Tjalling Dijkstra
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Woonplaats
Grou
Hobby’s
watersport en klussen
Ambitie
de energie van partijen bundelen
in een bijzonder project.

Duurzame projecten vinden hun weg naar de Afsluitdijk

De Afsluitdijk als

SHOWCASE

Het borrelt op de Afsluitdijk. Dit prachtige staaltje Nederlands vakmanschap op het gebied van
watermanagement dient nu nog vooral als verbindingsweg tussen Noord-Holland en Friesland.
De Afsluitdijk wordt nog vooral gebruikt om er zo hard mogelijk overheen te rijden, op weg naar je
bestemming. En dat moet anders; de Afsluitdijk moet een etalage worden voor innovaties op het
gebied van duurzaamheid, natuur, deltatechniek en de mooie historie die Nederland heeft met het
water. Het project ‘De Nieuwe Afsluitdijk’ is hier volop mee bezig en heeft enorme plannen om de
Afsluitdijk tot een toeristische trekpleister om te vormen.
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Vergeten

Duurzaamheid

Het waait in Kornwerderzand. Het waait eigenlijk altijd op de Afsluitdijk.
Tjalling Dijkstra kijkt naar buiten, vanuit het voorlopige hoofdkwartier dat
uitkijkt over het IJsselmeer. “Als land zijn we vergeten om dit stukje van
Nederland door te ontwikkelen”, zegt hij. “De Afsluitdijk is een doorreisplek.
Als je hier duizend euro wilt besteden, kan je dat vergeten. Je raakt het
niet kwijt. En dat is raar. Want er komen nu – zonder enige vorm van marketing - jaarlijks 300.000 bezoekers naar toe en daarmee is de Afsluitdijk
een van de grootste attracties in de regio. Daar zitten veel meer mogelijkheden in”.
Dijkstra is ingehuurd om het project te overzien. Als voormalig vastgoedontwikkelaar werkt hij samen met een team aan de plannen, brengt
partijen bij elkaar en gebruikt de energie die daaruit voortvloeit om de
Afsluitdijk tot een toeristische attractie te maken. En de plannen zijn legio;
samen met het rijk, hebben de regionale partijen groen licht gegeven
voor een serie projecten, die uiteindelijk voor een investering van ruim
250 miljoen euro moeten zorgen. Het maakt enthousiast.

Duurzame energie is een belangrijk thema in de nieuwe ideeën omtrent
de Afsluitdijk. Met Leeuwarden als ‘Capital of Water Management’, is het
logisch dat er op de plek waar zoet water, zout water, zon en wind altijd
binnen handbereik liggen, een vooruitstrevende serie duurzame projecten
wordt opgestart, o.a. met behulp van expertise uit de Friese hoofdstad.
“Het project is een uitnodiging aan bedrijven en instellingen die actief
zijn in de duurzame sector, om hier te komen werken met de elementen.
De Afsluitdijk kan een mooie showcase worden van datgene waar we in
Noord Nederland goed in zijn. En met het Werelderfgoed Waddenzee
langszij en Leeuwarden aan de horizon, wordt dit de mooiste oprijlaan
naar Leeuwarden CH 2018 die je maar kan bedenken.”

Complex
“De komende vijf jaar wordt er samen met het Rijk ongeveer een miljard
euro in dit gebied geïnvesteerd”, vertelt Dijkstra. “Daar zit een enorm potentieel in. Het zijn complexe projecten, die bedrijven aantrekken vanuit
heel Nederland en wellicht daarbuiten, maar ook vanuit de regio. Alleen
al tijdens de realisatiefase biedt dit een enorme serie kansen. Mensen die
hier komen werken moeten immers eten, drinken, slapen. Zijn de projecten afgerond, dan hebben ze een blijvend eﬀect op de regio.”

