
Door hybride stroomoplossingen 
schonere en stillere energie 
in bouw en infra

Hybride stroomoplossingen



BETROUWBARE EN STABIELE STROOM OP DE BOUWPLAATS OF BIJ WERKZAAMHEDEN WORDT EEN STEEDS 

GROTERE UITDAGING. EISEN AAN UITSTOOT EN GELUIDSOVERLAST WORDEN STRENGER EN SPELEN EEN  

BELANGRIJKE ROL BIJ AANBESTEDINGEN. NETAANSLUITINGEN ZIJN AFWEZIG OF ONTOEREIKEND EN DE 

WACHTTIJDEN VOOR AANLEG LOPEN OP. EN MET AL DIE UITDAGINGEN MOET U TOCH GEWOON RENDABEL 

BLIJVEN WERKEN. HYBRIDE STROOMOPLOSSINGEN KUNNEN DAARBIJ HELPEN.

Minder uitstoot in de bouw en infra  
door hybride stroomoplossingen

BREDENOORD -BOUW EN INFRA

HYBRIDE OPSTELLINGEN MET BATTERIJ SYSTEMEN
Geen project is 100% hetzelfde. Hybride oplossingen 
maken optimaal gebruik van wat er op de specifieke 
locatie het beste past en in de vergunning geëist  
wordt. Slimme combinaties van onder andere  
duurzame energie, het net, aggregaten en batterijen 
zorgen voor rendabele stroomoplossingen.  Er zijn 
steeds meer opties in energieopslag. Naast kleine  
batterijen in de ESaver is er nu ook de koppelbare 
Battery Box van 600 kW die in een uur kan op- en 
ontladen.

SNEL, SCHOON EN STIL
Energieopslag draagt bij aan het beperken van de 
overlast voor de omgeving. Zowel opladen als energie 
afgeven gebeurt volledig stil en zonder enige vorm 
van uitstoot. Door bij het laden gebruik te maken van 
groene energie of een hernieuwbare energiebron is 
de footprint van bron tot bouwplaats nog kleiner. 

ZONNEPARK AANLEGGEN MET EIGEN ENERGIE
Drijvende zonnebron Bomhofsplas in Zwolle is grotendeels aangelegd met energie opgewekt door zonnepanelen 

van het project. De Battery Box ving op de bouwplaats van GroenLeven de energie uit 600 panelen op en voorzag 

daarmee onder andere gereedschappen en bouwketen van stroom.

IN EIGEN HUIS ONTWIKKELD
Energieopslag is een belangrijke techniek in de  ener-
gietransitie naar stroom uit hernieuwbare bronnen. 
Bredenoord bedenkt dan ook al ruim tien jaar innova-
tieve oplossingen voor duurzame stroomzekerheid.  
Zo werd de ESaver in eigen huis ontwikkeld speciaal 
voor kleine bouw- en infraprojecten. De Battery Box 
was in 2018 de eerste grootschalige batterij die veilig 
en snel conform de regels flexibel ingezet kon worden. 

IN DE PRAKTIJK
Op verschillende plaatsen in Nederland ontmantelt 
de NAM de komende jaren oude gasputten. Marten 
Boersma, Senior Electrical Engineer NAM: ‘’Bij een rig/
boortoren is er een groot verschil tussen het piekver-
mogen en gemiddelde vermogen. We zien dat we veel 
generatoren moeten laten draaien om piekvermogens 
op te vangen. Dit zorgt voor een hoog brandstofverbruik 
en veel draaiuren, wat natuurlijk zonde is. Bredenoord 
adviseerde ons om de Battery Box in te zetten voor 
een dergelijk systeem. Dit is een optimale keuze. Het 
systeem werd eerst uitgebreid getest bij Bredenoord. De 
samenwerking met Bredenoord is goed. Het technische 
advies, het meedenken over oplossingen en de onder-
steuning op locatie wordt erg gewaardeerd door NAM.’’

https://www.bredenoord.com/nl/kennis/wat-is-hybride/
https://www.bredenoord.com/nl/kennis/duurzame-energiebronnen/
https://www.bredenoord.com/nl/huren/hybride-combinaties/esaver/
https://www.bredenoord.com/nl/huren/hybride-combinaties/big-battery-box/
https://www.bredenoord.com/nl/kennis/duurzame-laadmogelijkheden-voor-de-big-battery-box/
https://www.bredenoord.com/nl/kennis/energieopslag-maakt-duurzaam-infrawerk-gemakkelijker/


VOORBEELDEN VAN HYBRIDE OPLOSSINGEN
Netaansluiting en de Battery Box. Een bouwaan-
sluiting of bestaande aansluiting in de buurt levert 
vaak niet voldoende vermogen om de piekvraag op 
te vangen. Het aggregaat slaat aan indien de batterij 
niet voldoende stroom meer heeft.

