed.’

De steendieVanNimwegengebruikt
is basalt, een vulkanischgesteente ge-
vormddoorde stolling van lava. InNe-
derland ligt het niet,maarwel inBelgië
en indeEifel inDuitsland. ‘Maar voor vijf
tientjesheb jebij deHornbachookeen
hele zak vol’, zegt VanNimwegen. Vroe-
gerwerdende typerende zwarte, zeshoe-
kige stenen vaakgebruikt ter versterking
vandijken.DeAfsluitdijk, bijvoorbeeld,
ligt er volmee,maar ookbij golfbrekers
in zee zie je vaakbasalt liggen.

BATTERIJ LAADT IN ÉÉN MAAND OP
Inde zomerheeft debatterij de tijd om
op te laden,wanneer de zon schijnt.
Indewinter kandewarmteworden
gebruikt omhuizen te verwarmen.De
proefopstellingheeft eenopslagcapaci-
teit van10.000kWh.Dewarmtebinnen
is tussende400°Cen500°C.Debasalt-
stenengeven indewinterwarmte af aan
eengrotewatertank.Hetwater krijgt dan
een temperatuur van150°C,meerdan
genoegomhuizen te verwarmen.
Dewatertank staat in een vande

houtenbijgebouwtjesnaast de schuur/-
warmtebatterij. Daar staat éénklein
kinderstoeltje endemeetapparatuur
vanVanNimwegen. ‘Hier zat hij dehele
dag te rekenen’, zegt zijnpartner. Van
Nimwegenheeft ruimvijf jaar aan zijn
batterij gewerkt; indedruksteweken
washij er ‘zeker dertig uurperweek’
zoetmee.Hij laat zijn geschreven log-
boeken zien: lange lijstenmetdata,
tijdenende temperatuur vandebatterij
opdatmoment.

WieVanNimwegenvoorheteerstont-
moet, zouhemgemakkelijkkunnenaan-
zienvoorhetclichévandegepensioneer-
demeteenuitdehandgelopenhobby
waarniets van terechtkomt.VanNimwe-
gen: ‘Zowerd ikookwelgezien toen iknet
begon.BijonderzoekbureausalsTNOen
bijdeTechnischeUniversiteitEindhoven
lachtenzemewegals ikmijnberekenin-
genkwamlatenzien.Daarhad ikopeen
gegevenmomentwelmijnbuikvanvol.’

Maarde staat vandienst vandeBra-
bander is niet iets omweg tehonen.Van
Nimwegenwerkte langopde technische
afdeling vanPhilips enbegon later een
eigenbedrijf.Hijmaaktemastermachi-
nes voor cd’s endvd’s en verkocht zijn
onderneming voormiljoenen. Eendeel
vandie opbrengst steekt hij nu in zijn
uitvinding. ‘Ik benal zeker €200.000

kwijt, waarvan€70.000 aanhet bouwen
vandebatterij.’

Dat hij demiddelenheeft is zijn grote
geluk,wantdaardoorheeft hij deproef-
opstellingkunnenbouwen. ‘Ik liep al zo
langmetdit idee,maarwerdniet serieus
genomen.Totdat iemandzei: Cees, je
moet een voorbeeldmaken, dan zien
mensendathetwerkt. Bij de opening
vandebatterij vorig jaarwas eenaanne-
mer aanwezig.Diebeldehetzelfdeweek-
endnogdathijwilde samenwerken.’

DatwasduurzamebouwerEco+Bouw,
die 36 goedgeïsoleerdewoningenbouwt
inBoekel. VanNimwegen: ‘Zewilden
eerst bouwenmetwarmtepompen,maar
tochhaddatnooit echt hun voorkeur.
Wehebbeneen jaar overlegdofmijnuit-
vinding eenoplossingkon zijn.Nu ishet
contract bijna getekend.’

VanNimwegenbouwt voordewijk een
veel groterebatterij dan zijnproefopstel-
ling.Ookdewatertank is een stukgroter.
Dezewordt gekoppeld aandrie kleinere
tanks voordriewooncomplexen vanelk
twaalfwoningen.Hetwarmewater loopt
vandegrote tankbij debatterij via dewa-
tertanksnaardehuizen.De aannemer
plaatst een zonneparkomdewijk van
groene stroomte voorzien endebatterij
op tewarmen.
Deenthousiasteuitvinder vindthet

‘niet echt spannend’dat zijnkindjenu
voorhet eerst indepraktijk toegepast
gaatworden. ‘Ikweet gewoondathet
werkt enanders is ernogdeB-optieom
elektrischbij te verwarmen.’Wat voor
VanNimwegenwel spannend is, isdat
hij ineensmetmeerderepartijen samen
moetwerkenaanzijnuitvinding, iets
wathij zichtbaarniethet leukstegedeel-
te vindt. ‘Ikkoneenpaarwekengeleden
maarnetop tijd ingrijpen toenzede
leidingennaardewoningenwildenaan-
leggen.Zehaddendieniet goedgeïso-
leerdendankrijg je veelwarmteverlies.
Danwerktdebatterij niet goedmeer.’