Trots
De Afsluitdijk is al sinds zijn geboorte een prachtvoorbeeld van Nederlandse daadkracht en vindingrijkheid op het gebied van watertechnologie. Aan de stilstand die hier jarenlang de scepter zwaaide, komt nu een
einde. “We kunnen weer trots zijn op de Afsluitdijk door vooruitstrevend
bezig te zijn. Het moet economische spin-oﬀ in de regio opleveren en
dat is een ontzettend mooie opgave.”
In 1932 verwonderde de wereld zich over het mirakel van de Afsluitdijk.
Het ziet er naar uit dat die verwondering een kleine negentig jaar later
opnieuw zijn weg zal vinden naar deze plek.

Een
duurzame Afsluitdijk
Momenteel trekt de Afsluitdijk al 300.000 bezoekers en is daarmee een van de grote attracties van

Noord Nederland. De aantrekkingskracht wordt alleen maar groter want er worden vele attractieve
projecten op de Afsluitdijk ontwikkeld. Enkele voorbeelden...

Blue Energy
Hier wordt energie gewonnen uit het verschil tussen zout en zoet water. In Breezanddijk staat een testopstelling waarmee kennis en informatie wordt ingewonnen om deze energieopwekking verder te ontwikkelen. De Afsluitdijk is dé perfecte locatie voor een dergelijk project en een
mooi voorbeeld van de innovatieve manier waarop er hier wordt omgegaan met duurzame energie.

Vismigratierivier
Een opening in de dijk, waar trekvissen doorheen kunnen zwemmen om van het zoete naar het zoute water te komen, of andersom. Beide
vormen van water zijn van groot belang voor deze vissen, maar de toename van dijken en dammen maken hun trek steeds vaker onmogelijk.
Om deze vissen weer een beter uitzicht te geven op overleving, is de Vismigratierivier ontwikkeld.

Het beleefcentrum
De Afsluitdijk draagt een prachtig verhaal met zich mee en bij het Monument op de dijk en in Kornwerderzand, wordt verteld over de historie,
het heden en de toekomst van de Afsluitdijk en het Wad. Ook het Kazemattenmuseum in Kornwerderzand heeft een belangrijke positie in de
nationale geschiedenis.

DNA
Dit is een project van de provincies Noord Holland en Fryslan en de gemeenten Sudwest Fryslan, Hollands Kroon en Harlingen.
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Ondernemers gezocht
De Afsluitdijk zit midden in een grote transformatie die in 2018 start. Dit icoon van de Nederlandse
Deltawerken krijgt een toeristische impuls, waarbij er vanaf 2018 veel te beleven valt voor een fraai dagje uit.
En hier liggen kansen voor toeristische ondernemers. Vooral voor ondernemers met innovatieve ideeën op het
gebied van duurzaamheid en toerisme.
Happy few
Gertjan Elzinga is projectleider van toeristische en recreatieve projecten op de Afsluitdijk.
Met de nodige ervaring in toeristische gebiedsontwikkeling weet hij hoe belangrijk het
is om een goed vestigingsklimaat te scheppen
voor ondernemers. En daarmee de toeristische sector en de werkgelegenheid daarin te
stimuleren. Want dat is nodig. “De Afsluitdijk
is nooit gebouwd met toerisme in het achterhoofd”, vertelt hij. “Toen het project in 1932
werd aangelegd, was toerisme nog iets voor de
happy few, een hele kleine groep die er met
de auto(bus) op uit konden. Pas na de Tweede
Wereldoorlog kwam deze sector in Nederland
echt op gang. Men kreeg wat meer vrije tijd
en, niet onbelangrijk, meer geld. Pas toen nam
het toerisme echt een vlucht.”
Ambitie
De Afsluitdijk is niet de toeristische trekpleister die het kan zijn, zoals bijvoorbeeld de
Brouwersdam in Zeeland. Deze werd gebouwd
tussen 1962 en 1971 en in de bouwplannen
werden ook vanaf de start
de mogelijkheden tot
recreatie meegenomen. “En om zoiets
alsnog te realiseren
op de Afsluitdijk

