110 jaar Delftse Elektrische Energietechniek
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Voorwoord

Zonnige
vooruitzichten
In 2015 bestaat Elektrische Energietechniek in Delft 110 jaar. Elektrotechniek werd er pas laat (in 1905) erkend als een zelfstandig vak, maar
110 jaar later is Elektrische Energietechniek hard op weg om de spil van de
energievoorziening te worden.
Tegenwoordig verzorgt de afdeling Electrical Sustainable Energy (ESE) van de
faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica (EWI) het onderwijs en onderzoek van Elektrische energietechniek aan de Technische Universiteit Delft. Docenten en onderzoekers van de afdeling werken daarvoor samen met andere secties,
faculteiten en het bedrijfsleven. Die samenwerking is een weerspiegeling van de
steeds grotere rol van elektrotechniek in de onze samenleving. Wat stoom was
voor de 19e eeuw en olie voor de 20-ste, dat is elektriciteit voor de 21-ste eeuw:
een universele energiedrager.
Aan het begin van de twintigste eeuw speelden Delftse hoogleraren een belangrijke rol bij de aanleg van elektriciteitsnetten op provinciaal niveau. Bij vrijwel alle
provincies hebben ze geadviseerd over het tracé, de kabeldikten, de spanningen, de
transformatoren en de centrales. Vaak bleven ze daarna als commissaris verbonden
aan de provinciale energiebedrijven. In Delft leidden ze elektrotechnische ingenieurs
op die transformatoren, schakelaars en hoogspanningsapparatuur ontwierpen
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waarmee Nederland tot in de meest afgelegen uithoeken van elektriciteit werd voorzien. Na de Tweede Wereldoorlog raakten de provinciale netten steeds meer met
elkaar vervlochten, wat de leveringszekerheid vergrootte. Nederland investeerde
flink in het koppelnet: een ringleiding op hoogspanningsniveau. Toen in de jaren
‘80 de aanleg van het complete elektriciteitsnet geklaard was zakte de belangstelling
voor elektrotechniek in, evenals de markt voor elektrotechnische bedrijven. Elektriciteit werd als vanzelfsprekende voorziening beschouwd, en de ontwikkelingen in
het vak als een afgesloten hoofdstuk.
Wel bleef het gebruik van elektriciteit stijgen. Grote gas- en kolengestookte centrales draaiden op volle toeren om in de behoefte te voorzien. Begin jaren ‘90 van de
vorige eeuw groeide echter het bewustzijn van de nadelen van deze manier van
energieopwekking. Filtering van rookgassen haalde het zwavel eruit en verminderde
de ‘zure regen’. Maar aan de uitstoot van het broeikasgas kooldioxide viel weinig te
doen.
Vooruitziende en maatschappelijk geëngageerde onderzoekers gingen op zoek naar
alternatieve energiebronnen zoals zonne- en windenergie die niet vervuilend waren
en niet opraakten. Ze lieten zich niet ontmoedigen door het (toen) miniscule aandeel van duurzame bronnen in de energievoorziening, maar ontwikkelden visies
van toekomstig energiesystemen die geheel gebaseerd waren op hernieuwbare bronnen. Zulke systemen leken weinig meer op het bestaande elektriciteitsnet. Hierdoor
ontstonden er plotseling weer volop uitdagingen in de elektrotechniek om elektriciteitsnetten slimmer en flexibeler te maken. Nieuwe technieken zoals de vermogenselektronica en computergestuurde regelingen kwamen daarbij goed van pas.
Op dit moment bevinden we ons aan het begin van een omwenteling in de elektriciteitsvoorziening. In plaats van gekoppelde centrales die via wijdvertakte netwerken
consumenten van elektriciteit voorzien, kantelt het plaatje naar huishoudens en
bedrijven met zonnepanelen of andere opwekkingsmiddelen die elektriciteit leveren
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aan een net dat heel dynamisch de balans tussen vraag, aanbod en opslag moet
zien te handhaven. Als gevolg daarvan werken moderne elektrotechnici samen met
zonnecelexperts, windmolenfabrikanten, chemici, bouwkundigen, planologen, economen en andere vaklieden aan een dynamische duurzame energievoorziening.
De afdeling Electrical Sustainable Energy van de TU Delft leidt ingenieurs op die
de omwenteling in de elektriciteitsvoorziening gaan realiseren. De dynamische en
toekomstgerichte afdeling ESE streeft ernaar op mondiaal niveau partner te zijn bij
het ontwerpen, begeleiden en uitvoeren van toekomstig energiesystemen. De hoogleraren zijn er als smaakmakers van de afdeling van overtuigd dat de toekomstige
energievoorziening op zonne-energie gebaseerd zal zijn. Ze willen van de aarde een
echte zonneplaneet maken.
Prof.dr. Miro Zeman,
afdelingsvoorzitter Electrical Sustainable Energy,
faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica, TU Delft.
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Hoofdstuk 1

Zie de zon
Waarom elektrotechniek het vak van de toekomst is,
en in de 21-ste eeuw alles elektrisch en intelligent wordt.
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Betrouwbare, betaalbare en duurzame
elektrische energie, overal en voor iedereen.
Daar staan we voor.
Pavol Bauer

Miro Zeman

Peter Palensky
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Han La Poutré

Braham Ferreira

Mart van der Meijden

intelligent energy

power electronics & electrical

large scale sustainable

systems

machines

power systems

2

3

4

5

6

7

8

Kijk, de uitdaging is deze: in onze eeuw groeit de wereldbevolking van zeven naar
negen miljard mensen en het energiegebruik neemt nog veel meer toe vanwege de
toenemende welvaart. Het internationaal energieagentschap IEA gaat uit van wereldwijd 55 procent meer energiegebruik in 2050. Bovendien zal het aandeel van elektrische energie in de energiemix stijgen. Voor Europa betekent dat naar verwachting in
2050 een drie keer hogere elektriciteitsvraag dan nu.
Zou die behoefte ingevuld worden met energie uit fossiele brandstoffen, zoals nu
in Nederland nog voor 90 procent het geval is, dan leidt dat tot uitputting van de voorraden, enorme vervuiling en tot onbeheersbare klimaatverandering. De verstikkende
smog zoals je die soms ziet in Aziatische steden is een voorproefje van zo’n toekomst.
Er zal dus drastisch iets moeten veranderen aan ons energiesysteem. Zoals
professor Miro Zeman zegt: “Het energiesysteem van de toekomst zal onherkenbaar
anders zijn dan wat we nu kennen.” Alle energie die we dan gebruiken komt recent
van de zon - direct via zonnepanelen of indirect in de vorm van windenergie of biomassa. Elektriciteit zal de belangrijkste drager zijn van energie, zoals nu olie en gas
dat nog zijn, en kolen dat waren in de 19e eeuw.
Zeman is voorzitter van de afdeling Electrical Sustainable Energy (ESE) aan de faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica van de TU Delft. De hoogleraren
van die afdeling hebben een helder beeld van de energietoekomst waar ze naartoe
werken. Dat beeld bestaat uit een gelaagde energievoorziening, volledig gebaseerd
op duurzame energie. Dat wil zeggen: energie uit hernieuwbare bronnen zoals zon,
wind. Processen voor de opwekking, het transport en het gebruik van elektrische
energie hebben een hoog rendement en dragen bij aan een hoge energie-efficiëntie.  
De onderlaag zijn de fysieke structuren die de opwekking en het transport van elektrische energie mogelijk maken. Daarboven zit een cyberlaag waarin energiestromen
gemeten worden en als data opgeslagen. De bovenste laag is de marktlaag waarin
de elektrische energiestromen verhandeld worden. Voor een duurzame elektrische
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http://www.iea.org/etp/explore/
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http://ec.europa.eu/research/energy/pdf/weto-h2_en.pdf, p.37

1

2

3

4

5

6

7

9

1

2

3

4

5

6

7

10

energievoorziening zijn innovaties nodig in al die lagen: elektrotechnisch, in informatietechnologie en in financiele modellen.
Wanneer die visie werkelijkheid wordt, over 50, 100 of 150 jaar - dat valt niet te zeggen. Wel dat de manier waarmee we met energie omgaan totaal niet meer zal lijken
op wat we vandaag doen: fossiele brandstof verbranden, stoom maken, generatoren
aandrijven en de elektriciteit over een wijd vertakt netwerk tot aan de stopcontacten
verspreiden naar mensen die er maandelijks een voorschot voor betalen.
Om te beginnen zal de energie overvloedig beschikbaar zijn. Want de zon gaat voor
niets op, dus de variabele kosten van energie zijn tot nul gereduceerd. Dat betekent dat
energiebesparing een herinnering aan het verleden zal zijn, aan tijden dat energie nog
uit fossiele brandstof werd betrokken. Als energie eenmaal schoon en overvloedig is,
hoef je er niet zuiniger op te zijn dan op zonneschijn. Bovendien zal voortschrijdende
technologieontwikkeling het energiegebruik efficiënt en minimaal maken.
Elektriciteit zal de ruggengraat van ons energiesysteem worden. En als de elektriciteit eenmaal overvloedig is, is het ook geen wonder dat al het vervoer elektrisch
wordt. Elektrisch en autonoom. Een rijbewijs zal iets uit het verleden zijn. Je stapt
gewoon in een voertuig, de boordcomputer leest je bestemming uit en rijdt je er
naartoe. Zo simpel kan het zijn. Bovendien zijn elektrische motoren veel efficiënter dan verbrandingsmotoren. Een auto op fossiele brandstof zet hooguit 20 procent van de energie om in beweging. Bij een elektrische auto is het nuttig rendement eerder 90 procent. Professor Peter Palensky: “In de toekomst zullen mensen
over ons zeggen dat we volslagen krankzinnig waren om olie te verbranden. Het
is een waanzinnig veelzijdige grondstof. Bovendien vervuilt de verbranding de
omgeving.”
In 2015 maakte Amazon ernst met z’n idee om pakketjes met drones te bezorgen.
Op je werkplek, op een parkeerplaats of ook thuis. Snel, flexibel en een voorloper van
de volledig elektrische en autonome logistiek van de toekomst. Palensky denkt dat
drones een alledaags verschijnsel gaan worden: “Je gaat zelf geen koffie meer halen,
dat doet een drone of een robot voor je. Die zet de beker keurig naast je neer.”
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Alles gaat in de toekomst elektrisch - zelfs als je warmte wilt maken uit gas, zal
dat via elektriciteit gaan. Elektriciteit biedt namelijk enorm veel voordelen boven
andere vormen van energiedragers. Als je wilt automatiseren en intelligente systemen inzetten, dan is de keuze voor elektriciteit de aangewezen weg. Geen andere
energiedrager is zo goed te meten, te doseren en om te vormen. Een veelgehoord
bezwaar tegen elektriciteit en elektrisch vervoer is de opslag. Volgens de smaakmakers van de elektrische energietechniek is dat een tijdelijk probleem. Net als mensen
zich bij de eerste transistor in de jaren ‘50, die zo groot was als een luciferdoosje,
zich niet konden voorstellen dat iedereen nu miljarden transistors in zijn broekzak
heeft zitten in de vorm van een mobieltje. Zo zullen we ook de materiaaleigenschappen van opslag onder de knie krijgen, is hun overtuiging. Gewoon omdat er
behoefte aan is.
Volgens professor Mart van der Meijden (Large Scale Sustainable Power Systems)
draagt opslag van elektriciteit, maar ook van warmte en koude, bij aan de betrouwbaarheid van een elektriciteitsvoorziening op basis van kleinschalige duurzame
bronnen. Een wijk wordt een virtuele energiecentrale die zijn partij meespeelt op de
energiemarkt in een dynamische uitwisseling van opwekking, opslag en informatie.
Iedere wijk, elk huishouden en alle apparaten zullen voorzien zijn van energieopwekking, energieopslag en communicatie. Batterijen zullen als linten zijn opgenomen in iedere behuizing, gewoon omdat het zo handig is. Apparaten wisselen zelfstandig energie uit. Elektrische auto’s en drones gaan zelfstandig op zoek naar een
oplaadplek, die in veel gevallen contactloos zal zijn.
Het elektriciteitsnet dat zo’n wereld mogelijk maakt, lijkt weinig meer op het gecentraliseerde net van de 20-ste eeuw. Van der Meijden voorziet grote transporten van
elektriciteit over grote afstanden met steeds wisselende omvang en richting. Daarvoor zijn flexibele hoogspanningsnetten op gelijkspanning nodig (HVDC) en zal
meer flexibiliteit geëist worden van zowel producenten als afnemers van elektriciteit. Het elektriciteitssysteem zal sneller reageren op veranderingen.
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De thuiscentrale
“Achter het stopcontact is een revolutie gaande”, zegt hoogleraar Photovoltaic
Materials and Devices Miro Zeman. Steeds meer particulieren en bedrijven
wekken via zonnepanelen op het dak al elektriciteit op. Maar dat is nog niet
het hele verhaal. “Het gebruik van zonnecellen beïnvloedt vergaand ons elektrische systeem.” Lange tijd werd in Nederland elektriciteit in grote centrales
opgewekt. Maar dit model staat op het punt van kantelen doordat mensen in
de toekomst meer elektriciteit zelf gaan opwekken. Elektriciteit wordt dan niet
langer vanuit een centrale verspreid, maar vanuit meerdere bronnen op verschillende plekken. Wie zonnepanelen heeft - en wie heeft dat in de toekomst
niet - wordt leverancier van elektriciteit. Die rolverandering van consument
naar producent maakt mensen bewust van het eigen gebruik.
“Ze krijgen steeds beter door welke apparaten veel stroom verbruiken. Bijvoorbeeld de droger. Daardoor zullen ze sneller op het idee komen om bij goed
weer de was buiten te hangen. Ik verwacht dat mensen hierdoor veel zuiniger
gaan worden”, aldus Zeman.
Hij verwacht dat huizen een slim energiesysteem krijgen. Zo’n systeem verbindt alle energiegebruikers met elkaar - van de verwarming en verlichting tot
de elektrische auto. “Deze elektrische apparaten gaan we intelligent controleren. Dan weet de laadpaal waneer de accu’s het best opgeladen kunnen
worden, bijvoorbeeld wanneer de zon schijnt.”
Ook zonnepanelen worden steeds efficiënter en innovatiever. Bij TU Delft
werken we aan zonnecellen met een andere opbouw en nieuwe materialen.
Ook verwerken we ze tot innovatieve producten zoals energieproducerende
ramen of dakplaten.  