Zonnepanelen en de Battery Box. Steeds vaker 
worden bij nieuwe gebouwen zonnepanelen gelegd, 
of zijn er zonnevelden die op deze manier groen 
gebouwd kunnen worden. De Battery Box kan 
gebruikt worden om die stroom op te slaan en door 
te geleiden. Bij weinig zon of wanneer het donker 
is wordt de batterij de primaire energiebron. Zijn er 
geen zonnepanelen in de buurt, dan is er ook een 
mobiele kant-en-klare opstelling van Battery Box en 
Mini-SunBox of Mobile solar plant.

Aggregaten en de Battery Box. De Battery Box is 
de eerste energiebron. Raakt de batterij leeg of is 
er een piekvraag, dan schakelt een aggregaat bij. 
Eventueel kan zelfs een serie aggregaten geschakeld 
worden in powermanagement-opstelling, voor grote 

Als expert in hybride oplossingen verzorgen wij uw stroomoplossing van het eerste idee tot en met de monitoring op locatie 
en verantwoording achteraf. We kunnen scenario’s voor u doorrekenen en adviseren over de beste strategie voor uw pro-
ject. Uiteraard staan onze engineers, monteurs en chauffeurs dag en nacht voor u klaar voor installatie, onderhoud en hulp 
bij onverhoopte problemen. Schakel ons nu in voor een doordachte, duurzame en rendabele stroomoplossing!

Krijg de beste mobiele  
stroomoplossing voor  
uw energievraagstuk

BREDENOORD - DE OPLOSSING

LEVERING OP IEDERE LOCATIE IN NEDERLAND
Door ons eigen logistiek systeem plannen wij de 
levering van de Battery Box in waar en wanneer u 
wilt. Onze eigen vloot aan schone vrachtwagens 
zet de opstelling neer op elke gewenste locatie. 
Onze experts kunnen ook aanwezig zijn bij de 
keuring van de opstelling door brandweer of vei-
ligheidsexperts.

STROOMPLAN EN OMGEVINGSSCAN
Een stroomplan geeft u inzicht in de opstelling, 
gevolgen voor de omgeving, verbruik, kosten en 
veiligheid. De Battery Box voldoet aan de veilig-
heidseisen, wij kunnen ook het contact met bij-
voorbeeld de brandweer voor u verzorgen. 

INVENTARISATIE VAN UW STROOMBEHOEFTE
Hoeveel stroom heeft u nodig en op welke mo-
menten? Zijn er mogelijkheden om de Battery 
Box te combineren met het net, zonnepanelen of  
aggregaten? Door onze ervaring in andere projec-
ten kunnen wij slimme oplossingen voor u beden-
ken. Hoe beter de exacte stroomvraag bekend is, 
hoe meer we voor u kunnen besparen.

AANSLUITING DOOR GETRAINDE EXPERTS
Onze ervaren engineers sluiten de Battery Box 
voor u aan. Daarbij checken ze of het stroomplan 
aansluit bij de werkelijke situatie en stellen waar 
nodig aanpassingen voor. Wij testen de comple-
te setup zodat u de garantie heeft dat u verder 
kunt met uw project.

24/7 ONLINE MONITORING EN DIENSTVERLENING
Onze experts staan 24/7 standby. De Battery Box 
is van afstand te monitoren zodat we u direct 
kunnen helpen met uw vraag. Waar nodig komt 
er ongeacht het tijdstip iemand naar u toe. Online 
monitoring is ook in te zetten om de totale op-
stelling te optimaliseren, bijvoorbeeld de inrege-
ling van de combinatie batterij/aggregaat.

EVALUATIE
Elk project levert waardevolle informatie op voor 
de toekomst. Daarom kijken we samen hoe de 
installatie gepresteerd heeft en of er bij een vol-
gend project iets nog beter zou kunnen.

In zes stappen naar de perfecte oplossing voor u!

stroomvraag. Hierdoor is veel minder diesel nodig, ook 
al omdat het aggregaat alleen aanslaat in het opti-
male werkgebied en dus het meest efficiënt werkt.

Ook combinaties van bovengenoemde oplossingen 
zijn mogelijk, bijvoorbeeld zonnepanelen via de 
Battery Box met een aggregaat als back-up. In alle 
gevallen kan minstens 50% brandstof en dus uitstoot 
worden bespaard!

VERPLAATSBAAR EN INZETBAAR OP ELKE LOCATIE
De batterijsystemen van Bredenoord zijn makkelijk 
en snel verplaatsbaar. De kleine ESaver combinatie is 
zelfs te leveren op een aanhanger zodat u deze zelf 
langs de weg kunt verzetten. De grote Battery Box 
is dankzij de gepatenteerde transportvoorzieningen 
snel en veilig te verplaatsen en binnen enkele uren op 
een nieuwe locatie op te bouwen. De energieopslag 
van Bredenoord functioneert zowel bij hoge als lage 
temperaturen veilig. Zo deden we met de Battery 
Box al een tour langs diverse winterse locaties in 
Scandinavië.