is een uitdaging en een interessante ambitie”,
aldus Elzinga. “Het mooie van de Afsluitdijk
is, dat iedereen gelijk weet waar je het over
hebt. Ook internationaal spreekt het nog altijd
zeer tot de verbeelding, het is met recht de
grand old lady van de Deltawerken.”
Plannen voor beleving, recreatie en toerisme
zijn er genoeg. Onlangs presenteerde Daan
Roosengaarde enkele ideeën in De Wereld
Draait door, wordt er volop nagedacht over de
opwaardering van het Monument in combinatie met duurzame energie, is het Kazemattenmuseum onlangs vernieuwd, zijn er diverse
geïnteresseerden in de exploitatie van een
beleefcentrum op Kornwerderzand, komen
er fietspaden langs de Waddenzee en heeft
de ChristenUnie onlangs een 'fietsen voor de
wind'-plan ingediend bij de staten van NoordHolland en Friesland. In combinatie met een
toeristische ferry wordt het maken van fiets,
wandel- en vaartochtjes een stuk leuker voor
toeristen in de kop van Noord-Holland en aan
de Friese kant van de Afsluitdijk. En zo zijn
er nog vele projecten die de moeite meer dan
waard zullen zijn”, vertelt Elzinga. “Om dit tot
een succes te maken is samenwerking tussen en
met toeristische ondernemers nodig.”
Ondernemers gezocht
Het woord is gevallen. De Afsluitdijk biedt

ruimte aan ondernemers die er hun kansen
zien, zeker als het gaat om arrangementen
vanuit Makkum, Harlingen en Den Oever.
“Dat er nog zo weinig ondernemers profiteren
van de mogelijkheden, heeft voornamelijk te
maken met het feit dat de Afsluitdijk niet is
ontworpen met toerisme in het achterhoofd.
Maar aangezien dat nu volop in verandering
is, vragen we ondernemers uit de toeristische
sector om met ons mee te denken. Er zijn
volop mogelijkheden; nu al stoppen er jaarlijks
300.000 mensen even op de Afsluitdijk en
deze mensen komen uit heel Europa. Het
probleem is dat ze nu voornamelijk nog in de
rij staan voor dat ene toilet in de voormalige
technische ruimte van Rijkswaterstaat onder
het Monument. Er is een kwaliteitsslag nodig.”
De funderingen voor een prachtig toeristisch
visitekaartje liggen al sinds 1932 in de scheiding
tussen het IJsselmeer en de Waddenzee. Nu op
deze funderingen een stevig vestigingsklimaat
ontstaat, is het aan de ondernemers om de
ruimte in te vullen op een op een duurzame,
innovatieve en fraaie wijze. Wie zijn kans schoon
ziet, is van harte welkom op de Afsluitdijk.
Meer info:
www.deafsluitdijk.nl en/of
contact: info@denieuweafsluitdijk.nl

Gertjan Elzinga
Geboren

24 januari 1970 te Doniaga.
Hobby's

Watersport, klussen, fietsen.
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HOE BLUE ENERGY PERFECT PAST BINNEN DE NIEUWE AFSLUITDIJK

‘Een volledig schone bron van energie’
Als er energie te winnen valt uit het verschil in zoutconcentratie tussen zoet en zout water, wat is dan een betere plek om dit te benutten dan de Afsluitdijk? Het bedrijf REDstack heeft zich inmiddels op de Afsluitdijk
gevestigd en werkt mee aan deze Blue Energy-techniek. Hoewel de technologie nog in de ontwikkelingsfase
zit, kan Blue Energy al rekenen op veel enthousiasme vanuit de juiste hoeken. Directeur Rik Siebers heeft veel
vertrouwen in deze innovaties. “De Afsluitdijk is een kraamkamer voor dit soort ontwikkelingen.”