1

2

3

4

5

6

7

13

1

2

3

4

5

6

7

14

Mart van der Meijden bij de 380 kV Randstad Zuidring bij Bleiswijk.
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Sneller schakelen
In de toekomst worden transportverbindingen op gelijkspanning (HVDC)
steeds belangrijker. Ze maken het mogelijk het winderige noorden van Europa
te verbinden met het zonnige zuiden en transportverliezen te minimaliseren.
Supergeleiding kan helpen om de verliezen voor hoogspanningsverbindingen over lange afstand te minimaliseren en de vermogens te vergroten. Supergeleiding is het effect (ontdekt in 1911 door de Nederlandse Nobelprijswinnaar
Heike Kamerlingh Onnes) dat de weerstand van bepaalde materialen onder
een bepaalde kritische temperatuur verdwijnt, nul wordt.
Professor Mart Van der Meijden vindt onderzoek aan supergeleiding
belangrijk om het maximale vermogen van een HVDC-kabel op te voeren van
de huidige standaard 1 gigawatt (1.000 megawatt of 1 grote kolencentrale) naar
5 gigawatt (bij 100 graden onder nul) of zelfs 10 gigawatt (bij 270 graden onder
nul).  
Inpassing van gelijkspanning in een elektriciteitsnet dat draait op wisselspanning vereist omvormers. Dat geldt voor de aansluiting van een zonnepaneel
thuis tot aan een converteerstation ter grootte van een sporthal voor een
HVDC-verbinding.
De afgelopen decennia werden omvormers, mede door onderzoek aan de
TU Delft, al steeds compacter en lichter. Die trend zet door, verwacht hoogleraar vermogenselektronica Braham Ferreira. Hij wijst ook op de veelbelovende
materialen gallium nitride en silicium carbide. Die materialen geven de vermogenselektronica waarschijnlijk een flinke stimulans. De nieuwe halfgeleiders
zijn niet alleen sneller maar geven ook minder verliezen.
Dankzij de vermogenselektronica kan ook het elektriciteitsnet sneller reageren, stelt Van der Meijden. Maar die grotere dynamiek vraagt op zijn beurt
weer naar onderzoek naar nieuwe besturing- en beveiligingsconcepten.
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Ook het beheer van elektriciteitsnetten verandert. Strenge netbeheerders zullen het
veld ruimen en plaats maken voor een meer open, democratisch, flexibel en intelligent netwerk. Technologie zal ervoor zorgen dat iedereen er op aan kan sluiten
om energie te leveren of af te nemen. Keurmerken worden iets uit het verleden. Als
iemand een gammele omvormer aansluit die verstoring veroorzaakt, sluit het systeem die af zoals je lichaam een splinter er uitwerkt.
Niet alleen talloze huishoudens zullen energie produceren en afnemen, maar een
veelvoud daarvan aan apparaten zal z’n eigen productie, opslag en communicatie
hebben. Dat maakt het beheer van zo’n netwerk met onze huidige methoden tot
een nachtmerrie. Het netwerk is te groot en te complex om er überhaupt nog aan te
rekenen. “Daar moeten we niet eens meer aan beginnen”, vindt Palensky, die zich
bewust is dat de gemiddelde ingenieur bij dit soort voorstellingen gillend wegrent
omdat de controle zoek is.
Wat ervoor in de plaats komt is een vorm van zwermgedrag. Vrije zelfstandige
eenheden, ook wel agents genoemd, zijn met elkaar in interactie zonder centrale
sturing omdat het netwerk daar te complex voor is geworden. In plaats daarvan zijn
er overkoepelende regels ingesteld waar de agents zich aan moeten houden, vertelt
professor Han La Poutré (Intelligent Energy Systems). Het vrije markmechanisme is
een goed voorbeeld daarvan. Iedereen mag handelen wat hij wil binnen de grenzen
van de marktregels.
Als je agents ongecontroleerd hun vrije gang laat gaan, krijg je een enorme chaos.
Om ze zich verantwoordelijk te laten gedragen heb je overkoepelende regels nodig
die bij iedere agent in zijn dna zijn ingebouwd, of van bovenaf opgelegd. Als voorbeeld noemt La Poutré de manier waarop de balans tussen afname en productie
gehandhaafd wordt op de elektriciteitsmarkt. Het grootste deel wordt een dag van
tevoren ingevuld op basis van wat er volgens de statistiek aan vraag verwacht kan
worden. De rest wordt ongepland kort van te voren ingevuld. De combinatie van
geplande en ongeplande inkoop van energie blijkt een stabiele voorziening op te
kunnen leveren.
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Onderling verbonden
Wie wil zien hoe het elektriciteitsnet van de toekomst vorm krijgt, moet naar
Hoogkerk gaan. Sinds 2011 werkt daar een smart grid en werd het dorp omgedoopt tot ‘PowerMatching City’. Woningen wekken elektriciteit op met zonnepanelen op het dak, warmtepompen en kleine windmolens. De 25 woningen
zijn onderling verbonden in een lokaal elektriciteitsnet. Slimme systemen in
de huizen stemmen vraag en aanbod op elkaar af. Wanneer de zon schijnt is
het bijvoorbeeld verstandig om de accu’s van de elektrische auto op te laden.
Een regelsysteem houdt daar rekening mee.
Ingenieuze afstemming binnen zo’n net is een must, benadrukt Paulien
Herder. Zij is hoogleraar Engineering Systems Design in Energy & Industry
aan de faculteit Techniek, Bestuur en Management. “Het gehele systeem wordt
steeds complexer. Tel daar nog bij op dat er in stroom wordt gehandeld en de
tarieven ook een rol spelen en het wordt duidelijk dat er al veel aan het veranderen is.” Herder werkt aan het ontwerp van smart grids samen met collega’s
van de afdeling ESE binnen het samenwerkingsverband PowerWeb. Daar
werken wetenschappers van drie Delftse faculteiten aan interdisciplinair
onderzoek naar de toekomst van smart grids.
Als voorzitter van het Delft Energy Initiative weet ze voor welke opgave
ze staat. “We moeten de juiste mensen met elkaar in contact brengen om alle
doelen te halen: economie stimuleren, kennis vergroten en een omslag maken
naar duurzame energie.”
Het is geen sinecure, beaamt ze meteen. “Ik vergelijk het met het verbouwen
van een winkel, terwijl de verkoop door moet gaan. We staan voor ingrijpende
operaties die leiden tot meer duurzaamheid, maar we moeten er ook voor zorgen dat iedereen netjes elektriciteit, warmte en gas blijft ontvangen. Dat vraagt
om onderzoek en samenwerking tussen kennisinstellingen, bedrijfsleven en
overheid. En het vraagt om kundig personeel.”
Daarbij zou ze ook graag wat meer diversiteit zien in de energiesector.
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“Vrouwen zijn bijvoorbeeld vaak wat bescheidener over hun talent en prestaties dan mannen. Ik zou tegen die vrouwen willen zeggen: ga ervoor. Heb
vertrouwen in jezelf. Ik denk dat we de omslag naar duurzame energie alleen
kunnen maken als we gebruik maken van álle talenten in de maatschappij en
de beste mensen binnen halen.”

Paulien Herder: Ingenieuze afstemming is een must binnen smart grids.
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Over de rol van de producerende consument (prosumer) zijn de meningen nog verdeeld. Vanwege de open toegang tot de energiemarkt kan iedereen gaan handelen
met energie, en een aantal mensen zal daar plezier aan beleven of zelfs rijk van worden. Anderen zullen ervoor kiezen om het handelen aan andere personen of computers over te laten omdat ze liever iets anders doen. Het is een beetje zoals je nu kunt
kiezen voor Android apps die niet gekeurd zijn maar meestal wel werken, of voor het
veilige centrale systeem van Apple. Vrij of feodaal, het kan allemaal.
La Poutré verwacht dat er in elk geval systemen komen die de energieproductie
en het grote energieverbruik, zoals door warmtepompen en elektrische auto’s, op
elkaar afstemmen. Zulke load management systemen helpen om clusters te maken
van energieproducenten en -afnemers die zelfvoorzienend kunnen zijn.
Om vanuit het huidige gecentraliseerde elektriciteitsnet naar het open en intelligente netwerk van de toekomst te komen, is een ongekende opgave. Maar het is
ook een uitdaging die veel kansen biedt voor aankomende ingenieurs. Toekomstige
ingenieurs gaan niet meer solliciteren bij een groot bedrijf, maar ze beginnen hun
eigen start-up. Dat is nu makkelijker dan ooit. “Iemand die nu een app maakt waarmee mensen hun energiegebruik beter kunnen managen en die verkoopt voor een
dollar per stuk, kan in een maand miljonair zijn”, zegt Palensky. Anderen vallen hem
bij. “We bevinden ons in een periode met goede business opportunities.” De grote
energiebedrijven willen wel innoveren, maar weten vaak niet hoe. Jonge goed opgeleide ingenieurs zien de gaten vallen tussen vraag en aanbod en springen erin. Vernieuwing komt vaak van start-ups vol frisse kennis. Grote bedrijven ondersteunen ze
of kopen ze op. Dat is de nieuwe wereld van cyberphysics.
Applicaties die bepalen waar je het beste oplaadstations voor elektrische voertuigen kunt plaatsen, nieuwe constructies om elektrische auto’s aan de man te brengen,
energieconsultancy of de introductie van hotte nieuwe producten - het zijn zo maar
een paar voorbeelden van waar jonge energie-ingenieurs terecht kunnen komen.
“De energietechniek is een razend spannend en dynamisch vakgebied waarin
enorme investeringen omgaan vanwege het grote maatschappelijke belang”, zegt
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Van der Meijden. Studenten van nu gaan beslissen over de inrichting en de investeringen voor het energienetwerk van de toekomst dat ondanks alle veranderingen
duurzaam en betrouwbaar elektriciteit moet blijven leveren.
De afdeling Electrical Sustainable Energy van de TU Delft werkt de komende jaren
hard door aan toekomstgericht energieonderzoek. Zo ontwikkelt afdelingsvoorzitter Miro Zeman zonnecellen die met een minimum aan materiaal een maximale omzetting van licht in elektriciteit behalen. Peter Palensky doet onderzoek
aan intelligente elektriciteitsnetten. Han La Poutré ontwikkelt slimme, decentrale ICT-systemen die kunnen beslissen over vraag en aanbod van energie en die
anticiperen op voorspellingen. Mart van der Meijden werkt aan inpassing van
gelijkspanningssystemen in bestaande netten. Dat is nodig voor de inpassing van
grootschalige en wijdverspreide duurzame energiebronnen in het Europese elektriciteitssysteem. Bram Ferreira ontwikkelt nieuwe componenten voor de vermogenselektronica in de toekomstige smart grids. Pavol Bauer tot slot ontwikkelt gelijkspanningssystemen, opslag en contactloze energieoverdracht waarmee elektrische
auto’s op de elektrische snelweg kunnen bijladen tijdens het rijden.
Veel van het onderzoek in de elektrische energietechniek verloopt in samenwerking
met andere wetenschappers van de TU Delft en van andere universiteiten en samen
met het bedrijfsleven. “Vrijwel al het moderne toegepaste onderzoek is multidisciplinair”, verklaart Zeman. Vandaar dat elektrotechnici en informatici samenwerken met chemici, windenergie-experts en bestuurskundigen om maar een aantal
disciplines te noemen. Samen werken ze er hard aan om elektriciteit de universele
energiedrager van de 21-ste eeuw te maken. Maar sinds wanneer hebben we eigenlijk
elektriciteit en hoe is dat begonnen?
Honderdtien jaar geleden, in 1905, werd ‘Electrotechniek’ als zelfstandige faculteit
erkend door de toenmalige Technische Hogeschool Delft. Maar het verhaal van elektriciteit in Nederland begint nog honderd jaar eerder.
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De entree van de faculteit ‘Electrotechniek’ aan de Kanaalweg toonde de veelzijdige
toepassingen van elektriciteit: kracht, beweging, warmte, licht en geluid.
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Hoofdstuk 2

Van stoom
naar stroom
Elektriciteit begon zo’n tweehonderd jaar geleden als een kermisattractie. In een advertentie op de achterpagina van de Courant van
Amsterdam kondigde het Theatre Français aan de Erwtenmarkt, de
huidige Kleine Komedie, een optreden aan van de heer Bienvenu,
professor in de proefondervindelijke natuurkunde.
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‘Hij zal over ELECTRICITEIT handelen, hij zal een VUURWERK in het groot vertoonen; hij zal het nut aantoonen der nieuwelijks uitgevonden thermolampen; hij zal
een ELECTRISCH BALLET vertoonen; alles volgens het daarvan publiek aangeplakt
programma.’
Elektriciteit, kortom, was een kwestie van dames & heren en van spanning &
sensatie. Komt dat zien, komt dat zien. Ingenieurs kwamen er niet aan te pas, dat
zou nog een eeuw duren. De Nederlandse opleiding voor ingenieurs begon in 1842.
Toen opende koning Willem III in Delft de Koninklijke Academie. Het was de eerste
opleiding voor ingenieurs, handelaren en ambtenaren voor Nederlands Indië. Later
spitste de opleiding in Delft zich toe op technisch onderwijs en kreeg de naam
Polytechnische School.  Vanaf 1864 leidt de school ingenieurs op voor weg- en
waterbouw, scheepsbouw, mijnbouw en werktuigbouw.
De negentiende eeuw was de gouden tijd van de stoommachine. In 1839 reed de
eerste stoomtrein, De Arend, in 25 minuten van Haarlem naar Amsterdam. Na een
voorzichtig begin doken er in de tweede helft van de 19e eeuw overal in Nederland
stoommachines op. Bij de suikerfabrieken in West-Brabant, de zuivelfabrieken in het
noorden, de voedingsindustrie in de Randstad en de textielindustrie in het oosten overal dampten en dreunden grote stoommachines.

Het pand aan Westvest 9 in Delft was in 1864 het onderwijsgebouw van de Polytechnische School - de voorloper van de TU Delft.
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Het was een kwestie van tijd totdat dynamo’s, die eerst met de hand aangedreven
werden, aan stoommachines werden verbonden om elektriciteit op te wekken. De
bouw en voortbeweging van generatoren werd als onderdeel van de werktuigbouw
beschouwd. Vanaf 1850 draaiden de eerste door stoom aangedreven generatoren.
In het begin waren dat enorme kolossen die 3 ton wogen en toch maar 2 kilowatt
elektrisch vermogen leverden (net genoeg voor een moderne stofzuiger). Door opeenvolgende verbeteringen ging het gewicht naar beneden en steeg het vermogen tot
enkele tientallen kilowatts tegen 1880. Belangrijke verbeteringen waren het gebruik
van elektromagneten in plaats van permanente en het gebruik van lamellen in
plaats van een doorlopend gietstuk, waardoor de warmteontwikkeling in de machines flink afnam. Die vinding staat op naam van de Belg Zenobe Theophile Gramme.
Zijn dynamo’s zijn rond 1880 veruit favoriet. ‘Deze stroomopwekker geeft een aanmerkelijk krachtiger licht dan elk ander van de beproefde machines’, schrijft R. van
der Meulen in zijn boekje ‘De Electriciteit in het maatschappelijk leven’ uit 1888. Hij
voegt er aan toe: ‘De bediening der machine kan ook aan minder geoefende lieden
worden toevertrouwd, zonder te behoeven te vreezen, dat de draden door verwarming of vonkenvorming schade lijden.’

Gramme generator
De introductie van de zuil van Volta, in 1800, gaf de aanzet tot een reeks van
experimenten. Het was ‘s werelds eerste batterij die de mogelijkheid bood een
elektrische stroom te laten lopen. Tot dan toe kende men alleen statische elektriciteit die na een korte ontlading verdwenen was. Ohm deed proeven met de
geleidbaarheid van materialen en Oersted ontdekte het verband tussen elektriciteit en magnetisme. Hij liet zien dat een draad waar een elektrische stroom
doorheen vloeit een in de nabijheid opgestelde kompasnaald doet bewegen.
In 1825 werd bekend dat de Franse natuurkundige Arago door een stroomloze
koperen schijf te laten roteren naast een kompasnaald, deze kon laten bewegen. Hij noemde dit “draai-magnetisme”. Het grote experimenteren begon:
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tientallen onderzoekers stortten zich op de uitdaging om een apparaat te ontwerpen waarbij het elektromagnetisme als drijvende kracht benut kon worden. Het is daarom lastig om de vraag te beantwoorden, wie als eerste op het
idee kwam om een motor te construeren die, met behulp van elektriciteit, een
werktuig kon aandrijven. Was het professor Salvatore del Negro uit Padua of
Moritz Hermann von Jacobi? In de eerste tien jaren van deze ontwikkeling
(1832-1842) werden meer dan twintig typen elektromotoren door even zoveel
bedenkers, ontworpen en gebouwd. In die periode werden naast elektromotoren
ook generatoren of dynamo’s gebouwd. In september 1832 demonstreerde
Antoine-Hippolyte Pixii een machine waarbij twee roterende magneten in een
spoel een stroom konden opwekken. Het jaar daarop, in 1833, werd in Engeland,
door Clarke en Saxton dit principe omgedraaid: de magneten stonden stil en
de spoelen draaiden rond en in datzelfde jaar toonde Heinrich Lenz aan dat de
rollen van motor en generator uitwisselbaar zijn. De elektrische machine kan
zowel als motor, indien aangesloten op een batterij, en als generator werken
als de rotor mechanisch wordt aangedreven. De eerste vijftig jaar waren het
gelijkstroommotoren en -generatoren die geproduceerd werden. Hoewel de
eerste door Pixii gebouwde generator wisselstroom opwekte, wilde men een
gelijkspanningsbron hebben die de zuil van Volta zou kunnen vervangen. De
wisselstroomgenerator werd van een mechanische gelijkrichter voorzien, die
het mogelijk maakt dat de generator een stroom levert die één kant op loopt:
de commutator was geboren. In veel landen bouwde men gelijkstroomgeneratoren. In Engeland door Wheatstone en in Duitsland door Siemens en in het
Nederlandse taalgebied door Gramme. Dit exemplaar van een vroege dynamo
behoort tot de studieverzameling van de TU Delft.

