
Waterstof

Waterstof speelt een sleutelrol in de
energietransitie. Het is van cruciaal
belang voor de verdere uitbreiding
van duurzame energie. In veel
industriële processen zal waterstof
fossiele brandstoffen vervangen.
Ook zal het worden gebruikt in het
transport wanneer accu’s niet
geschikt zijn. Daarom werken wij in
verschillende projecten aan de
ontwikkeling van waterstof.

> Lees verder

Zonnepark Amercentrale op de
grond klaar

De afgelopen maanden hebben we
hard gewerkt aan de uitbreiding van
zonnepark Amer. De 2.024 panelen
op het dak van de Amercentrale
hebben inmiddels gezelschap
gekregen van ruim 5.500 panelen op
de grond. En binnenkort beginnen
we met het drijvende gedeelte.

> Lees verder

Bijen

Op de dijk bij de Clauscentrale in
Maasbracht vind je sinds kort een
bijenkast. We hebben de dijk
helemaal opnieuw ingericht en de
bijen zijn de kroon op het werk. De
beestjes hebben het enorm naar hun
zin op hun nieuwe plek.

> Lees verder

Positieve energie in Oirschot

RWE staat mee aan de wieg van
een nieuw initiatief voor een
zonnepark in Oirschot. Momenteel
zijn we in gesprek met
omwonenden. “Deze gesprekken
zijn een belangrijk onderdeel van het
project”, zegt projectleider Thomas
Winter. “Door mensen goed te
informeren, kunnen we mogelijke
onrust ombuigen naar
enthousiasme!”

> Lees verder

Airborn

We richten ons eerste testcentrum
op om het potentieel van innovatieve
windenergie in de lucht te
onderzoeken. In samenwerking met
het Nederlandse Ampyx Power
testen we in Ierland eerst een
demonstratiesysteem van 150
kilowatt (kW). Dit wordt later gevolgd
door een groter systeem van
commerciële schaal van 1 megawatt
(MW).

> Lees verder

Stagiairs

Biomassa. Dat is wat Energietalent
Kyra de Haan naar RWE bracht. Ze
wijdde haar afstudeeronderzoek aan
deze groene vorm van energie en
vertelt graag wat de periode bij RWE
haar gebracht heeft en wat wij als
maatschappij met biomassa kunnen.
Of moeten.

> Lees verder

Batterijen verouderen

Waardoor worden accu’s ouder?
Onze collega David Gräf onderzocht
dit fenomeen bij onze proefinstallatie
in Herdecke voor zijn masterscriptie.
Zijn conclusie: temperatuur speelt
een belangrijke rol. 'Het verschil
tussen de warmste en de koudste
accu's is al gauw zo'n 11 jaar
levensduur.'

> Lees verder
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Beste lezer,
Met deze nieuwsbrief sturen wij regelmatig updates over onze activiteiten in 
Nederland. Als je deze nieuwsbrief niet wilt ontvangen, kun je je afmelden door op
de link te klikken onder aan deze mailing. Mocht je anderen op deze nieuwbrief 
willen wijzen, heel graag!

Wil je vaker Nederlands RWE-nieuws zien? Volg ons dan op LinkedIn of Twitter.
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