Schone technologie
Energie opwekken uit het verschil
in zoutconcentratie tussen zout
en zoet water. Het klinkt als iets
technisch en dat is het ook. Siebers

legt uit: “Wij maken gebruik van
de eigenschap van de natuur om
alle concentratieverschillen teniet
te willen doen. Tussen de zoute
en de zoete waterstroom plaatsen
we twee membranen; de ene laat
de positieve deeltjes door, de
andere de negatieve. Dit levert
een potentiaalverschil op en door
middel van elektroden zetten we
dat om naar elektrische stroom.
Op die manier vervuilen we niks,
voegen we niks toe en kunnen we
24 uur per dag, zeven dagen per
week stroom produceren. Dat in
tegenstelling tot windmolens en
zonnepanelen, want die kunnen
niet 24/7 produceren. Blue Energy
is een schone technologie, CO2vrij en redelijk voorspelbaar; het is
een hele aantrekkelijke manier om
duurzame elektriciteit te maken.”
Toekomst
Net als veel projecten op De
Nieuwe Afsluitdijk, zit ook
Blue Energy nog in een testfase.
“Uiteindelijk moeten vermarktbare
eenheden gebouwd worden”,
aldus Siebers. “Zover zijn we

echter nog niet. Het rendement
moet nog omhoog, de kosten
naar beneden en de kwetsbaarheid
moet verminderd worden. We
hebben al veel successen behaald
en beginnen een heel goed beeld
van de opschaling te krijgen.
We zijn overal aan het schaven
aan de technologie en aan het
onderzoeken wat deze methode
van opwekken van deze stroom
doet met de omgeving. Ecologisch
onderzoek moet ervoor zorgen
dat eventuele negatieve invloeden
worden uitgesloten of verminderd
door aanpassingen in de techniek.
Dat gaan we de komende tijd
uitwerken, waarna we willen
opschalen en uiteindelijk vele
duizenden huishoudens voorzien
van hun elektriciteit.”

van Infrastructuur & Milieu en
Economische Zaken hebben hun
enthousiasme al kenbaar gemaakt,
net als de Europese gemeenschap.
Dat is voor ons niet alleen mooi
om te zien, het geeft ook de
mogelijkheid om ondersteuning
van hun kant te vragen.”

“De Nieuwe Afsluitdijk is een
kraamkamer van dit soort
ontwikkelingen en hopelijk blijft
de provincie net zo enthousiast
als nu en blijven ze dergelijke
projecten stimuleren. Het is echt
uniek dat het hier in Fryslân op
deze manier kan. De Ministeries

Rik Siebers
Geboortedatum

22 januari 1951 te Rotterdam.
Hobby’s

Golf, fietsen, mijn gezin.
Ambitie voor de Afsluitdijk

De eerste Blue Energy energiecentrale op de Afsluitdijk.

Meer informatie: www.deafsluitdijk.nl/blue-energy
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beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Bart van Eyck

Koning Willem-Alexander
Als koning Willem-Alexander
hoogstpersoonlijk de opening van
je nieuwe duurzaamheidsproject
verricht, weet je dat er veel
enthousiasme bestaat voor je
plannen. Toen de vorst op 26
november 2014 de proefinstallatie
in gebruik stelde, was al duidelijk
dat de Afsluitdijk met Blue Energy
een bijzondere toevoeging had
gekregen. “We zijn uniek in de
wereld”, bevestigt Rik Siebers,
directeur van REDstack. “En voor
de Afsluitdijk en voor Fryslân is
het heel bijzonder dat we deze
Reverse Electrodialyse (RED)technologie hebben. Het is een
hele mooie technologie, die zowel
in het lab als hier in de praktijk
succesvol wordt toegepast en het
past uitstekend binnen de ambities
van de provincie en het project De
Nieuwe Afsluitdijk.”