Witheid van zijnen glans
‘Het voornaamste gebruik, dat van de electrische machines is gemaakt, is ongetwijfeld hare toepassing tot opwekking van electrisch licht en eerst door de uitvinding
der electrische machines werd electrisch licht in het groot mogelijk’, aldus Van der
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Gramme generator uit de studieverzameling van Elektrotechniek, de generator is
van na 1878.
Meulen. Het is dan tien jaar nadat Parijs zijn grandeur heeft gevestigd met een lichtshow die zo indrukwekkend was dat we tot op de huidige dag Parijs als ‘de lichtstad’
aanduiden. Nederland liep op dat moment nog wat achter.
Het was ook niet zo eenvoudig, dat elektrische licht. De gloeilamp was nog niet
uitgevonden (Edison, 1897), dus er kwam heel wat bij kijken om elektrisch licht te
ontsteken. Niettemin was het leger wel geïnteresseerd. In 1877 schrijft de Gooi- &
Eemlander over een experiment:
‘Ten behoeve van het bataljon mineurs en sappeurs zijn door den heer J. O. v.
Harting Bank eenige werktuigen geleverd en gemonteerd tot het maken van electrisch
licht. Zij bestaan uit 1 lokomobiel, 1 magneto-electrisch machine van de Cie Alliance
en 1 elektrische lamp met parabolischen spiegel van ruim 1 meter diameter.
De lokomobiel brengt de magneto-electrische machine in beweging, en door deze
wordt de galvanische stroom opgewekt, welke door koperdraden naar de electrische
lamp gevoerd wordt, en daar de koolspitsen doet gloeien.
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Bij de twee voorloopig genomen beproevingen is gebleken, dat de toestellen uitmuntend werken en het licht op een buitengewoon grooten afstand kan geworpen worden. Zoo waren Zaterdag eenige officieren voorafgegaan naar het fort Voordorp, welke
beweerden daar zeer goed een blad te hebben kunnen lezen in het licht der lamp.’
Toen de gloeilamp nog niet bestond, was men op de koolspitslamp aangewezen.
Die werkt door een stroom door twee koolstofstaven te voeren die met de punten
tegen elkaar staan. De elektrische stroom maakt het contactpunt roodgloeiend. Als
je dan de spitsen een paar millimeter van elkaar haalt, ontstaat er een felle flakkerende paars-witte vlamboog tussen de spitsen. Vandaar de alternatieve benaming
‘booglamp’. Het is, grappig genoeg, de enige vorm van elektrisch licht die je uit kunt
blazen. Al zijn er weinig mensen die zo dicht in de buurt van het felle licht durven
komen.
Over de felheid van het licht begon men zich ook enige zorgen te maken toen
hier en daar industrieën een eigen dynamo aanschaften en die aan een stoommachine koppelden om de fabriek elektrisch te verlichten.
In augustus 1877 bericht de Gooi- en Eemlander: ‘De spinnerij der heeren Ter
Kuile in Enschede zal eerlang elektrisch verlicht worden. Dit zal het eerste geval
zijn, waarin voor de verlichting van dergelijke etablissementen hier te lande van
elektrisch licht gebruik wordt gemaakt. Het is te hopen — zegt de Amsterdamse
Courant, waaraan dit bericht ontleend is — dat men, alvorens daartoe over te gaan
den hoogleeraar Donders of een ander ervaren oogarts zal hebben geraadpleegd.’
De Fransen zijn bij de voorbereiding van de wereldtentoonstelling van 1878 heel wat
minder terughoudend. De Russische ingenieur en uitvinder Pavel Jablochkoff had
een verbeterde versie van de koolspitslamp ontwikkeld die niet meer met de hand
bijgeregeld hoefde te worden. Bij het ontsteken smolt een stukje draad tussen de
koolspitsen waarna er een vlamboog ontstond. Parijs maakte er de blits mee door
de Avenue de l’Opera ermee in het licht te baden alsmede het warenhuis Grands
Magasins en de Tuillerieën langs de Seine.
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De verslaggever van de Gooi- en Eemlander schrijft: ‘Het straalt geene hitte uit en
is niet onderhevig aan ontploffen. Zijn eigenaardigste kenmerk is de witheid van
zijnen glans, die het gaslicht rood doet schijnen en het daglicht zóó nabij komt, dat
alle kleuren onveranderd blijven. De volle maan, boven ene elektrische lantaarn
gezien, neemt een groenachtigen tint aan.’
Als betoverd liep hij langs de verlichte fonteinen en zag de trotse kalkstenen
gevels oplichten tegen de nachtelijke hemel. Eén ding was hem na dit bezoek wel
duidelijk: ‘De ten einde spoedende wereldtentoonstelling zal vermoedelijk ééne blijvende herinnering nalaten op industrieel gebied: de toepassing van het elektrisch
licht in de gedaante van straatlantarens en van candelabres binnen of buiten groote
openbare gebouwen.’
Dat kunnen wij ook, moet de organisatie gedacht hebben van de feestelijke
intocht van de 61-jarige koning Willem III en zijn 20-jarige bruid Emma von

Koolspits of booglamp uit Duitsland, model Brillant Moderne Lichttechniek. Zulke
lampen waren tussen 1890 en 1950 in gebruik bij theaters en bioscopen.
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Waldeck-Pyrmont in 1879. De Standaard meldt eerst nog: ‘De Dam zal
bij ‘s Konings verblijf alhier electrisch worden verlicht met bougies
Jablochkoff en zullen het Rembrandtplein, Kattenburgerplein, de
Westerstraat, de Nieuwmarkt, de
Blauwbrug, het voormalig Beursplein met guirlandes van ballons
en lampions versierd worden.’
Uitbundigheid met mate; niet alle
verlichting wordt elektrisch.
Sterker nog: een half jaar later
waren de plannen gewijzigd en
meldde de Javabode kort: ‘De illuminatie op den Dam met elektrisch
licht is vervallen.’ Waarom het

Demonstratie van indirect licht van de ‘Regula-

Nieuwe Licht niet in Amsterdam

teur Jaspar’ enkele jaren na de wereldtentoon-

ontstoken werd, bleef onduidelijk.

stelling.

Verlichting
Een van de eerste toepassingen van elektriciteit betrof verlichting. De vandaag
de dag gehanteerde spanningsniveaus vinden hun oorsprong in het gebruik
van booglampen in de beginperiode van de elektriciteitsvoorziening. De booglamp was de lichtbron voordat de gloeilamp zijn intrede deed en werkt bij
een spanning van 55 Volt. De bedrading in de huizen werd uitgelegd met drie
draden: een draad met +55 Volt, een draad met -55 Volt en een nul-leider. Op
die wijze was er naast 55 Volt ook 110 Volt beschikbaar.
De ontdekking van Volta in 1800  bracht een elektrochemische energiebron,
de zuil van Volta, die gelijkstroom produceerde. Dit gaf aanzet tot onderzoek
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aan lichtbogen en leidde tot de ontdekking van de gloeidraad en tot de productie van gloeilampen. De gloeilamp produceert naast licht ook een aanzienlijke
hoeveelheid warmte en is dus geen erg efficiënte lichtbron. Wanneer de gloeilamp in bedrijf is verdampt de gloeidraad geleidelijk en slaat neer op de binnenkant van de glazenbehuizing. Als de gloeidraad uiteindelijk breekt is dat
het einde van de gloeilamp en moet deze vervangen worden.
De halogeenlamp is de verbeterde versie van de gloeilamp. De glazen
omhulling is gevuld met halogeen gas dat een chemische reactie aangaat met
het verdampte metaal van de gloeidraad en zorgt ervoor dat het verdampte
metaal zich weer afzet op gloeidraad. De temperatuur van de gloeidraad kan
daarom hoger zijn en dit resulteert een hogere lichtopbrengst.

Boogspitslamp.
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Licht, kracht en warmte
Uit Londen kwam het nieuws dat de heer Edison het vraagstuk had opgelost van
‘de verdeling van elektrisch licht.’ De koolspitslampen en Jablochkoffkaarsen waren
toen fraai geschikt voor buitenverlichting en om industriële hallen in een zee van
licht te laten baden, gezellig kon je het niet noemen. Elektrisch licht was daardoor
nog niet iets voor in huis. De gloeilamp van Edison bracht daar in 1878 verandering
in. Overigens gingen tal van andere uitvinders hem voor in de ontwikkeling van
de gloeilamp: Humphry Davy (Engeland, 1801), Heinrich Göbel (Duitsland, 1854),
Alexander Lodygin (Rusland, 1872) en Joseph Swan (Engeland, 1878) waren de
bekendsten.
De Javabode legt het voordeel van de gloeilamp als volgt uit (18 november 1878):
‘De beteekenis van dit bericht is deze, dat Edison heeft uitgevonden hoe men het
electrische licht niet langer behoeft, te concentreren in enkele schitterende, verblindende punten, maar het verdelen kan
in juist zooveel zwakkere lichten als
men wil. Hierdoor zal het electrische
licht in deze kamers en gangen kunnen worden aangebracht, in plaats
van enkel een zeer uitstekende maar
dure verlichting te vormen voor pleinen, straten en groote gebouwen.’ De
gloeilamp bracht elektrisch licht binnen het bereik van de gewone man dát was Edisons grote doorbraak.
Maar voor de gasfabrieken was het
elektrische licht een bedreiging
omdat gaslampen in de loop van
de negentiende eeuw de standaard
Thomas Edison (1847 - 1931) bracht elektrisch

waren geworden voor verlichting

licht in huis.

binnenshuis en ook op straat. Het
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fel oplichtende gloeikousje, nu nog in gebruik in campingverlichting, was de laatste
innovatie op dat gebied. Alleen al het optreden van Edison in Londen deed de koers
van de gasmaatschappijen daar met 8 procent dalen.
De gasfabrieken gingen natuurlijk in de verdediging. De directeur van de gasfabriek in Helmond verklaarde in de krant (Javabode, 13 december 1879) dat elektrisch
licht duurder is: ‘Hij maakt namelijk de opmerking, gestaafd door de opgaven van
den uitvinder zelven afkomstig, dat de verlichting door elektriciteit 19 maal kostbaarder is dan de verlichting door gas. Aanvankelijk zou dus de maatschappij niet
veel gebaat worden door deze uitvinding.’
Een ander argument is de aangename kleur van het gaslicht tegenover het kille
elektrische: ‘Door een nieuwe soort brander en een scheikundige bewerking van het
gas is het licht helderder, veel minder rood (dan het eerdere gaslicht, red.) en daarbij
aangenamer dan het schelle elektrische licht’, aldus De Standaard.
Het zullen de innovaties van een dinosauriër
blijken te zijn. Edison rook bloed en sprak zich
uit tegenover De Volksvriend: ‘De Professor
verklaart de beweringen dat zijne uitvinding
van elektrisch licht eene mislukking was, voor
uitstrooisels van gasfabrikanten. Binnen twee
maanden hoopt hij de gehele zaak bloot te leggen en zal inmiddels Menlo park met 500 elektrische lampen verlichten. Deze zijn zeer eenvoudig
en bestaan uit een platina draad, overdekt met
een glasballon; kostende niet meer dan $1,30
het stuk.’ Dat lijkt onwaarschijnlijk gezien het
gebruik van platina, maar de uitspraak tekent
Edison als een man die zich niet uit het veld
laat slaan. Voor de directeuren van de gasfabriek

Vroege gloeilamp, let op de zwarte

heeft Edison nog meer slecht nieuws. De journa-

aanslag afkomstig van de verdam-

list van de Javabode tekent Edisons woorden op:

pende gloeidraad.

1

2

3

4

5

6

7

34

Rond 1930 was de gasfabriek nog prominent aanwezig in veel Nederlandse steden,
zoals hier in Eindhoven.
‘Ik ga den gasfabrieken konkurrentie aandoen niet alleen met licht, maar ook met
warmte. De elektrische kabel zal in elke straat worden gelegd en de draden, die in
de huizen worden gebracht, zullen niet alleen licht, maar beweegkracht en warmte
brengen. Met dat nieuwe vermogen zult gij naaimachines, schoenpoetsmachines,
wasmachines in beweging kunnen brengen, uw huis verlichten en uw voedsel
koken.’
Het zullen profetische woorden blijken. De negentiende eeuw was die van de
industriële vooruitgang, gedreven door kolen en stoom. De volgende eeuw, de twintigste, zou de eeuw worden van elektriciteit. Aan het eind van de negentiende eeuw
stond Nederland op die overgang van stoom naar stroom.
Intussen bouwde Willem Benjamin Smit uit Slikkerveer als autodidact gestaag verder aan zijn elektrotechnische machines. Als zoon van een directeur van een klinknagelfabriek verdiepte hij zich in Duitse en Engelse handboeken over het maken
van dynamo’s. En op achttienjarige leeftijd, het jaar van de wereldtentoonstelling in
Parijs, bouwde hij Nederlands eerste dynamo. Hij kreeg toen een eigen werkplaats
binnen de klinknagelfabriek van zijn vader om zijn ideeën verder uit te werken.
1

2

3

4

5

6

7

35

Daarna ging het snel. De historische site willemsmithistorie.nl meldt: ‘Hij bouwt
een tweede dynamo die een verbeterde uitgave van de eerste is en sluit hierop een
booglamp aan waarmee hij de klinknagelfabriek van zijn vader verlicht. Met belangstelling worden zijn experimenten met elektrische machines en verlichting gevolgd.
Familieleden industriëlen zijn zeer enthousiast en geven hem een steuntje in de rug
door hem een soortgelijke opdracht te geven.’
De opdrachten volgden elkaar op en werden allengs groter: ketelmakerij Diepeveen, Lels en Smit in Kinderdijk, de werven van Smit, de werf Wilton Feijenoord.
In 1886, zeven jaar nadat het in Amsterdam niet lukte, legde Smit in Nijmegen de
eerste elektrische straatverlichting aan: een gelijkstroomgenerator, tien lantaarns,
booglampen en lantaarnpalen. ‘Er wordt een ringvormige ondergrondse leiding gelegd
vanaf de kleine centrale naar de 10 straatlantaarns aan de Waalkade en zo wordt
Nijmegen als eerste stad in Nederland van elektrische straatverlichting voorzien.’

De gelijkstroomgenerator van Willem Smit voor de Nijmeegse Waalkade (1886).
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Schakelaars
Voor hij met zijn elektriciteitsbedrijf aan Pearl Street kon beginnen moest
Edison eerst elk onderdeel – van de long-legged Mary-Ann (de dynamo) tot het
kleinste fittinkje – zelf ontwikkelen. Zo was het voor de distributie essentieel
delen van een net te kunnen in- en uitschakelen, in het bijzonder in geval van
kortsluiting of overbelasting. Eén van Edisons patenten betreft dan ook een
vermogenschakelaar (1879), al gaf hij in de praktijk de voorkeur aan smeltveiligheden.
Er zijn in principe drie soorten schakelaars. De lastschakelaar wordt
gebruikt om een normaal belast net in- of uit te schakelen. De vermogenschakelaar is bedoeld voor het schakelen van de zeer grote stromen die voorkomen
bij een kortsluiting of overbelasting. Vaak worden last- en vermogenschakelaar
gecombineerd. Met de scheidingsschakelaar (scheider) wordt een net fysiek
losgekoppeld. Omdat deze alleen onbelaste netten kan schakelen mag hij
volgens de NEN 1010 echter niet eens schakelaar heten…
Probleem bij het schakelen is dat elektrische stroom zich ‘verzet’ (wet van
behoud van flux) tegen onderbreking. Bij het verbreken van een contact worden
door het spanningsverschil in de ruimte tussen beide contacten ionen en elektronen gevormd, die stroom geleiden in de vorm van een lichtboog. Als de afstand
tussen beide contacten groot genoeg wordt, dooft de lichtboog. Deze afstand
hangt af van het medium (diëlektricum) waarin wordt geschakeld. Elk medium
heeft een zekere doorslagspanning. In de vroegste schakelaars was het schakelmedium eenvoudig lucht. Hiervan is de messchakelaar een voorbeeld. Het handvat is met een veer verbonden met het contact. Door het openen van het handvat
wordt de veer zover gespannen dat het beweegbare contact, dat geklemd zit in het
vaste contact, met grote snelheid losschiet. De lichtboog die ontstaat wordt snel
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weer verbroken. Dat is tenminste de bedoeling: als de stroom te groot is of de
afstand tussen de contacten onvoldoende kan een ‘Stehlichtbogen’ ontstaan. Dan
mocht je hopen dat elders een smeltveiligheid doorbrandde, of je kon proberen
de ‘in der Schalter entstandenen Lichtbogen mit der Mütze auszuschlagen’.
Vooral in gelijkstroomnetten was schakelen een probleem. Bij wisselstroom
gaat de stroom immers telkens weer door nul, waarbij de lichtboog blust en
alleen moet worden voorkomen dat deze herontsteekt.