Ookal is hij jarenweggelachendoor
anderen, ermee stoppen isniet inhem
opgekomen. ‘Ja, toenwemetde aanne-
mermoestenoverleggenenallerlei ver-
gunningenmoestenaanvragen, dacht ik
wel even: dit is nietmeer leuk. Een tech-
nischprobleemvind ik juist leuk, dat los
je op!’

Dedroomvanhet uitvindersstel is
dat nog tweeof driewijkenhunwarm-
tebatterij zullenomarmen.OokVan
Nimwegenskinderen zijn inmiddels en-
thousiast overhet project. ‘Zijmogenhet
overnemenalshet echt gaat lopen. Als
het te veel opwerkengaat lijken, dan is
het voormij tijd omte stoppen.’

Orla McDonald is redacteur van
Het Financieele Dagblad.

WARMTEOPSLAG IS BELANGRĲK VOOR DE ENERGIETRANSITIE

Thijs ten Brinck is
ingenieur en duur-
zaamheidsadvi-
seur bij We-Boost

Transitions en publicist bij
de website www.wattis-
duurzaam.nl. Hij ziet veel
ontwikkelingen voorbij-
komen die de energie-
transitie moeten steunen.

Over energieopslag
zegt hij dat naast accu’s,
stuwmeren en waterstof
ook warmte een goed
middel kan zijn om groe-
ne energie op te slaan.
‘Dit principe kennen we al
van bijvoorbeeld boilers
of een kokendwaterkraan.
Nu gebruiken we deze

warmtebuffers nog voor
comfort, om niet te hoe-
ven wachten op een war-
me douche of heet thee-
water. De warmte wordt
nu ook bijna dagelijks
opgebruikt, maar het is
niet moeilijk om grotere
geïsoleerde buffervaten
te gebruiken. Zonne- en
windelektriciteit kun je
dan opslaan als direct
bruikbare warmte voor
warmtenetten, zwemba-
den en de industrie.’

Ten Brinck zegt dat de
opslagcapaciteit voor
warmte in water groot
is, maar niet oneindig.
‘Bij grotere overschot-

ten elektriciteit loont het
om naar alternatieven te
kijken die hoge tempe-
raturen aankunnen, zoals
minerale oliën of gesmol-
ten zout. Het opslaan van
nog hogere temperaturen
is mogelijk in vaste stof-
fen, zoals grind, basalt of
beton.

Met deze goedkope en
overvloedig beschikba-
re materialen zijn tem-
peraturen ver boven de
400°C mogelijk, veel ho-
ger dan mogelijk is met
(kokend) water. Naast
Van Nimwegen hebben
onder meer het Duitse
techconcern Siemens en

betonfabrikant Mebin
testopstellingen ontwik-
keld voor deze vorm van
energieopslag.

Een groot voordeel van
de hogere temperatu-
ren is dat de warmte ook
bruikbaar is om een con-
ventionele stoomturbine
aan te drijven. Zo is het
mogelijk om de in warm-
te opgeslagen elektrici-
teit op afroep ook weer
als elektriciteit terug te
leveren. Zeker als ook de
restwarmte benut kan
worden, kan dit uitgroei-
en tot een vrij efficiënte
en goed betaalbare vorm
van energieopslag.’
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40 sensoren
houden continu
de temperatuur
in de gaten

Watertank

Warm water
richting huizen

De container is
volledig gevuld met
40 m3 basalt

Omhulsel
(container)
is van metaal
˚

In de zomer heeft de batterij de tijd om op
te laden. De basaltstenen geven in de
winter warmte af aan een grote watertank.
Het water krijgt dan een temperatuur van
150°C, meer dan genoeg om huizen te
verwarmen.
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‘‘HET IDEE OMWARMTE OP TE SLAANIN STENEN IS NIET NIEUW. VROEGER
WARMDE JE BAKSTENEN OP AAN
DE KACHEL OM ZE ALS KRUIK
TE GEBRUIKEN IN BED’

Uitvinder Cees van
Nimwegen voor zijn
warmtebatterij in
Sint-Oedenrode, in
Noord-Brabant.
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