NIEUWE AFSLUITDIJK

Hoe de Afsluitdijk verrijkt moet worden met de Vismigratierivier

Vismigratie als trekpleister
De Afsluitdijk is hét icoon van de Nederlandse Deltawerken. Al tachtig jaar is deze scheidslijn tussen
de Waddenzee en het IJsselmeer een voorbeeld van wat er in Nederland mogelijk is als er geknokt moet
worden tegen het water. Deze scheidslijn heeft echter wel een drastisch gevolg gehad voor de vissen
in de voormalige Zuiderzee en Waddenzee; zoet en zout water bieden nou eenmaal twee verschillende
leefgebieden. De Vismigratierivier moet hier een uitkomst in bieden.
Met de kennis van nu
Arjan Berkhuysen is directeur van de
Waddenvereniging en als initiatiefnemer betrokken bij het plan van de
Vismigratierivier. Deze rivier moet
het mogelijk maken voor de vissen
om geleidelijk over te gaan van
zout naar zoet water en andersom.
“De Afsluitdijk is een icoon voor
Nederlandse waterbouwkunde, maar
tachtig jaar na de bouw wil je laten
zien waar je goed in bent”, vertelt
hij. “Met de kennis van nu, was
de Afsluitdijk destijds heel anders
gebouwd, met oog voor natuur.
Zo kwamen we met het idee om nu
de verbinding tussen het IJsselmeer
en de Waddenzee te herstellen.
Vissen moeten weer heen en weer
kunnen trekken via een geleidelijke
overgang tussen zoet en zout. Dat is
wereldwijd uniek en daarmee een
visitekaartje voor onze waterbouwers."

Hoofdbrekers
Het plan bracht nogal wat
hoofdbrekers met zich mee, want
veel vissen kunnen niet tegen een
abrupte overgang en het water in het
IJsselmeer mag niet zout worden.
"Ja, het was behoorlijk ingewikkeld”, aldus Berkhuysen. “Toen we
begonnen hadden we nog geen idee
en dus haalden we er een grote groep
experts bij. Het Blauwe Hart, De
Vereniging van Vaste Vistuigvissers
Noord, Sportvisserij Nederland en
It Fryske Gea, allemaal kwamen
ze bij elkaar en kwamen ze tot
een ontwerp. De Postcodeloterij
geloofde vervolgens in dit project
en zorgde voor een startfinanciering van twee miljoen euro.” Nu
is het project ondergebracht bij
De Nieuwe Afsluitdijk. Regionale
overheden werken hierin samen om
de innovatieve plannen op en rond
de Afsluitdijk te realiseren.

L E E S O F M A G A Z I N E O O K O N L I N E V I A W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A
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De rivier als trekpleiser
De Vismigratierivier zou een mooie,
ecologische stap zijn voor het gebied
rondom de Afsluitdijk, maar de
initiële insteek ging veel verder
dan dat. “Het moet een voorbeeld
worden van hoe je iets ecologisch
beter kan doen, maar het moet ook
een podium zijn voor innovatieve
waterbouw. Daarbij moet het ook
beleefbaar worden, men moet de vissentrek ook echt kunnen zien. Mijn
droom is eigenlijk dat men speciaal
naar de Afsluitdijk gaat reizen om de
trek van bepaalde vissoorten met eigen ogen te kunnen aanschouwen.”

tweederde rond”, zegt hij. “Het
ontwerp is in grote lijnen bepaald en
Rijkswaterstaat houdt er al rekening
mee dat we rond 2018 al beginnen
met de bouw. We zijn dus al heel
ver en daar mogen we dan ook zeer
trots op zijn. Alle betrokken partijen
hebben ervoor gezorgd dat dit project inmiddels vele ‘vaders’ heeft en
dat het allang niet meer alleen van
ons uit komt. Deze Vismigratierivier
wordt van ons allemaal.”
Arjan Berkhuysen
Geboren

1 augustus 1969 te Delfzijl.