Bij de messchakelaar zorgt veer-

Het gebruik van olie als isolatiemedium maakte

spanning voor een snelle verwij-

een compactere constructie van vermogenschake-

dering van de contacten.

laars ondanks hogere spanning mogelijk.
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Dynamolokaal
Het onderwijs aan de Polytechnische School in Delft volgde de ontwikkelingen,
maar nam niet echt het voortouw. In de jaren na de wereldtentoonstelling verschenen vakken op het curriculum als ‘elektromagnetische bewegingswerktuigen’
(dynamo’s en motoren), ‘toestellen voor het voortbrengen van elektriciteit’ en ‘elektrische overbrenging van arbeidsvermogen’. Ze waren bedoeld voor studenten in
de Toegepaste Natuurkunde.

In het nieuwe lokaal voor Toegepaste Natuurkunde en Elektrotechniek aan de Kanaalweg
konden studenten ervaring opdoen met generatoren.
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Pauze in het dynamolokaal.
De Maatschappij ter Bevordering van Nijverheid vond dat te weinig daadkrachtig en
verzocht in 1884 de directie een opleiding in te stellen voor ‘electrische ingenieurs’.
De Raad van Bestuur vond zo’n specialisme niet nodig en ook strijdig met het idee
van een (bredere) polytechnische opleiding.
Toch verandert er wel wat: het vak ‘electrotechniek’ wordt ingevoerd, evenals
‘electrisch licht’ en ‘telegrafie en telefonie’. Het waren vrijwillige vakken voor studenten werktuigbouwkunde die zich wensten te specialiseren in de elektrotechniek.
Professor J.A. Snijders begon zich na een vergelijking met de opleidingen in het buitenland te realiseren dat de Delftse opleiding er matig voorstond. Hij kwam tot de
conclusie dat er een goed elektrotechnisch laboratorium zou moeten komen, met
meer docenten en een apart diploma voor elektrotechnische ingenieurs - precies
zoals de industrie bepleit had.
Industrieel Willem Smit schaarde zich aan zijn zijde en verklaarde ‘dat wanneer
aan onze Polytechnische School voldoende hulpmiddelen voor het onderwijs in de
Electrotechniek worden beschikbaar gesteld, hierdoor de Electrotechnische Industrie zal zijn gebaat en voorkomen zal worden dat Nederlandsche Electrotechnische
Ingenieurs zullen ontbreken.’
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Industrieel Willem Smit verklaarde dat in 1893, tijdens een bezoek van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVI) waar hij erelid van was, aan het dynamolokaal
van de Polytechnische School aan de Kanaalweg. Smit voegde de daad bij het
woord en schonk een aantal demonstratiedynamo’s die in het leslokaal werden
opgesteld.
Snijders op zijn beurt bleef de overheid bestoken met verslagen van studiereizen
naar buitenlandse elektrotechnische fabrieken en instituten. Langzamerhand kreeg
hij meer steun. Er kwamen tussen 1890 en 1905 drie hoogleraren bij, en in 1904
werd het nieuwe laboratorium voor Toegepaste Natuurkunde en Elektrotechniek in
gebruik genomen.

Feldmann
In die tijd moeten Snijders ook de publicaties van een zekere ingenieur Clarence
Feldmann zijn opgevallen. Feldmann had zijn opleiding gevolgd aan de Technische
Hochschule van Darmstadt. Na slechts drie jaar sloot hij de opleiding in 1888 cum
laude af. Daarna werkte hij als ingenieur bij de firma Ganz & Co in Boedapest aan
meetinstrumenten en netwerktheorieën. Dankzij zijn talenkennis (hij werd geboren
in Amerika en verhuisde op 5-jarige leeftijd naar Duitsland) publiceerde hij zowel in
Engelse als Duitstalige bladen. Vanuit generatorbouwer Helios was Feldmann tussen
1892-1894 verantwoordelijk voor de aanleg van een wisselspanningsnet in Keulen.
Nadat hij de problemen met parallelschakeling van generatoren overwonnen had,
keerde hij bij Helios terug. Samen met zijn vriend Josef Herzog publiceerde hij tot
1898 een reeks standaardwerken in de elektrotechniek: over theorie en praktijk van
netwerken, transformatoren en elektrische verlichting.
Hij kwam er achter dat de directie van Helios de patenten had verworven van
de geniale uitvinder Nicola Tesla voor draaistroommotoren. Maar uitsluitend om
te voorkomen dat anderen er iets mee deden. Ook wilden ze niet dat Feldmann er
iets mee deed. De directie van Helios geloofde heilig in hun eigen 1-fase wisselspanningssysteem en zag de driefasen wisselspanning (draaistroom) van Tesla als een
bedreiging. Toch paste Feldmann die techniek toe bij de uitbreiding van de centrale
van Electra in Amsterdam met 1200 pk. Datzelfde jaar, 1898, ontwierp Feldmann ook
1

2

3

4

5

6

7

44

een centrale voor St. Petersburg met
zes enorme generatoren van zes meter
doorsnede en een vermogen van 800
kVA elk. Hij heeft de installatie zelf
nooit gezien, maar er kwamen ook
geen klachten over.
Toen hij als hoofd van de afdeling
elektriciteitswerken bij Helios steeds
vaker te maken kreeg met onuitvoerbare of onrendabele opdrachten in
het buitenland, besloot hij in 1902 zijn
goedbetaalde baan op te geven en zich
als privédocent, we zouden nu zeggen
‘consultant’, te vestigen in Darmstadt.
‘De colleges waren goed bezocht en
het werk gaf mij voldoening’, schreef
Feldmann daarover in het gedenkboek

Feldmann in 1905.

dat in 1937 ter gelegenheid van zijn
afscheid van de TH Delft werd uitgegeven. ‘Er waren toen allerlei Nederlanders
in Darmstadt, onder anderen Dr. A.C. van Rossem en ir. Swartwout de Hoog.’
Feldmanns naam was dus al bekend in Nederland.
In 1904 ondernam Feldmann op eigen kosten een studiereis naar Amerika. Zoals alle
Duitse ingenieurs was ook Feldmann onder de indruk van de Noord-Amerikaanse
techniek en het praktijkgerichte onderwijssysteem. Aan de Technische Hochschulen
in Duitsland was een discussie ontbrand over de te wiskundige benadering van de
elektrotechniek. De ingenieurs zouden daardoor vervreemd raken van de praktische
techniek. In de VS had men goed uitgeruste laboratoria waarin studenten moesten
leren meten. Feldmann nam de positie in dat kunnen en weten elkaar moesten
aanvullen. In Amerika bezocht hij de grote centrales van Chicago (gebouwd door
Edison), New York en bij de Niagara watervallen. Ze leken hem overgedimensioneerd,
maar men legde hem uit dat de centrales met twee forensenpieken te maken hadden
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als mensen per elektrische tram naar en van hun werk reisden en dat bovendien
de rentabiliteit van de centrales goed garen spon bij pretparken zoals die op Coney
Island. Die gebruikten voor hun verlichting en elektrische motoren dermate veel
stroom, dat de belasting in de zomer soms hoger uitviel dan in de winter. Dat zette
Feldmann aan het denken en schrijven over de bedrijfsmatige kant van elektriciteitsvoorziening. Zijn indrukken uit Amerika leidden tot een stapel aan publicaties
die ook in Nederland moeten zijn opgevallen.
Terug in Dortmund verleende de Hertog van Hessen hem de professorstitel,
maar zonder een aanstelling als hoogleraar. Of dat een teleurstelling was, daar rept
Feldmann niet over. Wel schrijft hij: ‘in Mei 1905 kwamen Prof. J. Kraus en prof.
J.A. Snijders mij bezoeken en op 1 Juni 1905 werd ik benoemd tot hoogleeraar in de
electrotechniek in Delft.’ Daar heeft hij dus niet lang over moeten nadenken. Gelijk
na de zomer begon hij zijn colleges in het Nederlands, op aanraden van rector magnificus Jacob Kraus. Die had zelf in Chili colleges waterbouw in het Spaans gegeven.

Praktisch inzicht
Het was een bijzonder jaar voor de elektrotechniek in Delft. In 1905 ging de Polytechnische School over in de Technische Hogeschool, wat inhield dat de TH hetzelfde aanzien genoot als de universiteiten en ook het recht van promoties verwierf.
Koningin Wilhelmina kwam er op 10 juli 1905 persoonlijk voor naar Delft. Bij die
overgang verscheen ‘Electrotechniek’ voor het eerst als zelfstandige studierichting
op het programma.
Naast Snijders (theoretische elektriciteitsleer) waren de andere hoogleraren bij
elektrotechniek: C.L. van der Bilt (zwakstroom zoals in telegrafie, telefonie en
signaalwezen) en G.J. Van Swaaij (sterkstroom zoals in verlichting, kracht en tractie).
Professor Clarence Feldmann had als vakgebied: elektrotechnische machines en
netwerken.
Naast de nieuw verworven academische status van de opleiding benadrukte
Feldmann de noodzaak van praktische ervaring: ‘Den waren ingenieur is naar mijne
opvatting die man die op grond van zijne wetenschappelijke opvoeding in staat is,
voor een nieuw probleem een aantal oplossingen te vinden, en op grond van zijn
1

2

3

4

5

6

7

46

praktische inzicht in staat is, onder deze oplossingen voor het bepaalde geval de
beste, de doelmatigste uit te kiezen.’
Dat hij zelf dat vak als geen ander beheerste, zou hij in de komende decennia
bewijzen met zijn directe en sturende rol bij de Nederlandse elektriciteitsvoorziening zoals die zich vanaf 1910 ontwikkelde. Naast zijn rol als hoogleraar in Delft
was Feldmann namelijk niet te beroerd om eigenhandig generatoren en centrales te
ontwerpen en daarnaast ook vrijwel het hele land van advies te dienen bij de aanleg
van elektriciteitsnetten.
De opening van de faculteit
Electrotechniek werd gevierd
met een grote tentoonstelling
in het nog vrij lege gebouw.
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Hoofdstuk 3

Hoger en
verder
Elektriciteit groeide in het begin van de twintigste eeuw uit tot een
openbare voorziening. Onder regie van professor Feldmann gingen
stedelijke centrales deel uitmaken van provinciale netwerken.
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De elektriciteitsproductie groeide rond het jaar 1900 als kool. Ieder jaar nam het
opgestelde vermogen met 18 procent toe. Willem Smit uit Slikkerveer, we kwamen
hem in het vorige hoofdstuk al tegen als producent van generatoren, voorzag een
gouden toekomst voor transformatoren.
Het idee daarachter is simpel: naarmate je een grotere afstand wilt overbruggen
moet je de spanning omhoog brengen zodat de stroom evenredig naar beneden gaat.
Daardoor vermindert het warmteverlies in de kabels (dat evenredig is met het kwadraat van de stroomsterkte) en hoeven de kabels minder dik uitgevoerd te worden.
Met de techniek die toen voorhanden was, betekende een hoge transportspanning een belangrijk voordeel voor wisselspanning ten opzichte van gelijkspanning.
Wisselspanning was immers met een transformator eenvoudig op een hoger of lager
spanningsniveau te brengen. Voor op zichzelf staande systemen maakte de keus tussen wisselspanning of gelijkspanning niet uit - de lampen branden even goed wel en
generatoren waren leverbaar in beide uitvoeringen. Gelijkspanning had het voordeel
van opslag in accu’s en bovendien waren elektromotoren er goed mee te voeden.

Luchtopname Smit Slikkerveer.
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Maar naarmate een generator grotere gebieden ging bedienen, verliep het transport
efficiënter bij hogere spanning en werd wisselspanning aantrekkelijker.
Met de opkomst van de zogenaamde ‘districtscentrales’ rond 1910 werd wisselspanning de norm en gingen de spanningen omhoog: gemeentelijke centrales leverden 3.000 of 5.000 volt en provinciale voorzieningen draaiden zelfs op 10.000 volt
ofwel 10 kV.

Districtsdenken
Willem Smit had zich niet vergist toen hij een
gouden toekomst voor transformatoren voorspelde. Hij had de vraag hooguit onderschat. Er
was voor de productie van al die transformatoren meer ruimte nodig dan men in Slikkerveer
kon vrijmaken. Smit, toen inmiddels 52 jaar
oud, liet het opzetten van een nieuwe fabriek
liever over aan de twintig jaar jongere

Transformatoren staan klaar voor transport.

ingenieur Thomas Rosskopf.
Rosskopf (geboren in Amsterdam in 1880) had
tussen 1898 en 1902 de Polytechnische School
in Delft doorlopen waar hij werktuigbouwkunde studeerde. Voor het vak elektrotechniek
was hij naar Karlsruhe afgereisd, waar hij in
1904 als elektrotechnisch ingenieur afstudeerde.
Tussen 1907 en 1913 werkte hij bij Smit in
Slikkerveer als hoofd van de transformatorenafdeling.
De verzelfstandiging van de transformatorenproductie in 1913 was een grote kans voor
hem. Op zoek naar een nieuwe locatie koos hij
voor Nijmegen vanwege de gunstige ligging

Het transport van de loodzware

aan spoorwegen en de Waal (in verband met

transformatoren was vaak een uitdaging.
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zwaar transport), droge zandgrond
(vanwege vochtgevoeligheid van
de trafo’s) en de aanwezigheid
van goede hotels om gasten op te
kunnen vangen. De apparatuur
uit Slikkerveer voor transformatorproductie mocht Rosskopf voor
niets overnemen. Het startkapitaal van 200 duizend gulden werd
gezamenlijk opgebracht door
Willem Smit, Thomas Rosskopf,
zijn mededirecteur Bergsma en
hun familie en bekenden. Het
bedrijf begon met 40 werknemers.
Tien jaar later waren het er 250.
De voortschrijdende techniek
maakte het mogelijk om energie
over langere afstanden te transThomas Rosskopf in 1904.

porteren. Provincies vreesden
echter dat commerciële centrales

bij de aanleg van een elektriciteitsnet afgelegen kleinere dorpen zouden overslaan,
omdat de revenuen niet opwogen tegen de investering.
Een provinciaal energiebedrijf daarentegen zou met de aanleg van een net voor
de hele regio de industrie en de landbouw op het platteland bevorderen en zo de
trek van ongeschoolde arbeiders naar de steden voorkomen. Gemotiveerd door deze
mix van socialistisch idealisme en welbegrepen eigenbelang begonnen de provincies één voor één hun eigen elektriciteitsbedrijf.
Schaalvergroting biedt voordelen, zeker in een markt die jaarlijks met 18 procent
groeit. Dankzij vooruitgang in de techniek -denk aan grotere generatoren en transformatoren- werd het mogelijk om met een districtscentrale een groter gebied te
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De Transformator
In een elektriciteitscentrale wordt elektriciteit opgewekt bij een spanning
tussen de 10  en 25 kV, afhankelijk van de isolatie van de generator. De transformator zorgt er voor dat de opgewekte elektriciteit bij een veel hogere
spanning, variërend van 110 kV tot 380 kV en soms nog hoger, naar de klanten getransporteerd wordt. Zo blijft het transportverlies tot slechts enkele
procenten beperkt. Na transport over grote afstand zorgen transformatoren
er weer voor dat het spanningsniveau stapsgewijs verlaagd wordt tot de 230
Volt die bij ons thuis uit het stopcontact komt.
Een transformator bestaat, in zijn eenvoudigste vorm, uit twee spoelen
rond een gemeenschappelijke kern. De kern zorgt voor de magnetische koppeling tussen de spoelen onderling. Het werkingsprincipe van de transformator berust op de inductiewet van Faraday, ontdekt in 1831. Als directe
voorloper van de transformator kan de inductie spoel van Ruhmkorff (1851)
beschouwd worden, waarmee op de middelbare school, tijdens de natuurkunde les, hoogspanning wordt opgewekt. Aan het eind van de 19e eeuw
bouwde Dolivo-Dobrowolski de eerste drie fasen transformator.
Alhoewel de vermogenstransformator reeds meer dan honderd jaar oud
is en er al tientallen jaren er vrijwel het zelfde uitziet is het een hoogspanningscomponent met een rendement van 99%! Een hightech apparaat
van de sterkstroomindustrie gemaakt van staal, hout en koper. Een van
‘s werelds grootste transformator fabrieken staat in Nijmegen: Royal SMIT
Transformers.
De transformator heeft geen bewegende delen en is daardoor een niet
al te gecompliceerd apparaat om te bouwen. De spoelen en de kern bevinden
zich doorgaans in een bak met olie, dat als koelmiddel en isolatiemedium
dient.
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Opengewerkte transformator uit de studieverzameling van het merk Olthof uit
Ede. Zulke transformatoren werden tussen 1941 en 1956 gemaakt.
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verzorgen. Door opwekking op grote schaal daalden de kosten per eenheid, wat
economisch aantrekkelijk was. Bovendien kon de elektriciteit in een groter gebied
over verschillende klanten verdeeld worden. Als er ‘s nachts capaciteit over was
bijvoorbeeld, konden daarmee de gemalen aangedreven worden. In Duitsland
draaiden in 1910 al 250 van die districtscentrales (Überlandzentrales).