DE HYBRIDE SYSTEMEN VAN BREDENOORD ZIJN AL OP DUIZENDEN PLEKKEN IN NOORD-EUROPA SUCCESVOL 

GEWEEST. WE ZETTEN DIE KENNIS EN EXPERTISE GRAAG IN OM DE BESTE OPLOSSING VOOR UW PROJECT UIT 

TE DENKEN. MET OUT-OF-THE-BOX OPSTELLINGEN WAAR U MISSCHIEN NIET METEEN AAN GEDACHT HAD, 

ZORGEN WE DAT U KOSTEN BESPAART OF UITSTOOT VOORKOMT!
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https://www.bredenoord.com/nl/huren/hybride-combinaties/mini-sunbox/
https://www.bredenoord.com/nl/huren/hybride-combinaties/mobile-solar-plant/
http://veiligheidseisen
http://veiligheidseisen
https://www.bredenoord.com/nl/cases/zonder-moeite-mobiel-opladen-in-extreme-kou-met-big-battery-box/


DE BATTERY BOX KAN ENERGIE OPSLAAN UIT ZON, WIND, HET VASTE NET EN EEN AGGREGAAT. DE 20 FT CONTAINER 

IS GEVULD MET LI-ION BATTERIJEN, VERMOGENSELEKTRONICA, SOFTWARE EN MONITORING- EN VEILIGHEIDSSYSTE-

MEN, EN IS DOOR ZIJN VARIATIE IN AANSLUITINGEN TE GEBRUIKEN IN VERSCHILLENDE CONFIGURATIES.

Technische specificaties 
Battery Box

BATTERY BOX
De mobiele energieopslag voor grotere vermogens. 
De Battery Box is een mobiele container die tot 600 
kW energie kan leveren en opslaan uit zon, wind, het 
vaste net en een aggregaat. De container is gevuld 
met Li-ion batterijen, vermogens elektronica en 
klimaatcontrole, en is snel in te zetten in  
verschillende configuraties. Het gepatenteerde 
systeem is zo ontworpen dat het veilig en eenvou-
dig te transporteren is. Daarmee zijn de containers 
uitermate geschikt voor tijdelijke klussen. Battery 
Boxes kunnen gekoppeld worden tot een systeem 
van meerdere MW’s. 
 
De oplossing is ideaal voor inzet op plaatsen waar 
niet (tijdig) voldoende netcapaciteit aanwezig is, 
waar opslagcapaciteit noodzakelijk is, waar extreem 
hoge gebruikspieken zijn of waar duurzame stroom 
zonder emissie van CO2 en geluid nodig is.

KEURMERK
De Battery Box kreeg als eerste grote batterijsys-
teem ter wereld het GRIDSTORE Verification & 
Statement of Conformity-verklaringen van keurings-
instantie DNV GL. Deze kwalificatie is leidend als 
richtlijn voor veiligheid, prestaties en werking van 
netgekoppelde energieopslag.

HIER MAG U OP REKENEN:
• Stil en zonder CO2-emissie
• Minder brandstofverbruik
• Binnen een uur opladen en ontladen
• Makkelijk en veilig verplaatsbaar
• Koppelbaar tot meerdere MW’s
• Plug & Play
• Eindeloze hybride combinatiemogelijkheden
• Totaaloplossing op maat

BATTERY BOX IN DE PRAKTIJK

20 tot 600 kW vermogen 20 ft mobiele container

360 tot 440 V spanning 16180 kg totaal gewicht

50/60 Hz instelbare frequentie UN38.3 gecertificeerd 

Dubbele inverter voor brede inzetbaarheid 32A 5p, 125A 5p, klemmen en Powerlocks aansluitingen

BATTERY BOX VERDUURZAAMT  
STROOM ESNS
ESNS (Eurosonic Noorderslag) maakte van 14 tot en met 
19 januari gebruik van de Battery Box, het mobiele sys-
teem voor energieopslag van Bredenoord. ESNS is het 
grootste indoor platform voor Europese (pop)muziek 
en heeft in concertzaal Oosterpoort meer energie nodig 
dan het elektriciteitsnet kan leveren. The Powershop 
is al jaren de huisleverancier op ESNS van de tijdelijke 
stroomvoorzieningen voor het evenement. Samen met 
hun partner Bredenoord is gekeken naar een batterij- 
oplossing voor de extra stroomvraag.

MEERDERE STROOMBRONNEN STROOMVERBRUIKStroomverbruik:Meerdere stroombronnen:
Zonnepanelen

Wind

Netaansluiting

Aggregaat

Stroomverbruik:Meerdere stroombronnen:
Zonnepanelen

Wind

Netaansluiting

Aggregaat

TOEPASSINGEN
Door zijn unieke eigenschappen en variatie in 
aansluitingen is de Battery Box direct inzetbaar voor 
uiteenlopende toepassingen. Daarbij staat het opne-
men of leveren van stroom zonder emissie van CO2 en 
geluid centraal.

BREDENOORD - BATTERY BOX

https://www.bredenoord.com/nl/nieuws/big-battery-box-verduurzaamt-stroom-esns/
https://www.bredenoord.com/nl/huren/hybride-combinaties/big-battery-box/
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