Vele vaders
Het plan kan rekenen op veel enthousiasme van betrokkenen, maar
moet nog wel definitief worden.
Berkhuysen verwacht echter niet dat
dit nog veel barrières gaat opwerpen.
“De financiering is ongeveer voor
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Hobby’s

Ik hou van strandzeilen op Terschelling,
waar ik woon, en het Wad opgaan. Dan
meet ik met eilanders bijvoorbeeld
visstanden met een ouderwetse
takkenfuik. Dat is mijn passie.”
www.vismigratierivier.nl
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De Vries Scheepsbouw pleit voor
grotere sluizen in de Afsluitdijk

Open
the gates!
De Nieuwe Afsluitdijk herbergt een schat aan
projecten, die van de Afsluitdijk een podium moeten
maken van moderne, duurzame innovaties. Maar de
invloed van een moderne Afsluitdijk reikt ver; bij De
Vries Scheepsbouw in Makkum pleit men dan ook
voor een vergroting van de sluis, zodat de prachtige
jachten die daar gebouwd worden er doorheen
kunnen en het bedrijf ook de vraag naar nóg grotere
schepen aankan. Een gesprek met directeur Sijbrand
de Vries: “De hele BV Nederland zal profiteren van
een grotere sluis.”
Sijbrand de Vries is al tien jaar
actief in Makkum, waar een deel
van het familiebedrijf gevestigd
is. De scheepsbouwers zelf kunnen al leunen op een historie
die teruggaat naar het begin van
de vorige eeuw, dus het is geen
wonder dat de klantenkring van
de jachtenbouwers van over de
gehele wereld komt. Superrijken
laten bij De Vries in Makkum
hun fenomenale jachten bouwen.
“Momenteel hebben we zo’n 250
mensen in vaste dienst en de totale groep, zowel binnen als buiten
het bedrijf, bestaat uit meer dan
duizend mensen, die zich op allerlei manieren bezighouden met
de jachtbouw”, aldus De Vries.
“We zijn hier tien jaar geleden
neergestreken, omdat de verbinding met de zee uitstekend is.
In Makkum kunnen jachten
gebouwd worden tot ongeveer

zeventien meter breed. Deze jachten gaan dan het IJsselmeer over
via Lelystad naar Amsterdam. De
sluis bij Kornwerderzand is namelijk slechts toegankelijk voor schepen tot een breedte van dertien
meter. Maar de markt verandert.
“De vraag naar nog grotere jachten neemt toe”, aldus De Vries.
“Kijk, onze klantenkring is relatief
klein, maar met dat soort jachten
heb je ook niet veel klanten
nodig. We doen er drie jaar over
om een schip te bouwen, in de
tien jaar dat ik hier nu aan de slag
ben, hebben we er vijf opgeleverd.
Daarbij doen we ook aan refitting
(twee tot vier jachten per jaar),
waarbij bestaande jachten grondig
onder handen genomen worden.
Maar het is niet makkelijk om
deze jachten naar de werf te
krijgen; het is allemaal erg nauw
of het past gewoon niet. Met een
betere, bredere verbinding naar de

L E E S O F M A G A Z I N E O O K O N L I N E V I A W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A
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zee, heb je vervolgens een enorme
aanzuigende werking.”
De Vries is een grote bron van
werkgelegenheid, zowel in de regio
als in het hele land. Bredere sluizen
zouden die werkgelegenheid alleen maar vergroten. “Vanuit de
regio is men enthousiast over het
idee, want van een bredere sluis
profiteren wij niet alleen. Ook
bijvoorbeeld de containeroverslag
heeft er baat bij en daarmee het
hele achterland”, vertelt De Vries.
“In Den Haag heeft het echter niet
echt de hoogste prioriteit. Ik hoop
echter dat de mensen die de besluiten nemen in ons land, het belang
van deze kwestie inzien. Op korte
en lange termijn en niet alleen
lokaal, maar voor heel Nederland.
De gehele BV Nederland profiteert
ervan als de poort naar de zee
verbeterd wordt.”
Met een eigen opleiding voor

.
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werknemers, in samenwerking
met ROC Friese Poort, heeft De
Vries een groot potentieel om nog
meer mensen aan het werk te krijgen. De leerlingen van De Vries
behalen de belangrijkste prijzen
in de diverse vakwedstrijden en
gelden als zeer vakbekwaam. Met
een grotere poort naar de open
zee, zou deze status wel eens een
belangrijke, positieve injectie
kunnen krijgen. “Het is een vrij
unieke bedrijfstak in Nederland”,
sluit De Vries af. “En daar moeten
we zuinig op zijn.”
Meer info:
www.deafsluitdijk.nl