Twee Stork turbines leverden samen 3 megawatt elektrisch vermogen.
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De Groningse centrale aan het Winschoterdiep was in 1914 Nederlands eerste
provinciale centrale.

Groningse primeur
De eerste provinciale centrale van Nederland, naast de commerciële districtscentrales in Twente en Limburg, verrees in 1914 in Groningen aan het Winschoterdiep.
Achter de hoge vensters van de machinezaal stonden twee turbogeneratoren van
1500 kilowatt opgesteld - geleverd door Stork en gemaakt door Smit-Slikkerveer. Ze
draaiden rond met 3.000 omwentelingen per minuut en werden gevoed door stoom
van 300 graden Celsius onder 12 bar druk.
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Dit was een van de zes centrales die Feldmann ontwierp (waarvan er drie gebouwd
werden). Ook het ontwerp van het Groningse elektriciteitsnetwerk was van zijn
hand. De centrale leverde draaistroom3 die via een aantal voedingspunten en een 10
kilovolt kabelnet de hele provincie van stroom voorzag. De voedingspunten Veendam en Zoutkamp zouden met bovengrondse voedingsleidingen op 25 kilovolt verbonden worden met de centrale in de Martinistad.
Met dat voorbeeld zette Feldmann een stramien neer waarvan de sporen tot op de
huidige dag terug te vinden zijn: via een systeem van hoogspanningskabels, schakelaars, transformatorstations en 10 kV-kabels voorzag één centrale een hele provincie
van elektriciteit. Van Zoutkamp tot Delfzijl en van Ter Apel tot Uithuizermeeden.
Bij de aanleg van het Groninger net beschouwde Feldmann 10 kV als de maximum
haalbare spanning voor de kabels. Die werden nog niet in een laboratorium getest,
maar ter plaatse. De kabels voor het project werden geleverd door de Duitse kabelfabrikant Cassirer & Co. Volgens bestek zouden ze op 20 kV getest moeten worden,
maar Feldmann vond dat een te riskante proef nadat hij in Maastricht een kabel had
zien bezwijken. Voor Groningen vond hij een test op 15 kV gedurende een half uur
mooi genoeg. ‘Het doel kan alleen zijn gebrekkig gemonteerde stukken of stukken
met fabricagefouten te ontdekken’, verklaarde hij. ‘Een langdurig te hooge spanning
verwarmt alleen het dielektricum (de isolatie) en verzwakt de kabels.’
Vanwege omstandigheden schrapte het provinciale bedrijf in Groningen de bovengrondse 25 kV voedingslijnen omdat dikkere 10 kV kabels ook voldeden. Toen later de
vraag verder groeide en de techniek het toeliet verschenen er alsnog bovengrondse
voedingslijnen (het transportnet) maar met een hogere werkspanning van 50 kV.

3

Krachtstroom, draaistroom of driefasespanning zijn verschillende namen voor hetzelfde: drie gelijktijdig opgewekte wisselspanningen. Een draaistroomgenerator heeft drie magnetische velden met een
onderlinge hoek van 120 graden, zodat ook de opgewekte spanningen een onderling faseverschil van
120 graden hebben. Tussen een fase en de nul staat een (effectieve) wisselspanning van 230 volt. Tussen de fasen onderling is de spanning 400 volt. Het systeem, dat rond 1888 door ir. Doliwo-Dobrowolski bij AEG werd geïntroduceerd, was bij uitstek geschikt voor de aandrijving met krachtige inductiemotoren. Het is tot op de huidige dag in gebruik bij toepassingen die veel vermogen vragen.
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Daarmee bepaalde Feldmann de contouren voor het Nederlandse elektriciteitsnetwerk: driefasen wisselstroom generatoren
met een omwentelingssnelheid van 3.000
toeren per minuut (50 Hertz), een klemspanning van 10 kV op de generator, bovengrondse transportleidingen op 50 kV en
een wijdvertakt middenspanningsnetwerk
(distributienet) op 10 kV uitgevoerd met
ondergrondse kabels.

Industrie
Intussen zat, ondanks de rooskleurige
vooruitzichten op een gestaag groeiend
elektriciteitsnetwerk, het uitbreken van de
Eerste Wereldoorlog (1914-1918) het jonge
bedrijf Smit Transformatoren in Nijmegen
flink dwars: de koperprijs steeg, wikkeldraad was vanuit Duitsland nauwelijks
meer te krijgen en de transformatorolie
was zo slecht dat de bouten erin oplosten.
Directeur Rosskopf deed wat hij kon. Hij
begon zelf een draadfabriek ‘Smit Draad’
en paste de ontwerpen voor de transformatoren zodanig aan, dat ze met beschikbare
materialen gemaakt konden worden.
Zo kon het bedrijf toch doorgroeien. In
Ondergrondse 10 kV kabels vormen

1916 trok Rosskopf de jonge ingenieur Henri

de basis van het Nederlandse distribu-

George Nolen aan. Nolen was in 1913 cum

tienet. Deze kabel komt van fabrikant

laude afgestudeerd bij Feldmann in Delft.

Vogel en werd in 1930 gemaakt.

Ook Nolen had last gehad van de oorlog.
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Hij werd in 1914 opgeroepen voor militaire dienst waar hij het tot sergeant van ‘speciale
diensten’ schopte, wat dat ook mag betekenen. In 1916 zag hij kans zijn uniform af
te leggen en trad hij in dienst bij de Nijmeegse transformatorenfabriek. Het zou het
begin worden van een levenslange verbinding met zowel de industrie als met de
Delftse hogeschool waar hij in 1925 zou promoveren op het proefschrift ‘Transformatorvelden’. In 1937 zou hij de leerstoel van Feldmann overnemen. Zes jaar later werd
zijn kleinzoon Maarten van Rossem geboren. Maar nu lopen we op de zaken vooruit.
Nolens eerste klus bij Smit Transformatoren was de bouw en installatie van een
meer dan manshoge 4.000 kVA transformator in Amsterdam die op de Hoogte Kadijk
in een bak gehesen moest worden. Buitenbak en binnenwerk werden apart vervoerd
en ter plekke met geïmproviseerd hijstuig geïnstalleerd. Het moest gewoon werken,
want testen van de apparatuur was er nog niet bij. Nadat hij de klus succesvol

Toen tijdens de Eerste Wereldoorlog koperdraad schaars werd, investeerde
directeur Rosskopf in een eigen draadwals.
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geklaard had, maakte Nolen snel promotie binnen het bedrijf. In 1925 kreeg hij kort
na de Delftse doctorstitel ook een plaats in de directie naast Rosskopf en Bergsma.
De Eerste Wereldoorlog was voor de jonge Delftse kabelfabriek NKF juist heel
gunstig. De fabriek was in 1913 opgericht door de heer Von Lindern die directeur was
geweest van een touwslagerij in Alblasserdam. Daar had hij schepen voorbij zien
komen met grote haspels vol geïmporteerde elektrische kabels. Toen hij de parallellen begon te zien tussen de stroomkabels en de touwen die hij voorheen maakte,
was de beslissing voor een nieuwe fabriek aan de Schie gauw gemaakt. En toen
bovendien in 1914 als gevolg van de Grote Oorlog de concurrentie uit Duitsland
wegviel, kon NKF volop leveren en was de fabriek na vijf jaar afbetaald.

Met een frequentiemeter kon het juiste toerental van de generator gemeten worden.
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De kabels werden in die tijd geïsoleerd met papier dat was gedrenkt in olie en hars.
Een loden mantel omgaf deze kabel als die bedoeld waren voor ondergrondse
leidingen. Verder smeerde men kwistig met pek om het vocht buiten te houden.

Delftse invloed
Na het Groningse net ontwierp Feldmann nóg zeven andere provinciale netten.
Zijn rol binnen de Nederlandse elektriciteitsvoorziening kan moeilijk overdreven
worden. Een verklaring daarvoor is dat de staatscommissie Van IJsselsteyn, die
moest adviseren over de inrichting van de elektriciteitsvoorziening, het werk van
Feldmann in Groningen als voorbeeld heeft genomen.
Bij de uitvoering van het advies waren in vrijwel alle provinciën Delftse hoogleraren betrokken. Soms bij de bouw van de centrale, vaak bij het ontwerp van het
net en bijna altijd als adviseur. Feldmann was al vroeg (1906) betrokken geraakt bij
het elektriciteitsnet in Limburg en Overijssel. Later kwamen daar Groningen, Drenthe,
Friesland, Gelderland, Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland bij. Van Swaaij adviseerde
in Noord-Brabant, Zuid-Holland, Limburg en Overijssel. Alleen Noord-Holland
ontbreekt in dit rijtje.
Het op provinciale leest geschoeide elektriciteitsnet kreeg kritiek van ene ir. H. Doyer
die in 1916 pleitte voor een nationale energievoorziening waarin drie megacentrales
van 350 megawatt (de helft van een moderne centrale) het hele land van stroom
zouden moeten voorzien via een 100 kV-net. Doyer kreeg niet veel handen op elkaar
voor zijn plan dat technisch nogal gewaagd was en natuurlijk tegen de belangen van
de provinciale energiebedrijven inging. Niettemin bleven er twee ideeën hangen uit
Doyers plan: 1. grote centrales zijn efficiënter dan kleinere en 2. centrales zijn aan
elkaar te koppelen in een groter netwerk.
Feldmann voelde weinig voor koppelingen tussen centrales. In zijn advieswerk
voor provincies had hij die mogelijkheid altijd afgehouden. Mede daardoor zou
het tot 1932 duren voordat Limburg de primeur beleefde van een koppeling tussen
centrales in Brabant en Gelderland. Op 25 januari 1932 meldde de Limburger
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Tussen 1924 en 1925 droeg Feldmann als rector bij gelegenheid de ambtsketen van de
Technische Hogeschool in Delft.
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Koerier: ‘Zoo is dan Zaterdagmiddag in het nieuwe schakelstation der Stroom
Verkoop Maatschappij op het Industrieterrein te Roermond, vlak aan de grens der
gemeente Herten, de nieuwe 150.000 volt-hoogspanningslijn Lutterade—Roermond
officieel in gebruik gesteld.’
Twee jaar later werd er een 60 kV-koppeling gelegd tussen Leeuwarden en
Groningen. ‘De bedoeling welke bij de opzet daarvan voorzat is vooral geweest de
geregelde stroomlevering in de drie noordelijke provinciën onder alle omstandigheden zooveel mogelijk te waarborgen’, licht het Leeuwarder Nieuwsblad toe op
2 juni 1934. Een maand later meldde dezelfde krant dat de netten van Gelderland
en Utrecht aan elkaar gekoppeld zouden worden via een verbindingsstation in
Veenendaal. ‘Door deze verbinding zal de koppeling van de beide netten een feit
worden. De werkzaamheden daartoe zijn reeds begonnen en zullen nog voor de
a.s. winter worden beëindigd.’
Kortom, de provinciale elektriciteitsnetten raakten in een rap tempo met elkaar
vervlochten, maar de beweging daarbij kwam van onderop en niet van bovenaf
zoals Doyer had voorgesteld.

Ongevallen
Al in februari 1911 werd in de Telegraaf een Electrische Stofzuiger aangeboden als ‘Onmisbaar bij de a.s.
Schoonmaak’. Het apparaat woog
4,5 kilo en kostte 120 gulden. Het
was de voorbode van een hausse
aan huishoudelijke apparaten die de
huishoudens binnenslopen. Elektriciteit was al lang niet meer alleen
voor verlichting. Door toepassing
van elektromotoren werden er was-

De radio bracht vanaf 1919 verstrooiing in

machines en mixers ontwikkeld,

de Nederlandse huiskamer. De omroepwet

maar ook haardrogers en brood-

volgde vijf jaar later.
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Stofzuigers maakten het huishouden lichter. Dit model stamt uit omstreeks 1920.
roosters. Het waren gouden tijden voor fabrikanten van elektrische apparaten.
Elektriciteitsbedrijven zagen die ontwikkeling met enige zorg aan, want was al
dat spul wel veilig? Een rapport van de Arbeidsinspectie liet een forse toename zien
van ongevallen met elektriciteit. Elektriciens raakten een draad aan en vielen van de
ladder of trambestuurders vergisten zich bij het uitschakelen van de bovenleiding en
werden even later bovenop hun eigen tram geëlektrocuteerd. Het aantal ongevallen
was tussen 1910 en 1920 vijf keer groter geworden. Van de 101 arbeidsongevallen in
1920 hadden er 13 een dodelijke afloop. Let wel, ongevallen in en om het huis vielen
buiten deze statistiek.
De Nieuwe Rotterdamsche Courant (3 mei 1922) legt uit wat er zoal misging:
‘In 45 gevallen was het ongeluk te wijten aan nalatigheid of onvoorzichtigheid,
door te werken aan of in de nabijheid van niet afgedekte, onder spanning staande
deelen van electrische werktuigen, toestellen of leidingen; in 26 gevallen aan defecte
toestellen of leidingen; in 9 gevallen aan een optredende kortsluiting, ontstaan
door het laten vallen of door het uitschieten van gereedschap; in 5 gevallen was de
verbranding te wijten aan het inzetten van smeltveiligheden, zonder de stroom1
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verbruikende toestellen af te sluiten.’ Het merendeel van de ongevallen was dus
terug te voeren op onvoldoende scholing.
Maar ook ondeugdelijke apparatuur zorgde voor ongevallen. Wat dat betreft was
de looplamp berucht. Mensen kwamen met een slecht geïsoleerde lamp in krappe
hete ruimten terecht waar ze aan de slag moesten, en daar ging het vaak mis. NRC:
‘Waar deze lampen uit de aard der zaak aan de meest ruwe behandeling zijn blootgesteld, daar kan het niet anders of ongelukken moeten gebeuren indien de lamp
niet solide en van goede hoedanigheid is.’
De provinciale en gemeentelijke elektriciteitsbedrijven, verenigd in de Vereniging
van Directeuren van Elektriciteitsbedrijven in Nederland (VDEN) deelden die zorg
en besloten een keuringsinstituut in het leven te roepen. Dat werd in 1927 de NV tot
Keuring van Electrotechnische Materialen, beter bekend als KEMA. Het Arnhemse
keuringsinstituut beperkte zich niet tot huishoudelijke apparaten, maar keurde ook

Het formaat van de generatoren hield gelijke tred met de groei van het elektriciteitsgebruik.
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kabels, installatiemateriaal, stopcontacten en handgereedschap. Het zou niettemin
tot 1968 duren voordat het zogenaamde Elektriciteitsbesluit de KEMA-keur wettelijk
verplicht stelde voor al het elektrische materiaal dat op de markt verscheen.

