
“T he talking has changed into action.” Met deze hoop-
volle woorden verwelkomde Wim Stevenhagen als
oprichter en directeur van Stevenhagen Energy and

Traction (SET) de gouden Europese EEP-Award 2005 voor de
meest innovatieve milieutechnologie van dit jaar. Zijn ‘wind-
wokkel’ - een stille en kleinschalige windturbine -  heeft een
elektriciteitsopbrengst 50 procent hoger dan die van traditione-
le propellermodellen en doet z’n werk al bij een zacht briesje.
‘Het is de stap van macro naar micro: van de industriële velden
met torenhoge vleugeldragende windturbines naar een indvi-
duele, manshoge energievoorziening’, schreef dit blad in het
laatste zomernummer.
“Mijn filosofie om mooie en stille windenergie naar iedereen
toe te brengen begit nu echt werkelijkheid te worden”, zei Ste-
venhagen na ontvangst van de EEP-Award. “Het is voor mij een
teken dat ik goed bezig ben. Ik werk er sinds 2002 aan en dit jaar
begint de interesse van overheden, bedrijven en burgers duide-
lijk merkbaar te groeien. Meerdere projecten zijn gestart en
andere komen eraan, in Nederland en daarbuiten. Ieder huis-
houden zijn eigen windenergiebron is goed voor het milieu,
voor de beheersing van de energiekosten en levert veel nieuwe
banen op.”
Kleine windturbines hebben de toekomst, schreef de Drentse
milieugedeputeerde Johan Dijks al een jaar geleden*. Hij zag
daarbij een belangrijke rol weggelegd voor de overheid. ‘Aan
de beslissing om kleinschalige windenergie te stimuleren, ligt

vaak een politieke beslissing ten grondslag. De komende jaren
wordt duidelijk of de politieke daadkracht voldoende is om het
beleid voor kleine windturbines vorm te geven.’ Die steun kan
Stevenhagen goed gebruiken. De vermarkting van de wind-
wokkel zit nu in een cruciale fase: naarmate de vraag groeit, kan
de nog relatief hoge productieprijs van de windwokkel zakken.

AUTOGAS VAN DE STORTPLAATS
Een compacte en mobiele installatie waarmee biogas van elke
oorsprong kan worden omgezet in brandstof voor auto’s,
vrachtwagen en bussen. Dat is de innovatie die het Spaanse
Hera Holding presenteert in de zoektocht naar alternatieve
brandstoffen om de geleidelijke vervanging van fossiele brand-
stoffen tot stand te brengen. De installatie kan de meest moeilijk
soorten biogas verwerken, ook die van stortplaatsen.
Dankzij toepassing van speciale filters is het eindproduct een
soort autogas die veel weg heeft van LPG. Het methaangehalte
is hoger dan 90 procent. Net als LPG kan dit Spaanse biogas na
de opwaardering worden opgeslagen in een ondergrondse
opslag en via een eigen tankzuil gedistribueerd. De Spaanse
installatie heeft een verwerkingscapaciteit van 200 Nm3/u bio-
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Drie keer is scheepsrecht. Eind november werden tijdens de Franse

milieubeurs Pollutec in Parijs voor de derde keer de EEP-Awards

uitgereikt en dít keer was een Nederlandse innovatie de grote

winnaar. Stevenhagen Energy and Traction uit Helmond kreeg de

eerste prijs voor een kleinschalige windturbine. Op twee eindigde het

Spaanse Hera met een apparaat dat biogas omzet in autobrandstof.
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gas, wat genoeg brandstof oplevert voor 24.000 gereden autoki-
lometers per dag (Nm3 = normaal kubieke meter, de algemeen
gehanteerde eenheid voor gassen).
Sinds mei 2001 heeft Hera gewerkt aan een installatie die met
name in staat is biogas uit stortplaatsen op te werken tot auto-
brandstof. Dit type biogas bevat een aantal stoffen die zich niet
gemakkelijk laten verwijderen of transformeren. Belangrijk
pluspunt van de nieuwe technologie is dat de thermische ener-
gie van het biogas zelf (of van nabij gelegen industrie) wordt
gebruikt als energiebron voor de verrijking tot autogas. Een
beroep op het elektricteitsnet is niet nodig.
Volgens berekeningen van Hera vermijdt een installatie van
bovengenoemde capaciteit de emissie van 12.200 ton CO2 per
jaar (11.000 bij de productie van deze brandstof en nog eens
1200 minder als uitlaatgas van de auto’s). Gegeven een ver-
koopprijs op dieselniveau, komt na ongeveer vier jaar het break-
even point in zicht.

VAN IN VITRO NAAR IN VIVO
Het Franse bedrijf VigiCell zette de stap van in vitro naar in vivo
onderzoek naar de effecten van toxische stoffen op de mense-
lijke gezondheid. Bij deze nieuwe methode worden de reacties
op lichaamscellen van chemische stoffen in producten niet meer
in vloeistofoplossingen in het reageerbuisje gevolgd, maar in
lichaamseigen  menselijke stoffen zoals bloed en speeksel. Let
wel: dieren en bacteriën worden daarbij niet gebruikt.
Volgens VigiCell heeft deze aanpak meerdere voordelen: de eer-
ste celreacties zijn direct zichtbaar en de resultaten benaderen
veel meer de uitkomsten van echte biologische processen en
zijn ook gemakkelijker te interpreteren.
Deze onderzoeksbenadering is geen specifieke techniek, die
zich leent voor toepassing met een beperkt aantal toxische stof-
fen. Veeleer is het een methode met een eigen aanpak voor elke
onderzoeksvraag, waarbij de meest geschikte biologische mar-
kers worden ingezet en volgens standaardprotocollen wordt
gewerkt. De eerste commerciële in vivo onderzoeksopdracht
betrof het bestuderen van de biologische gevolgen op de men-
selijke gezondheid van de elektromagnetische velden van
mobiele telefoons.

VigiCell ziet zelf twee richtingen voor het in vivo onderzoek.
Allereerst toegepast onderzoek naar aanleiding van beroeps-
matige blootstelling aan toxische stoffen zowel in risicosituaties
als naar aanleiding van nieuwe producten: dus van nieuwe che-
mische stoffen en materialen tot industriële processen. En in de
tweede plaats het daadwerkelijk verbeteren van producten en
technologieën, zodat ze geen risico (meer) vormen voor de
menselijke gezondheid. MM

* MilieuMagazine, nr 12, 2004, pag. 35; zie ook nr 5-6, 2005,
pag.42-43
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WIM STEVENHAGEN 

VAN SET KRIJGT 

EERSTE PRIJS VOOR

WINDWOKKEL TIJDENS 

POLLUTEC  PARIJS

Meer informatie: 
SET, W.  Stevenhagen,info@set.nl, www.set.nl;
www.environnement-online.com;
Hera Holding, M.Vivó, marv@heraholding.com,
www.heraholding.com; 
VigiCell, J.-E. Gilbert, jem.gilbert@vigicell.fr, www.vigicell.fr;
www.eep.org;
www.pollutec.com
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