Sijbrand de Vries
Geboren
19 april 1965 te Aalsmeer.
Hobby's
Watersport.
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Ekwadraat stuwt ambitieuze projecten op de Afsluitdijk

Op weg naar
een ‘energiedijk’
Het afgelopen jaar is er in Ondernemend Friesland veel aandacht besteed aan de Nieuwe Afsluitdijk en hoe
dit voorbeeld van de Nederlandse Deltawerken een grote, duurzame verandering aan het ondergaan is. In het
slotstuk van deze serie: Douwe Faber, directeur van Ekwadraat en trekker van duurzame energieprojecten op
de Afsluitdijk. Hij ontfermt zich over enkele belangrijke, ambitieuze projecten op de Afsluitdijk, die allemaal
een gemeenschappelijk doel dienen. “We moeten er een echte energiedijk van maken.”
Het Rijk heeft met de vernieuwing van de
Afsluitdijk een groot project opgezet, waarin
‘duurzaamheid’ een thema is dat constant terugkeert. Douwe Faber is dan ook blij met zijn
betrokkenheid. “Er wordt heel veel geld in de
Afsluitdijk gestoken en de provincies Friesland
en Noord-Holland, net als de omliggende
gemeenten, hebben deze kans aangegrepen om
naast een versteviging van de dijk, ook andere
thema’s op te lossen. Milieu, toerisme en energie, daar zal het bij de Afsluitdijk om gaan.”
Projecten
Energy Valley is de aanjager van veel projecten op de Nieuwe Afsluitdijk. Deze stichting
brengt bedrijven bij elkaar en is al meer dan
tien jaar verantwoordelijk voor grote, duurzame projecten in Noord-Nederland. Energy
Valley heeft dan ook een groot aandeel in
wat er op de Afsluitdijk gebeurt. Een aantal
projecten hebben al veel potentie. “Zo zijn er

de sluizen bij Den Oever, die bij eb water uit
het IJsselmeer naar de Waddenzee laat lopen.
Deze zullen in de nabije toekomst veel meer
energie moeten verbruiken en die willen we
CO2-neutraal hebben. Daarvoor zijn we bezig
met het bedrijf Tocardo, die ook in Kornwerderzand maar liefst achttien turbines wil
plaatsen.” Een ander project is Blue Energy
van Redstack, waarbij energie gewonnen
wordt uit het verschil in zoutconcentraties
tussen zoet en zout water. “Een derde project
betreft het monument op de Afsluitdijk, dat
geen aansluiting heeft voor elektrisch, gas en
water”, aldus Faber. “Dat moet zo blijven,
maar het monument moet wel opgeschaald
worden naar een voorziening die veel toeristen
moet trekken en duurzaam is.”
Solar road
Naast bovengenoemde drie grote projecten,
staan er ook nog enkele plannen op de rol die
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nog verder uitgewerkt moeten worden. “We willen een enorme hoeveelheid zonnepanelen plaatsen langs de IJsselmeerkust en we zijn nu bezig
om te onderzoeken hoe we dit het beste kunnen
aanpakken en of het mogelijk is”, vervolgt Faber.
“Plus een plan voor een solar road, een fietspad
waaruit energie opgewekt kan worden.”
Toekomst
Al met al barst de Nieuwe Afsluitdijk van de
ambitie voor de toekomst. “Deze dijk moet
een symbool worden van de toekomst”, zegt
hij. “Dat is de ambitie. Het moet een echte
energiedijk gaan worden en wanneer je bezig
bent met een grootschalige verbouwing en
reconstructie, dan moet je de duurzaamheid
overal in integreren; het mag niet te veel kosten, maar wel opleveren.”
Voor meer informatie:
www.denieuweafsluitdijk.nl
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