Machinebouwers
Bij zijn afscheid op 8 juni 1937 kreeg professor Feldmann een gewichtig Gedenkboek
aangeboden. Meer dan tachtig gasten uit binnen- en buitenland, van universiteiten,
bedrijven en elektriciteitsmaatschappijen schreven een persoonlijk dankwoord.
Daarin berichtten ze hoe de techniek zich in hun vakgebied ontwikkeld had. Het
Gedenkboek, dat in 502 exclusieve exemplaren werd gedrukt, was met 428 bladzijden
een waardig eerbetoon aan de man die zonder overdrijving de peetvader van het
Nederlandse elektriciteitsnet genoemd kon worden.
Dat de erkentelijkheid verder ging dan de vakinhoud bleek wel uit de opdracht:
‘Nog vaak moge dit boek den afgetreden hoogleeraar herinneren aan allerlei phasen
uit zijn voorspoedige loopbaan en aan vele van zijn oud-collega’s en leerlingen die - hij
mag zich daarvan overtuigd houden - allen zijn vrienden zijn geworden en gebleven.’

Het dynamolokaal aan de Kanaalweg raakte tussen 1920 en 1930 goed gevuld.
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Na de zomer werd Feldmann opgevolgd door zijn vroegere leerling en oud-promovendus dr.ir. Henri George Nolen die carrière en naam had gemaakt bij Smit Nijmegen.
Daar had hij zich het vak transformatorbouw eigen gemaakt. Op 6 oktober 1937
sprak hij, aan het begin van het nieuwe collegejaar, zijn intreerede uit met de wat
behoudende titel ‘De electrische generator en zijn belasting’.
Vooral professor Elias (theoretische elektrotechniek) had er op aangedrongen om
in te zetten op nieuwe ontwikkelingen in het vak. Professor Tellegen had tien jaar
eerder al de pentode ontwikkeld (een elektronenbuis waarmee je versterkers kon
bouwen) en Elias zag grote mogelijkheden in wat later zwakstroomtechniek zou
gaan heten, en nog later: elektronica. Feldmann, Thierens en Hallo waren hardcore

Henri George Nolen (links) volgde Feldmann op bij diens emiritaat. Hier poseert
Nolen in het testlokaal aan de Kanaalweg.
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sterkstroommannen, en vonden dat de leerstoel van Feldmann aan een machinebouwer toebehoorde. Aan dat profiel voldeed Nolen uitstekend.
Afkomstig uit de industrie nam Nolen het initiatief voor het praktische vak ‘elektrotechnische apparatenbouw’. Hij trok mensen uit de praktijk aan om college te geven:
ir. Roeterink van Philips, ir. Zinsmeister van Hazemeijer, ir. Stapff van Heemaf en ir.
Hidde Nijland van Coq. Daarmee sloeg de verse hoogleraar een weg in die later nog
vaak bewandeld zou worden. Ook na de oorlog kregen sterkstroomstudenten college
van afgestudeerden uit het bedrijfsleven, of ze gingen er op bezoek tijdens excursies.

Oorlog
Toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak begon het vrijzinnig Joodse gezin van
Feldmann (zijn vrouw Lina, dochter Bertha en zonen Carl, Paul en Nicolaas) zich
zorgen te maken vanwege hun afkomst. Feldmann trok zich terug uit openbare
functies waaronder commissariaten bij provinciale elektriciteitsbedrijven. Ook voldeed hij aan de door de bezetter ingestelde meldingsplicht. In 1941 werd hij ziek
(eerst prostaatklachten en daarna longontsteking) en overleed vrij snel daarna. Op
21 juli vond zijn druk bezochte crematie plaats.
Feldmann zelf heeft niet veel meegekregen van de Jodenvervolging, maar dat gold
helaas niet voor zijn gezin. Toen soldaten in 1943 hun huis aan de Rotterdamseweg
leegroofden, werd Lina samen met haar zus naar Westerbork gebracht. Ze overleed er
luttele weken later. Zonen Carl en Paul belandden in een werkkamp in Havelte waar
ze in september 1944 uit wisten te ontsnappen. De derde zoon, Nicolaas, zat tijdens de
Tweede Wereldoorlog in het toenmalige Nederlands Indië. Hij kwam in een Japans
gevangenkamp terecht dat hij ternauwernood overleefde. Dochter Bertha tot slot had
het geluk al voor het uitbreken van de oorlog naar Zwitserland te zijn verhuisd.
Na de oorlog ging de TH eerst op 25 mei 1945 dicht op bevel van het Militair Gezag.
Een Commissie van Herstel onderzocht het gedrag van de docenten en kon hen
‘staken’ (doorbetaald op non-actief zetten) of schorsen (non-actief op een kleine toelage). Ruim drie maanden later, op 6 september 1945, werd de sluiting van de hogeschool opgeheven. Van de hele TH werden zes hoogleraren geschorst, waaronder
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drie van Elektrotechniek: Hallo, Koomans en Nolen. Gestaakt werden er vijf waaronder Bähler (telefonie) van elektrotechniek. Hallo en Nolen mochten een half jaar
later weer aan de slag, nadat ze door de minister berispt waren.
In een boek over de afdeling Elektrotechniek schrijft Jan Davidse later met enig
understatement ‘dat de houding van de Afdeling tijdens de bezetting geen toonbeeld
van strijdbaarheid was.’
Als tegenvoorbeeld haalt Davidse professor Elias aan, die zijn colleges in boekvorm bij de studenten liet bezorgen en hun in het geheim tentamens liet doen. Zelf
hield hij daarvan de administratie bij.
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Hoofdstuk 4

Een Babels
bouwwerk
Na de Tweede Wereldoorlog volgde de uitbouw van het Nederlandse elektriciteitsnet eerst de economische expansie in de jaren ‘60 en daarna de crisis van
de jaren ‘80. Het koppelnet dat werd aangelegd vormt een ringleiding door
Nederland met aftakkingen naar het buitenland. Nog voordat het af was, werd
duidelijk dat de elektriciteitsvoorziening ingrijpend moest veranderen.
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Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog lag het elektriciteitsnet er treurig bij. Veel
van de bovengrondse netten waren in de oorlog beschadigd of vernield. Als geluk bij
een ongeluk was het ondergrondse 10 kV-net vrijwel onaangetast gebleven.
Aan de Technische Hogeschool in Delft was de eerste afdelingsvergadering van Elektrotechniek in september 1945 erg rustig. Alleen de voorzitter en de secretaris waren
er, terwijl de overige hoogleraren geschorst of gestaakt waren. Voorzitter Thierens
sprak van een ‘desolate toestand’ en vroeg zich af hoe het jaar te beginnen met nauwelijks personeel, zonder boeken en met geïmproviseerd practicummateriaal. Daar
kwam nog bij dat een recordaantal studenten zich had ingeschreven: 363 eerstejaars.
Twee jaar eerder waren dat er slechts 10 geweest, omdat studenten in de oorlog verplicht waren een ‘loyaliteitsverklaring’ te tekenen, waar weinigen voor voelden.
Nog even overwoog de Senaat een studentenstop in te voeren, maar dat idee werd
al snel verworpen, omdat men verwachtte dat Nederland in de wederopbouw veel
ingenieurs nodig zou hebben. ‘Er moet natuurlijk geïmproviseerd worden, maar
improviseren moest men, zoals we eerder zagen, allerwege’, schrijft TH-chroniqueur
Jan Davidse over die periode.

Wederopbouw
Het eerste jaar na de oorlog was alle inspanning erop gericht het onderwijs weer op
gang te brengen. Pas daarna kon men zich bezighouden met een inhaalslag van wat
er tijdens de oorlog allemaal ontwikkeld was aan nieuwe techniek. Radar was een

Vanaf halverwege de jaren ‘50 steeg het aantal studenten elektrotechniek gestaag
tot aan de economische crisis van de jaren ‘80.
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veelbelovende nieuwe uitvinding. Daarnaast waren er ontwikkelingen in ultrakortegolftechniek, regeltheorie, telecommunicatie en in hoogspanningsnetten.
Het onderwijs in hoogspanningsnetten werd vanaf 1948 verzorgd door professor
De Zoeten, die tevens lid was van de Vereniging van Directeuren van Elektriciteitsbedrijven (VDEN) en onderdirecteur bij de N.V. KEMA.
De TH probeerde de gaten in de kennis op te vullen door naast gewone hoogleraren ook buitengewone hoogleraren aan te trekken in deeltijd. Het onderwijs aan de
TH kwam voor de meesten van hen naast een baan in de praktijk. In september 1949
waren er naast zes gewone hoogleraren ook negen buitengewone hoogleraren actief
bij ‘Electrotechniek’. Met de uitbreiding van het aantal buitengewone hoogleraren
(ook wel kroondocenten genoemd, omdat ze na hun voordracht en toetsing door het
ministerie door de Kroon benoemd waren) groeide ook de overige wetenschappelijke staf.
Ook de groei van het administratieve en het technisch niet-wetenschappelijke personeel (werkplaatsen en
elektronische dienst) hield gelijke tred.
Geen wonder dus dat de huisvesting
aan de Kanaalweg en het Mijnbouwplein (samen met technische natuurkunde) krap begon te worden.
In terugblik was de afdeling zo druk
met groeien, dat er te weinig oog was
voor de wetenschappelijke ontwikkelingen elders, met name in Amerika.
We doen een greep: de ontwikkeling
van de laser door Dennis Gabor (1947);

De computer deed zijn intrede in 1959

Shockley, Bardeen en Brattain maakten

met de door Delftse Prof. Van der Poel

de eerste transistor (1947); RCA presen-

ontwikkelde ZEBRA.
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Het oude hoogspannings-laboratorium aan de Kanaalweg.
teerde in 1950 de eerste kleurentelevisiebuis; Univac introduceerde in 1951 een computer met 5.000 radiobuizen; General Electric ontwikkelde de thyristor (1957) die de
weg plaveide voor de vermogenselektronica; IBM bracht in 1955 de 704 computer op
de markt en kort daarna de programmeertaal FORTRAN.
Bedroevend weinig drong hiervan tot in Delft door. Studenten leerden omgaan
met instrumenten uit de vorige eeuw en bleven onkundig van elektronische meetmethoden. In 1960 hadden nog heel weinig Delftse studenten gehoord van de
transistor, terwijl die op het punt stond de wereld te veranderen.
De beste manier om niet achterop te raken is om zelf actief te zijn in onderzoek
en daarover te publiceren. Maar die onderzoeks- en promotietraditie was er nauwelijks bij Elektrotechniek. Gemiddeld produceerde de hele (groeiende) afdeling in die
periode 2,5 publicaties per jaar. Pas in de jaren ‘60 zou daar verandering in komen.
Ondertussen verrees bij KEMA in Arnhem een nieuw kortsluitlaboratorium, dat
in 1950 geopend werd. Hier konden bij hoge spanningen en grote stromen (11 kV en
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90.000 Ampère) vermogenschakelaars en transformatoren getest worden. In de loop
der jaren kwamen er nog drie kortsluitlaboratoria bij, met steeds hogere spanningen
en dito kortsluitstromen. In 1965 werden de kortsluitlabs vernoemd naar professor
De Zoeten die dat jaar onverwacht overleden was. Zijn heengaan werd als een groot
verlies beschouwd voor de Nederlandse activiteiten op het gebied van hoogspanningsnetten.
Een andere belangrijke ontwikkeling was de oprichting in 1949 van het samenwerkingsverband van (provinciale) elektriciteitsproducenten in de SEP (Samenwerkende
Elektriciteits-Productiebedrijven). Het was de SEP die in 1953 het initiatief nam tot
een landelijk koppelnet dat alle provincies met elkaar moest gaan verbinden.

Welvaart
Een advertentie uit De Waarheid (6 maart 1964) over de voorjaarsbeurs schetst
aardig hoe Nederland er toen bij stond: ‘Het grote nieuws op deze voorjaarsbeurs is
natuurlijk allereerst alles wat met de aardgasapparatuur te maken heeft: wandgasketels, gasconvectoren, centrale verwarmingsconvectoren, regelapparatuur enzovoorts.
De industrie heeft zich naarstig op de fabricage van al deze apparaten geworpen om
toch vooral op tijd te zijn, als de aardgasleverantie flink op gang komt. Om nog even
bij de huishoudelijke apparaten te blijven:
naast de wasautomaten voor de gezinswas
brengt men ook de vaatwasautomaten. Er is
er een, die zelf water opwarmt tot 62 gr. C.
en niet eerder begint te wassen, dan wanneer het water werkelijk heet is en deze temperatuur behoudt gedurende wassen en dro-

Prins Claus (midden) stelde in 1970

gen. Men kan er een vaat van tien personen

het landelijk koppelnet in gebruik bij

mee doen.’

het koppelstation in Krimpen aan

We zien: 1. Nederland had de Groninger
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Het transport van de 120 ton ton zware 380 kV trafo vergde bijzondere ingrepen.
den zich steeds meer elektrische luxe veroorloven. Het gemiddelde inkomen steeg
in de jaren ‘60 met 5 procent per jaar en het stroomverbruik met 8,6 procent.
Om aan die gestaag groeiende vraag tegemoet te kunnen komen nam de SEP het
initiatief tot een landelijk koppelnet op 380 kV waarvan de eerste fase een grote lus
door Nederland beschreef: vanuit Maasbracht (waar zich een koppeling bevindt met
het West-Europese HS-net) via Eindhoven en Geertruidenberg over Krimpen aan de
IJssel naar Diemen en dan door de Flevopolder naar Ens voor een aansluiting op het
220 kV-net van Friesland en Groningen.
Voor Smit Transformatoren betekende het koppelnet een megaklus. In 1966
verscheen de eerste 380 kV-mast bij Tilburg en in 1969 werd de eerste van drie 380
kV-transformatoren afgeleverd in Krimpen. Dat ging niet zonder problemen. Het
huizenhoge gevaarte woog 120 ton zonder olie (nog eens 34 ton) en kon vanaf de loswal alleen naar het onderstation gereden worden nadat de weg extra versterkt was.
Evengoed was het wegdek na het passeren van de dieplader 2 centimeter weggezakt.
Daarmee was het megaproject van het koppelnet eigenlijk nog maar pas begonnen.
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Ook in Delft mocht men zich op een gestage groei verheugen. De instroom van
eerstejaars groeide van 168 in 1960 door naar 290 tien jaar later4 . Dit ondanks de
opening van extra Technische Hogescholen in Eindhoven (1956) en in Twente (1961).
Inhoudelijk ontwikkelde de energietechniek zich door simulaties van netwerken
en door de ontwikkeling van vermogenselektronica, waarover later meer.

23 verdiepingen
De expansie van dat decennium kreeg in Delft gestalte in een gebouw dat als
blikvanger van de stad de toren van de Nieuwe Kerk naar de kroon stak.
Professor Obermann was als bouwheer benoemd naast de architect G. Drexhagen.
Obermann had te maken met hooggeleerde collega’s die in de nieuwbouw bijzondere
zaken wilden regelen voor hun speciale vakgebied. Tot hij het op een dag helemaal

Bij de persconferentie tijdens de opening staat een maquette van de nieuwbouw op
tafel. Op de voorste rij: vrnl Drexhagen, De Hoop, Boerema en Obermann.
4

De recordinschrijving van 363 van 1945 werd pas in 1987 geëvenaard en kort overtroffen. Achterin
het boek is een grafiekje opgenomen met de fluctuerende instroom van eerstejaars elektrotechniek
(later EWI).
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beu was en zei: ‘Nu is het gelazer afgelopen. Ik zet een gebouw neer van
23 verdiepingen en de laatste is precies hetzelfde als de eerste.’ En zo ziet het
gebouw er dan ook ongeveer uit.
De relatief onopvallende laagbouw voor de blauw-oranje toren was in 1966 als
eerste gereed. Dit werd het onderkomen van de afdeling energietechniek met speciale
voorzieningen als de machinehal en het nieuwe hoogspanningslaboratorium.

