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‘In 2012 zijn we dit avontuur 
begonnen, Reinoud Feenstra en ik. 
Tijdens ons afstuderen aan de TU 
Delft, waar we beide Sustainable 
Energy Technology studeerden, 
hebben we de grondvesten gelegd. 
We voerden namelijk een pilot uit 
in Indonesië om te testen of we met 
zonne-energie schoon drinkwater 

uit zout zeewater konden halen. De techniek werkte zo goed dat we dachten: 
laten we deze naar de mensen brengen. Om zo het enorme zoetwatertekort 
in de wereld – waar vier miljard mensen door worden bedreigd – te 
verminderen. De startup-fase brachten we door bij YES!Delft, een 
incubator op het universiteitsterrein. Daar leerden we ondernemen. Klanten 
benaderen, marketing, patenten aanvragen. Een perfecte springplank; je 
kunt heel gemakkelijk andere starters vragen hoe zij dingen regelen. Na vijf 
jaar kwamen we in de scale-up fase toen in verschillende landen de eerste 
projecten van start gingen. We zijn toen een eigen locatie gaan zoeken. 
Reinoud en ik wonen beiden in Scheveningen, we hebben een passie voor 
de elementen en surfen graag: laten we een locatie aan zee zoeken waar onze 
techniek goed tot zijn recht komt. En die vonden we, pal naast het Nationaal 
Topsportcentrum Zeilen in het nieuw ontwikkelde deel van Scheveningen-
Haven. De gemeente Den Haag introduceerde ons bij de eigenaar van het 
bedrijfsverzamelgebouw en dat was een mooie steun in de rug. Inmiddels 
werken we ook samen met de gemeente: de komende negen maanden 
wordt een installatie van ons bedrijf hier in Scheveningen neergezet. Voor 
onderzoek maar ook voor promotie en educatie; laat de techniek ook hier in 
Nederland zien.

Onze ontziltingstechnieken kunnen zowel bij nieuwbouw – van hotels 
bijvoorbeeld – als bij vervanging van bestaande installaties worden toegepast. 
Om de markt open te kunnen breken werken we nauw samen met partners 
op locatie. Daarnaast maken we gebruik van het internationale netwerk dat 
in Den Haag aanwezig is. De ministeries van EZK en Buitenlandse Zaken 
zijn behulpzaam evenals het Ambassadeursnetwerk en de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland. Het starten van een lobby werkt heel effectief 
vanuit Den Haag. Daarbij helpt ook dat we bijvoorbeeld door de RVO zijn 
uitgekozen als finalist voor de verkiezing van de Nationale Iconen. Onlangs 
mochten wij spreken bij de negende Global Entrepreneurs Summit – dat 
was hier om de hoek. Met een gemeente die volop actief is om ondernemers 
te helpen met haar Impact City-programma is Den Haag zo voor ons een 
uitstekende plek om te zitten en verder te groeien.’

www.elementalwatermakers.com

Sid Vollebregt
Elemental Water 
Makers
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‘Hoe doet Den Haag het op gebied 
van innovatie? Daar kun je op 
verschillende manieren tegen aan 
kijken. Als losse entiteit gaat dat 
heel behoorlijk, er is een duidelijke 
dynamiek. Vergelijk je Den Haag 
met bijvoorbeeld Amsterdam, 
Rotterdam en Eindhoven dan valt 
op dat er op een andere manier 

invulling wordt gegeven aan participatie en samenwerking. Niet per se 
beter of slechter, maar anders. We hebben in Amsterdam tien jaar geleden 
gezien hoe het merk Amsterdam in de markt is gezet en de gemeente 
daar fors in investeerde, bijvoorbeeld in snel internet, plus aantrekkelijke 
leefvoorzieningen voor millenials. Met de (tech)bedrijven in de stad is 
daar een actieve dialoog over gevoerd. In Rotterdam heeft men tegen de 
ondernemers gezegd: jullie moeten het doen, maar wij zijn zeker bereid te 
helpen. Wanneer ik die lijn doortrek naar Den Haag en kijk naar de komende 
tien jaar, zie ik vooral kansen om de ligging van de stad naast het Westland 
uit te buiten. Daarom hebben we ook Foodstars opgericht: een startup 
accelerator en investeringsmaatschappij die de tuinbouw- en voedselsector 
verbindt met startups, innovaties aanjaagt en bijdraagt aan wereldwijde 
grootstedelijke voedselzekerheid en de VN Sustainable Development Goals. 
Het netwerk dat we met New World Campus de afgelopen jaren hebben 
opgebouwd kunnen we daarbij uitstekend inzetten. De gemeente Westland 
is enthousiast over het initiatief en wil verder meedenken, de gemeente Den 
Haag komt hopelijk ook snel aan boord. Foodstars heeft daarom globale 
ambities, om startups te begeleiden en in te investeren die uit de gehele 
wereld komen, in lijn dus met de ambities van het Westland en de Gemeente 
Den Haag. 

