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A
ls tienermaaktWiebrand
Koutzichdrukoverhet
gebruikvancfk’s,diede
ozonlaagaantasten,en
overanderevormenvan

milieuvervuiling.Maarzijn interesse in
auto’senmotorfietsenisgroter. ‘Ikwoon-
de inAssenenginggraagnaarhetcircuit,
nieuwsgierignaardevindingendiedaar
werdengetest.’Datdetechnischaange-
legdeKoutnaardeHTS-Autotechniekzou
gaan,stondvoorhembuitenkijf.

Het isdathijdaar zelf zijnstageskan
kiezenanderszouhij zijnstudie voortij-
dighebbenafgebroken. ‘Hetbesefdatwe
opeenklimaatrampafstevenden,kon ik
nietmeermetmijnopleiding rijmen.’Bij
TNOwerkthijmeeaanonderzoeknaar
alternatieveaandrijvingvanauto’s, enbij
de technischeuniversiteit inDarmstadt
aandeontwikkelingvanelektrischeau-
to’s. ‘Hetwas tegekdatwemetons team
ineenzelfgebouwdeautomochtenmee-
doenaandeRally vanMonteCarlo.’

Zijn afstudeerproject doetKoutbij
NedStack, een spin-off vanAkzoNobel
die zich specialiseert in schonebrand-
stofcellen alswaterstof. ‘Daarheb ik
geleerdwathet principe vaneenelektro-
chemische cel is enwat je ermeekunt.’
Kout blijft daarnog een tijdje hangen,
maar omdat ernognauwelijksmarkt-
vraagnaarbrandstofcellen is, gaat hij
liever bij innovatielaboratoriumSpark
Holland inEmmenzijn kennis van elek-

In De Vonk vertelt
wekelijks iemand over
een beslissend moment
in zijn of haar loopbaan.
Deze week: Wiebrand
Kout (44), die een
goedkope flowbatterij
heeft ontwikkeld
voor de opslag van
elektriciteit uit zonne-
en windenergie.

Jacqueline Bosboom

Wiebrand Kout wil een bijdrage leveren aan de oplossing van het CO2-probleem. FOTO: FRISOKEURISVOORHETFD

trochemie verbreden.Daarnawordt hij
gevraagd voorHyEtHydrogen, dat elek-
trochemische compressoren voorwater-
stofpompstationsontwikkelt.

Doordat zijn zorgenover deklimaat-
veranderingondertussenalleenmaar
groterworden, denktKout voortdurend
naover echt grote stappen inde energie-
transitie. ‘Doorde sterkdalendeprijzen
van zonne- enwindenergie in 2012 en
2013was ik ervanovertuigddat econo-
mischekansenniet zozeer inhet opwek-
ken vanelektriciteit,maar indeopslag
ervan liggen. Alleenbestonddaarnog
geenbetaalbare enmakkelijk op te scha-
len technologie voor.’

Opeenenergiecongres in Sevilla ziet
hijwel oplossingen,maardie zijn in
Kouts ogen veel te duur enal helemaal
niet substantieel genoeg. Tochblijkt
het uitstapjenaar Zuid-Spanjeniet voor
niets. Indewandelgangen lopen velen
AdamWeber voorbij,maarmet zijn klei-
neposterpresentatie trekt hijwelKouts
aandacht. ‘DezeAmerikaanseweten-
schapper liet aandehand vanmeetdata
zienhoe jemetwaterstof aande enekant
enbroomals actiefmateriaal aandean-
dere kant vande cel per vierkantemeter
heel veel vermogenkunt leveren.’

Daar zietKout potentie in: broom is
eenbijnaonuitputtelijke grondstofdoor-
dat het uit zeewaterwordt gewonnen. En
dus is het heel goedkoop. Voordeont-
wikkelingvaneenwaterstofbromide-

flowbatterij richtKoutmethulp van in-
novatiefonds InnoEnergy in2014Eles-
torop,waarin vijf jaar laterookKoolen
Industriesmet enkelemiljoenengaat
deelnemen. Inmiddels zijndeeerste sys-
temengeleverdaande industriële laun-
chingcustomers.

Eenflowbatterijbestaat uit tanks voor
energie en cellen voor vermogen.Door
de stoffenuit de tanksdoorde cellen te
laten stromenkandebatterij opladenen
ontladen.De chemische reacties inflow-
batterijen zijn volledig omkeerbaar (bi-
directioneel), wat betekent dat dedaarin
opgeslagenenergienaarbehoefte ook
weer kan vrijkomenzonderdat er broom
ofwaterstof verlorengaat.

Dewaterstofbromideflowbatterij is ge-
schikt voorhetbedrijfsleven,maarKout
denktgroter. Veel groter.Omecht een
relevantebijdrageaandeoplossing van
hetCO2-probleemte leveren,moetener
wathembetreft gigantischebidirectio-
nele elektriciteitscentraleskomen. ‘Zoals
het internet vleugelsheeft gegevenaan
het gebruik vancomputers, kunnenbidi-
rectionele elektriciteitscentrales vleugels
gevenaanzonne- enwindenergie.Maar
danmoetdeoverheidwelbeleiden regel-
gevingwillenmakenomtot eenuitrol te
komenende randvoorwaardenvoor een
marktmechanisme te scheppen.’

Jacqueline Bosboom is redacteur van
Het Financieele Dagblad.‘‘BROOM IS EEN BĲNAONUITPUTTELĲKE

GRONDSTOF DOORDAT
HET UIT ZEEWATER
WORDT GEWONNEN’

l Met €0,05 per kilowatt-
uur zijn de opslagkosten
van energie in de water-
stofbromideflowbatterij
drie tot vijf keer lager
dan bij conventionele
technologieën.

lElestor won onder
meer de Jan Terlouw
Ambition Award, de Eu-
ropese IDTechEx Award
voor ‘Best Development
within Energy Storage
2017’ en de publieksprijs
van de KvK Innovatie
Top 100.

Lage
opslagkosten

Elestor wil
vleugels geven
aan zonne- en
windenergie