De 23 verdiepingen tellende nieuwbouw vlak na de oplevering in 1969.
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Het nieuwe hoogspanningslaboratorium aan de Mekelweg was ingericht voor 380 kV.
Dat betekende: veel ruimte.
Voor het hoogspanningslab werd een enorme hal gebouwd van 50 bij 50 meter en
25 meter hoog. “Daar was bij KEMA wel weerstand tegen. Maar voor de spanningen
klopte het wel”, herinnert de heer Sonneveld zich. Hij is een kleine slanke man met
twinkelende oogjes die graag en uitgebreid over zijn vak vertelt. Vragen behandelt
hij als aanleiding voor een volgende uitleg of een nieuw verhaal. Nooit ging hij met
vakantie, zegt hij. Aan het eind van zijn loopbaan had hij 500 vakantiedagen over.
Hij was bang dat als hij terugkwam van vakantie, iemand zijn kamer had op laten
doeken. “Dat is gebeurd hoor”, zegt hij. Sonneveld was de beheerder van het lab
onder professor Heijn. Hij vertelt: “We moesten ons richten op materieel voor 380
kV. Dan moet je kunnen testen tot ongeveer de dubbele spanning en dan heb je een
hal van die afmetingen nodig.”
De officiële beproevingen vonden bij KEMA plaats. Het Delftse HV-lab was ingericht
voor onderwijs. Maar in de praktijk vonden er ook beproevingen plaats van kabels,
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transformatoren en schakelaars. Soms was dat als voorbereiding op de officiële
KEMA-beproeving, soms ook gewoon omdat Delft dichterbij was (in het geval van de
NKF). Bovendien was de sfeer er anders. Bij KEMA hadden bedrijven te maken met
strenge keurmeesters. In het HV-lab van de universiteit kregen ze advies. “Wij stopten er een stukje onderwijs in. We gaven bijvoorbeeld advies over afrondingen van
kappen en ringen bij transformators. Dat is het voordeel van een onderwijslab”, zegt
Sonneveld.
Voor kortsluitbeproevingen werd een beest van een generator ingeschakeld van
AEG die afkomstig was uit een oude elektriciteitscentrale in Amsterdam. Zelfs de
vloer van het lab was er speciaal voor verstevigd.

Schroevendraaier
In de machinehal stonden veertig sets van elektromotoren en generatoren van 50
tot 100 kilowatt die aan elkaar gekoppeld waren. Rob Schoevaars werkte er als hoofd
van het machinelab. Het is een rustige bescheiden man. Met zijn korte grijze haar
en lichte bril is hij het toonbeeld van een jong-gepensioneerde. “Ik ben benieuwd

Vermogenselektronica levert elektronisch geregelde stroom en spanning.
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wat je gaat vragen”, zegt hij. “Want ik
heb niet zoveel te vertellen.”  Anderhalf uur later schakel ik de recorder uit. Het enige waar Schoevaars
moeite mee heeft is jaartallen. Voor
hem volgde alles elkaar zo’n beetje
op. Hij heeft nooit jaartallen aan
zijn herinneringen gehangen. Over
het machinelab zegt hij: “Het waren
flinke machines van wel een meter
doorsnede. Studenten namen toeren
en koppels op om de machines af te
stemmen op het benodigde vermogen. Bij centrales moet de aandrijving
van een generator precies in de pas
gebracht worden met het net. Alleen

Aansturing van elektrische energie is een

als alles precies klopt, kun je koppe-

kwestie van elektronica en informatica

len. Dat leerden de studenten hier.”

geworden.

Naast de machinehal werd de vermogenselektronica ontwikkeld - elektronische sturing van grote stromen en hoge spanningen. Daarvoor was de Amerikaanse hoogleraar
professor F.C. Schwarz aangetrokken. Schoevaars herinnert zich een omzetter die hij
bouwde naar een ontwerp van Schwarz. Om te bewijzen dat het apparaat kortsluitbestendig was, staken ze brutaalweg een schroevendraaier tussen de polen.
“Ik had die inverter gebouwd. Bij kortsluiting tussen de klemmen regelde
het apparaat gelijk de stroom omlaag. Daar waren we best trots op. We konden
gelijkspanning in wisselspanning omzetten of andersom. Dat was het begin van de
vermogenselektronica”, aldus Schoevaars.
Later maakte Schwarz een voedingsunit voor aan boord van de Apollo 17. Het lage
gewicht en de kortsluitvastheid van de unit waren voor NASA van doorslaggevend
belang.
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In 1989 moesten de grote machines plaatsmaken voor kleinere en trok de groep
vermogenselektronica in bij de groep van elektrische machines. Sindsdien werd
gesproken over de VEEM-hal.
Zo’n 25 jaar later kijkt Schoevaars rond in de deels lege hal. “In het machinetijdperk stond het hier vol tot het eind van de hal”, constateert hij. “Nu staan er nog zes
kleine opstellingen. De studenten leren niet meer te koppelen - dat is kennelijk niet
zo interessant meer. Opwekking van elektriciteit blijft natuurlijk nodig, maar de
aansturing gaat steeds vaker elektronisch.”
Op 16 september 2015 werd de hal heropend onder de naam Tellegen Hall als
practicumzaal voor de opleiding Electrical Electrical Engineering. Bernard Tellegen
(1900-1990) studeerde Elektrotechniek in Delft.  Daarna werkte hij bij het Natuurkundig Laboratorium (NatLab) van Philips, waar hij in 1926 de penthode uitvond. Van
1946 tot 1966 was Tellegen bijzonder hoogleraar aan de TU Delft en in 1970 kreeg hij
er een eredoctoraat.

Ponskaarten
Een andere noviteit in het vakgebied waren simulaties van elektriciteitsnetwerken
onder leiding van professor Boerema (Elektriciteitsvoorziening). “We draaiden
die simulaties vanaf 1966 op de centrale computer van de TH met stapels ponskaarten”, herinnert ir. Jan Heijdeman
zich. “Op elke kaart stond één
regel van het programma.” Heijdeman is een vriendelijke zeventiger
bij wie de lach nooit ver weg ligt.
Hij is precies in het weergeven van
zijn herinneringen en heeft een lijst
opgesteld van bijzondere gebeurtenissen met het jaartal erbij. Zijn
nauwgezette handschrift is kalligra-

Professor Boerema was een pionier in het

fisch met een lichte trilling er door-

opstellen van digitale modellen van elektrici-

heen.

teitsnetwerken.
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De PDP-7 computer, hier een zusterexemplaar uit Oslo, werd in 1965 aangeschaft
voor netwerksimulaties. De machine had serienummer 6. Alleen Stanford, New York
University en Bell Labs waren er eerder bij5.
Heijdeman begon na de HTS als technisch ambtenaar bij Boerema en rondde in 1975
ook de TH-studie af. Daarna leerde hij studenten om rekenprogramma’s te maken.
In die tijd voltrok zich de overgang van analoge naar digitale netwerkmodellen.
Heijdeman herinnert zich dat er bij het elektriciteitsbedrijf nog een bord met weerstanden en condensatoren stond om het netwerk na te bootsen.
Een digitaal model bootst niet na, maar rekent spanningen en stromen in een
netwerk uit als je weet wat in- en uitgaande spanningen en vermogens zijn.
Simulatieprogramma’s kunnen ook uitrekenen wat er gebeurt bij een blikseminslag of bij een kortsluiting in het net.
“Het was geen grensverleggende wetenschap”, zegt Heijdeman nu, “maar als
beroepsopleiding was het erg nuttig. Onze afstudeerders vonden makkelijk een
baan.”
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Die ingenieurs konden dan bijvoorbeeld terecht bij KEMA of SEP, want die twee
instellingen hadden in Arnhem een rekencentrum opgericht met een CDC 1700
procescomputer voor de bewaking van het elektriciteitsnet. Op een andere computer
werden berekeningen uitgevoerd voor de SEP of de aangesloten elektriciteitsbedrijven. De gegevens werden op omvangrijke magneetbanden vastgelegd.
Heijdeman maakte ook de democratiseringsgolf op de universiteit mee. Die vond
op de TH in 1974 plaats, zes jaar later dan in Amsterdam. Vóór die tijd was het
gebruikelijk dat studenten in jacquet met stropdas tentamen kwamen doen bij de
legendarische professor Fontein (Elektriciteitsvoorziening). Heijdeman herinnert
zich: “Er was eens een student die het lef had om zonder stropdas op te komen.
Professor Fontein liep hem straal voorbij en vroeg aan zijn secretaresse: ‘wie is die
vertegenwoordiger?’.”
Fontein ging in 1969 met emeritaat en heeft dus niet mee hoeven maken dat
studenten hun baard lieten staan en zich hulden in slobbertruien. Studenten eisten
onder andere inzicht in de financiën van de afdeling. Heijdeman deed toen de financiële administratie. “Het was een tijd dat je altijd over je budget heen moest, anders
kreeg je het volgende jaar minder”, herinnert hij zich. Hij gaf de studenten inzicht in
de afdelingskas en vond dat ze zich verantwoordelijk gedroegen. “Studenten elektrotechniek zijn vrij conservatief. Die doen geen gekke dingen.”

Alternatief
Ook inhoudelijk lieten de studenten van zich horen via het in 1964 opgerichte
Sterkstroomdispuut SSD van de Electrotechnische Vereeniging ETV. In 1972 was het
alarmerende rapport van de Club van Rome uitgekomen (Grenzen aan de groei) en in
1973 vond de eerste energiecrisis plaats. Die incidenten maakten duidelijk dat er iets
moest veranderen aan de energievoorziening.
Sommige landen, zoals de VS, Frankrijk en West-Duitsland, hadden zwaar ingezet op kernenergie. Andere schaarden zich achter de leus Kernenergie, nee bedankt
en zochten naar alternatieven als zonne- en windenergie. Het SSD schreef in 1974:
‘Met het oog op de, op het ogenblik heersende, energiecrisis hebben wij gemeend,
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Jongeren uiten hun wantrouwen tegen kernenergie bij de kerncentrale in Borssele
(7 april 1979).
als bestuur van het Sterkstroomdispuut der Electrotechnische Vereeniging, hier niet
gedachteloos aan voorbij te kunnen gaan.’ Het gevolg was dat er, bijvoorbeeld in de
vorm van lezingen, meer aandacht kwam voor zaken als energieopslag, elektrische
verwarming en de schaduwzijden van kernenergie.
Het dispuut had naast de technische ontwikkelingen binnen de sector ook oog
gekregen voor grotere maatschappelijke vraagstukken.
Toen in 1979 de tweede oliecrisis uitbrak - de olieprijs ging omhoog en dat zorgde voor
een wereldwijde economische teruggang - bleef ook de elektrotechnische sector niet
gespaard. Bedrijven als Smit Transformatoren, Coq, Holec en HEEMAF die gewend
waren aan een doorgaande expansie, kregen nu te kampen met een teruglopende
afzet. Daardoor kwamen ze in een cyclus van saneringen en fusies terecht.
Het aantal inschrijvingen van eerstejaars piekte in 1987 met 404, maar zakte in tien
jaar tijd terug tot 139. Dat leverde pijnlijke gevolgen op voor het personeel van de
faculteit waarop bezuinigd werd.
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Waarom de belangstelling terugliep is niet duidelijk. Technisch was er heel wat aan
de hand in die tijd. De computers kwamen op en werden breed toegepast van de
financiële wereld tot in de procestechniek. Dankzij de ontwikkeling van vermogenselektronica werd transport van elektrische energie over grote afstanden mogelijk
met hoge gelijkspanningen (HVDC). Saai was de elektrotechniek dus allerminst.
Mogelijk lieten studenten zich afschrikken door de onrust bij de elektrotechnische
bedrijven.
Toen in 1986 de kerncentrale van Tsjernobyl nabij Kiev in West-Oekraïne ontplofte,
betekende dat een forse deuk in het vertrouwen in kernenergie. Hoezeer woordvoerders ook benadrukten dat de westerse reactoren anders en veiliger in elkaar zaten
dan de met grafietstaven geregelde reactor uit Tsjernobyl - het vertrouwen was weg.
De kernramp was een herinnering aan de noodzaak van een energietransitie: weg
van kolen, gas en nucleair naar zonne- en windenergie.
De derde aanzet naar duurzame energie volgde in 1997 met de ondertekening van
het Kyotoprotocol waarin landen zich verplichtten de uitstoot van broeikasgassen te

Bij het coördinatiecentrum in Leidschendam is het op 1 mei 1986 alle hens aan dek
na de kernramp in Tsjernobyl enkele dagen eerder.
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verminderen met het oog op beperking van de klimaatverandering. In Europees verband is daar de verplichting uitgerold om tegen 2020 twintig procent minder CO2 uit
te stoten dan in 1992 gebeurde en 20 procent van de elektriciteit duurzaam en CO2vrij op te wekken. Voor Nederland is die norm op 14 procent gesteld en ook dat doel
lijkt te hoog gegrepen.

Netwerken
Ondertussen had het vrijemarktdenken uit de jaren ‘80 ook de energiemarkt bereikt
met als één van de gevolgen dat elektriciteitsbedrijven gesplitst werden in productiebedrijven en netbeheerders. Daardoor konden de nog provinciaal georganiseerde
elektriciteitsproducenten ook in andere provincies gaan leveren over de netwerken
van hun concurrenten. Het landelijk transportnet, inclusief de 380 kV-verbindingen,
viel na het passeren van de Elektriciteitswet vanaf 2000 onder netbeheerder TenneT
die de taken van de Samenwerkende Energie Producenten (SEP) overnam.
De SEP was daarmee historie. Energieproducenten werkten niet langer samen,
ze waren elkaars concurrenten geworden die we nu kennen als Essent, Eneco, E.on,
Electrabel en andere.
De uitbreiding van het 380 kV-net had lang stil gelegen tot de aanleg in 1996 van
de 380 kV-leiding naar Eemshaven en het voorlopige sluitstuk van Krimpen aan
de IJsel naar Bleiswijk in 2013. Onder beheer van TenneT is een voortvarend begin
gemaakt met  transportverbindingen naar Duitsland, Engeland en Noorwegen. In
Duitsland werkt TenneT aan een sterke verbinding tussen de offshore windparken in
het noordwesten en de industriegebieden in het zuiden van Duitsland.
Anders dan in de jaren ‘60 gedacht werd, is het koppelnet dat de provinciale netten met elkaar verbindt niet het sluitstuk van de Nederlandse elektriciteitsvoorziening geworden, maar het begin van een Europees elektriciteitsnet.
Verbindingen over lange afstanden worden met hoge gelijkspanningen (HVDC) uitgevoerd, omdat die minder verliezen opleveren dan hoogspanningsleidingen op
wisselspanning. Tegelijkertijd komt er meer lokaal opgewekte elektriciteit in het net;
opgewekt door zonnepanelen, windturbines en generatoren bij tuinders.
1

2

3

4

5

6

7

88

De Toren van Babel was een bouwwerk dat nooit afkwam. Het wordt genoemd in de
Bijbel als een hoogmoedige toren  die tot aan de hemel zou moeten reiken. De Heer
was daar niet van gediend en greep in door de taal van de Babyloniërs te verwarren.
Doordat ze elkaar niet meer begrepen, kwam de bouw van het ambitieuze project
stil te liggen, vertelt de Schrift.
Het is de uitdaging voor de toekomstige generatie elektrotechnische ingenieurs
om uit het Babelse bouwwerk van wisselende lokale bronnen en internationale
verbindingen een betrouwbare, betaalbare en groene elektriciteitsvoorziening te
smeden. Dat spel tussen smart grids en internationale energiemarkten is nog maar
net begonnen.