Den Haag heeft door haar status als internationale stad van recht en 
vrede veel NGO’s binnen de gemeentegrenzen, plus alle grote instituten en 
Rijksdiensten zoals RVO. Daardoor vind je in Den Haag veel purple collar 
people: mensen die betrokken zijn bij het welzijn van anderen op deze aarde. 
Ook op dat gebied vindt volop innovatie plaats; wellicht niet zo sexy en 
hip als de koffie en de stepjes in andere steden – maar wel interessant om 
gezamenlijk verder op in te zetten. Het onderwijs in Den Haag kan daar 
ook prima bij betrokken worden. Het aantal buitenlandse studenten in de 
stad groeit snel en de Haagse Hogeschool en de Hogeschool van Rotterdam 
besteden veel aandacht aan innovatief ondernemerschap. Ik heb daar zelf 
als lid van de Beroepenveld Commissie en ontwikkelaar van Minors ook 
het nodige aan bijgedragen. Er zijn dus volop mogelijkheden voor de stad 
om haar eigen innovatieagenda verder mee vorm te geven. In die zin is Den 
Haag als een ontluikende bloem die de komende tijd nog verder open mag 
gaan.’ 

www.foodstars.net 
www.newworldcampus.nl 
www.truvalu-startups.com

‘Wind op grote hoogte heeft een 
enorme potentie. Het Ampyx Power 
Airborne Wind Energy Systeem 
(AWES) met een vliegtuig aan een 
kabel biedt toegang tot de hogere 
en krachtigere windstromen, waar 
conventionele technologieën niet 
kunnen komen. Door het gebruik 
van kleinere funderingen en minder 

materiaal komen veel meer locaties in aanmerking voor deze kosteneffectieve 
vorm van energie-opwekking. In de toekomst kan een commercieel systeem 
van Ampyx Power meer dan 2.000 huishoudens van groene stroom voorzien. 

Ampyx Power liet in 2009 zien dat het mogelijk is stroom op te wekken 
met een vliegtuig aan een kabel. In de jaren erna werden verschillende 
prototypes ontwikkeld en diverse versies van het grondsysteem. Op dit 
moment zijn we aan het bouwen aan de demonstrator AP3 en ligt AP4, 
het commerciële model, op de tekentafel. Samen met DSM en het NLR 
zijn we al begonnen met de voorbereidingen voor AP4. We verwachten 
begin volgend jaar klaar te zijn met de bouw van AP3. Dan starten we met 
taxitesten op Breda Airport om vervolgens het test en verificatieprogramma 
uit te breiden. Uiteindelijk zal AP3 naar Ierland worden gebracht om daar in 
alle weersomstandigheden te testen.  

We zijn in 2009 van Delft – als startup vanuit de TU Delft – naar Den 
Haag verhuisd. Mede vanwege de goede bereikbaarheid, het strand voor 
de (kite)surfers en zeilers onder ons en het internationale klimaat. Ook is 
er volop steun vanuit de overheid. Impact City en de gemeente Den Haag 
steunen ons met PR. RVO en Kansen voor West steunen ons met subsidies. 
Wij worden ook gesubsidieerd door de EU. Inmiddels werken we met een 
team van 50 mensen met meer dan 20 verschillende nationaliteiten. Naast 
Den Haag werken we met een klein team vanuit Melbourne Australië.

Kijkend naar de komende tijd gaat ons eerste commerciële product de 
windturbines met vergelijkbare capaciteit vervangen die vanaf het begin van 
deze eeuw zijn gebouwd en nu aan vervanging toe zijn. De infrastructuur 
en de bestaande funderingen kunnen worden hergebruikt voor de compacte 
platforms van ons systeem vanwaar het vliegtuig kan opstijgen en landen. 
Een opgeschaald product zal vervolgens worden ingezet om de tweede 
generatie windturbines te vervangen. Naar verwachting is dit product zeer 
competitief met bestaande offshore windturbines, met name op locaties 
verder op zee in dieper water. In de derde plaats biedt ook de toepassing 
van AWES in windparken op land een grote potentiële markt voor Ampyx 
Power. Samen met energiebedrijven en Independent Power Producers 
kijken we naar plaatsen waar ons systeem de grootste voordelen biedt. Door 
het lage gewicht en de relatief kleine afmetingen is bijvoorbeeld vervoer en 
installatie in bergachtige of afgelegen locaties mogelijk. Ook in gebieden 
verder landinwaarts, waar het verschil tussen wind op 100 en 500 meter 
vaak sterker is dan op zee, kan de inzet van AWES voor de productie van 
duurzame energie rendabeler zijn dan conventionele windturbines.’

www.ampyxpower.com/nl

Pim Breukelman 
Commercieel Directeur Ampyx 
Power

Bastiaan Meijer
directeur New World Campus, 
Foodstars en Truvalu

2

‘In Den Haag 
zijn veel purple 
collar people: 

mensen die 
betrokken zijn bij 

het welzijn van 
anderen op deze 

aarde.’ ‘We zijn in 2009 
van Delft – als 

startup vanuit de 
TU Delft – naar 

Den Haag 
verhuisd. Mede 

vanwege de goede 
bereikbaarheid, 

het strand voor de 
(kite)surfers en 

zeilers onder ons en 
het internationale 

klimaat.’

3