Het converteerstation bij Eemshaven koppelt het Nederlandse wisselspanningsnet
aan de gelijkspanningsverbinding (HVDC) met Noorwegen.
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Hoofdstuk 5

Omgekeerde
wereld
Het koppelnet moest de sluitsteen worden van het Nederlandse elektriciteitsnet. Maar rond 1990 werd duidelijk dat de 380 kV-transportleiding een opstapje
was naar een Europees net. Tegelijkertijd kwam mondjesmaat de eerste lokale
energieopwekking van de grond. In de volgende decennia begon duurzame elektriciteitsopwekking zich zowel grootschalig als wijdverspreid te manifesteren.
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Technisch was er niks mis met het elektriciteitsnet van rond 1990. Het 380 kV-koppelnet was nog niet helemaal gereed, maar de betrouwbaarheid van het net was niet
in gevaar en de laatste tracés van het koppelnet stonden bij TenneT al op de agenda.
Het besef was doorgebroken dat ook een stevig netwerk van gekoppelde grote kolenen gasgestookte centrales niet toekomstbestendig was.
De oliecrises uit de jaren ‘70 hadden Nederland bewust gemaakt van de afhankelijkheid van brandstofleveranciers en van de prijs die ze vroegen. Bovendien zagen
degenen die hun hoop hadden gevestigd op kernenergie als schone alternatieve energiebron voor de toekomst hun vertrouwen geschonden door een ernstig kernongeval
in Harrisburgh (1979) en door de ontploffing van een Russische kernreactor in
Tsjernobyl zeven jaar later.
Het rapport van de Club van Rome (1972) was een van de eerste toekomstprojecties
die mogelijk waren geworden doordat computers (nog zo groot als een Amerikaanse

Rond 1990 begon men te vermoeden dat verbrandingsgassen klimaatverandering
teweeg brachten.
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koelkast) toegankelijker werden. Voor het eerst drong het besef door dat hulpbronnen
zoals ertsen en fossiele brandstoffen eindige voorraden zijn. Projecties van afnemende
voorraden in combinatie met een groeiende wereldbevolking toonden een ongemakkelijke waarheid: er was op termijn een groeiende kloof tussen wat fossiele brandstoffen aan energie konden leveren en wat er aan energie nodig was om mensen de
welvaart en het comfort te bieden die ze zochten. Bovendien begon men te vermoeden dat het gebruik van fossiele brandstof niet onbeperkt door kon gaan. De lokale
vervuiling was sinds de smogramp van 1952 in Londen wel bekend. Die luchtvervuiling kostte in de maand december toen meer dan tienduizend mensen het leven.
Nu brak het besef door dat de verbrandingsgassen ook wereldwijd het klimaat
beïnvloeden door het broeikaseffect van het gas kooldioxide (CO2).
Voor het vlakke Nederland zonder bergmeren en stuwdammen bleven er in feite
maar twee hernieuwbare en duurzame energiebronnen over: zonne-energie en windenergie. Die twee onderwerpen domineerden dan ook de onderzoekagenda van de
TU Delft, samen met onderzoek naar de inpassing van fluctuerende energiebronnen
op het elektriciteitsnet.
Dus hoewel het elektriciteitsnet begin jaren ‘90 prima functioneerde, moest het
toch op de schop vanwege veranderende inzichten over de toekomstige energievoorziening.
“Veel mensen waren begin jaren negentig nog zo conservatief, dat ze zich afvroegen
of onderzoek naar de energietechniek nog wat te betekenen had voor de toekomst”,
zegt Pavol Bauer (DC Systems, Energy conversion & Storage). Dat was ook merkbaar
aan de TU. In 1992 bezon het bestuur van de faculteit Elektrotechniek zich op de toekomst. Wat was de core business eigenlijk? De commissie Fac 2000 ging dit onderzoeken, met voornamelijk jonge hoogleraren waaronder Lou van der Sluis. Hij was
in 1990 aangesteld voor de leerstoel Elektriciteitsvoorziening als opvolger van professor Boerema. In hun rapport stelden de professoren dat onderzoekers snel moesten
kunnen inspringen op hot topics. Dat bleek een verstandige zet. Want een nieuw,
belangrijk onderwerp stond op het punt om door te breken: duurzame energie uit
hernieuwbare bronnen zoals zon, wind en getijdestroming.
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Pavol Bauer: Duurzaamheid betekende een wedergeboorte van ons vakgebied.
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“Duurzaamheid zorgde voor een wedergeboorte van ons vakgebied. Een grote
opleving”, zegt Bauer. “We staan voor een grote uitdaging, nieuwe vragen waar
geheel nieuwe kennis voor nodig is. Voor onderzoek naar elektriciteit van de zon,
wind en golven maar ook bijvoorbeeld elektrisch vervoer, led-verlichting en brandstofcellen. Het draait om nieuwe oplossingen, efficiëntie en besparingen. Daar was
en is onderzoek voor nodig, waarin de TU Delft een belangrijke rol speelt.”

Steeds beter en goedkoper
Vanaf begin jaren ‘90 kwam de ontwikkeling van zonnecellen in een stroomversnelling. “Daarvoor waren drie redenen”, vertelt professor Miro Zeman (Photovoltaic
Materials and Devices). Het rendement van silicium zonnecellen ging met sprongen
omhoog. Het silicium zelf werd steeds goedkoper dankzij nieuwe productieprocessen.
En bovendien werd de markt vanaf 2008 overspoeld door silicium zonnepanelen uit
Chinese megafabrieken. Zo werden zonnepanelen sprongsgewijs steeds beter en goedkoper.

In het dak van station Rotterdam CS is 10.000 vierkante meter aan zonnecellen verwerkt. Behalve schaduw leveren de zonnecellen de stroom voor verlichting, roltrappen
en liften in het station, aldus Prorail.
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Miro Zeman bij de Amigo-opstelling voor het opdampen van experimentele zonnecellen.
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Geen wonder dus dat er steeds meer panelen aangesloten werden. Het geïnstalleerd
vermogen in Nederland nam toe van 53 megawatt piekvermogen in 2007 naar 739
megawattpiek in 2013 (Wattpiek of Wp geeft het maximale vermogen aan van een
zonnecel of -paneel). Halverwege september 2014 bereikte Nederland de mijlpaal van
1 gigawattpiek (1.000 megawattpiek) aan geïnstalleerde zonnepanelen. Niet alleen op
daken van huizen en bedrijven verschenen steeds vaker zonnepanelen, ook verrezen er zonneparken: op Goeree-Overflakkee staan op 1,3 hectare grond 2900 panelen opgesteld. Emmen overweegt 90 duizend zonnepanelen in een tuinbouwgebied
te plaatsen en in Rotterdam wil het Havenbedrijf als proef drijvende zonnepanelen
installeren op de Tweede Maasvlakte.
Het rendement van de zonnecellen is enorm verbeterd. Charles Fritts haalde in 1883
met een selenium zonnecel een rendement (opgewekte elektrische energie gedeeld
door de hoeveelheid opvallende stralingsenergie) van 1 procent. De eerste praktische
zonnecel van silicium met het rendement van 6 procent werd in 1954 ontwikkeld door
Daryl Chapin, Calvin Fuller en Gerald Pearson in de Bell Laboratories.
Zestig jaar later staat het record op 44 procent. Dit rendement is gehaald met
gestapelde zonnecellen gebaseerd op het dure materiaal galliumarsenide (GaAs) onder
geconcentreerd licht. Maar zelfs met ‘gewone’ silicium zonnecellen zijn rendementen
van meer dan 25 procent behaald. De theoretische limiet van zonnecellen zit zelfs op
zo’n tachtig procent. Met allerlei trucs proberen wetenschappers een zo groot mogelijk
deel van het invallende licht om te zetten in elektriciteit. In 2014 brachten de Delftse
onderzoekers Andrea Ingenito en Olindo Isabella de lichtabsorptie in een dunne plak
kristallijn silicium tot vlakbij (99,8 %) van de
theoretische limiet door de oppervlaktexturen van de voor- en achterzijde te optimaliseren. Naast de maximalisatie van het rendement richt het Delftse zonnecelonderzoek zich op vermindering van het benodigde materiaal door de ontwikkeling
van nieuwe zonnecel architecturen gebaseerd op hybride gestapelde zonnecellen
en het experimenteren met andere materialen dan silicium zoals half-organische
perovskieten6.
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Gijs van Kuik legde de basis voor instituut Duwind voor onderzoek aan windenergie.
Op de achtergrond een 80-er jaren windturbine van Lagerweij.
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Van tegenwind naar Duwind
“De energiecrisis was destijds een stimulans om te zoeken naar toekomstige energiebronnen die Nederland minder afhankelijk zouden maken. Wij kozen ervoor om
windmolens te verbeteren”, zegt hoogleraar Windenergie Gerard van Bussel. Vanaf
1977 doet hij onderzoek aan de TU Delft.
In het begin van de jaren ‘80 was er nog maar een klein groepje dat in Delft aan
windturbines werkte. “We werden gezien als het lelijke, alternatieve eendje van de TU
Delft. Een heel vreemde situatie. De universiteit wilde hightech uitstralen en niet geconfronteerd worden met onderzoek aan windmolentjes, dat als ouderwets werd gezien.”
In 1998 begon professor Gijs van Kuik als voltijd hoogleraar. Hij leidde het onderzoek
naar windenergie dat in 2000 gestalte kreeg in het onderzoeksinstituut Duwind.
“Dit interfacultaire instituut was ontzettend handig voor de buitenwereld, omdat
ze makkelijk iedereen die onderzoek naar windenergie deed konden vinden”, zegt
Van Bussel. “Dat gold voor bedrijven, de overheid, andere onderzoekers en journalisten. Tegelijkertijd werkten binnen Duwind steeds meer wetenschappers van verschillende faculteiten samen. De onderzoeksprogramma’s werden steeds groter.”

Opwekken en invoeden van honderden megawatts windenergie vereist onderhoudsarme generatoren en een geavanceerde beheersing van het elektriciteitsnet.
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Generatorspecialist dr.ir. Henk Polinder begeleidt bij Electrical Sustainable
Energy promovendi die onder de paraplu van Duwind onderzoek doen naar
generatoren in windturbines. Bij de vroegste windturbines was de generator (die
via een tandwielkast door de rotor werd aangedreven) met een vast toerental direct
aan het net gekoppeld. Modernere en grotere generatoren (meer dan 1 MW) werden
uitgerust met vermogenselektronica om een variabel toerental mogelijk te maken.
Variatie in toerental was namelijk gunstig voor de geluidsproductie, de mechanische
belasting en het aerodynamisch rendement. Polinder en zijn promovendi deden
onderzoek naar enorme ringvormige direct-drive generatoren die de kwetsbare
tandwielkast overbodig maken. Nu werken ze aan een nieuw type generator zonder
koolborstel die veel minder onderhoud vergt, wat vooral bij offshore windparken
van groot belang is. Zo blijft Polinder op zoek naar aanpassingen die generatoren in
windturbines betrouwbaarder maken en minder onderhoudsgevoelig.
Onder de paralu van Duwind werken netspecialist dr.ir. Marjan Popov en hoogspanningsspecialist dr. Armado Rodrigo Mor met promovendi aan simulaties van elektriciteitsnetten - iets waar professor Boerema in 1966 al mee begon. De huidige simulaties
met de Real Time Digital Simulator (RTDS) computer zijn bedoeld om de toekomstige
inpassing van steeds meer elektriciteit van wind en zon goed te laten verlopen. Als
voorbeeld noemt Popov de stabiliteitseisen die netbeheerders stellen aan eigenaren
van grote windparken. Zo’n grid code houdt bijvoorbeeld in dat bij een storing in een
deel van het park de overige turbines wel moeten blijven leveren. Een totale uitval zou
een te groot risico betekenen voor de stabiliteit van het elektriciteitsnet.
Het achterliggende probleem is de geringe massatraagheid van duurzame energiebronnen. Een zware turbogenerator uit een gas- of kolencentrale dendert wel door
bij een verstoring. En pas als de kortsluitstroom een bepaalde waarde heeft bereikt,
wordt de stroom automatische afgeschakeld. Maar omvormers van zonne- of windenergie hebben de neiging heel snel af te schakelen om overbelasting te voorkomen. Begrijpelijk, maar ze brengen daarmee wel de stabiliteit van het net in gevaar.
Dat risico neemt toe naarmate meer zware generatoren buiten gebruik zijn gesteld.
Popov en zijn collega’s testen elektrische netwerken en optimaliseren het gedrag van
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componenten zodat het systeem niet instort bij de eerste de beste verstoring. “Een
groter aandeel hernieuwbare elektriciteit brengt de stabiliteit van het net in gevaar,
tenzij je weet hoe het werkt”, stelt Popov. “Wij bouwen hier aan de kennis om toekomstige problemen te voorkomen. We ontwikkelen de gereedschappen waarmee
toekomstige ingenieurs stabiliteitsproblemen kunnen aanpakken.”
In 1990 stond er in Nederland slechts 50 megawatt aan windvermogen opgesteld - dat
zijn vijftien moderne turbines. Dat groeide naar bijna 3.000 megawatt opgesteld vermogen eind 2013 (2693 MW op land en 228 MW op zee).

Van twee kanten
De wijdverspreide groei van zonne- en windenergie had ingrijpend gevolgen voor de
inrichting van het elektriciteitsnet dat nooit was ontworpen om energie over terug
te leveren. Het eenrichtingsnet moest op de schop. “Traditioneel leveren kolen-,
gas- en kerncentrales aan het elektriciteitsnet. Ze leveren allemaal stabiel, waardoor
er een grote zekerheid is dat de centrales precies leveren wat gevraagd wordt”, legt
hoogleraar Elektriciteitsvoorziening Lou van der Sluis uit.
Maar decentrale opwekking van zonne- en windenergie is niet regelbaar noch
stabiel. Je weet immers nooit precies wanneer het hard gaat waaien of hoeveel de zon
op een bepaald moment schijnt. “Tegen die onzekerheden moet het elektriciteitsnet
bestand worden”, zegt Van der Sluis. Bovendien is het traditionele eenrichtingsverkeer
van de centrale naar huizen, kantoren en industrie veranderd in tweerichtingsverkeer.
Decentrale opwekking zette de elektriciteitswereld op z’n kop.
“Iedereen die duurzame energie opwekt maakt gebruik van vermogenselektronica
om de energie om te zetten en in te voeren op het elektriciteitsnet”, legt hoogleraar
Power Electronics and Electrical Machines Braham Ferreira uit. Zijn collega’s doen
onderzoek naar omzetting van mechanische naar elektrische energie (zoals in windturbines) en aan de omzetting van elektrische energie met vermogenselektronica,
bijvoorbeeld voor elektrisch vervoer of voor flexibele elektriciteitsnetten met tweerichtingsverkeer. Hij was een van de hoogleraren van de TU Delft die samenwerkten
met collega’s uit Eindhoven en Amsterdam (Centrum Wiskunde & Informatica) aan
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Braham Ferreira aan het werk in het Power Electronics Lab.
1

2

3

4

5

6

7

101

een onderzoek naar slimme elektriciteitsnetten (de zogenaamde smart grids) die
overweg konden met (kleinschalige) decentrale elektriciteitsproductie van een stel
zonnepanelen of een elektriciteitsopwekkende verwarmingsketel.
Het onderzoek naar slimme elektriciteitsnetten is uitgegroeid tot het onderzoeksprogramma  PowerWeb, waarin drie faculteiten van de TU Delft samenwerken.” PowerWeb koppelt de studie van de elektrische smart grid systemen aan slim energiemanagement in relatie tot hun maatschappelijke en economische omgeving”, zegt
hoogleraar Intelligent Electrical Power Grids Peter Palensky. “Op die manier modelleren en ontwerpen we robuuste ICT-systemen die productie en consumptie van
elektrische energie integreren.” PowerWeb staat centraal in de multidisciplinaire
benadering van energiemanagement. Kennis en ervaring van de onderzoekers
worden toegepast in tal van academische en industriële projecten.

Brandstof uit zonlicht
Als er een overschot aan energie is, doordat het hard waait of de zon niet
versluierd schijnt, hoe slaan we die energie dan op? We zijn gewend om
elektrische energie op te slaan in batterijen, maar voor grote hoeveelheden
elektriciteit is dat onpraktisch. Maar opslag kan ook anders. Met name wanneer energie voor langere tijd opgeslagen moet worden, bijvoorbeeld een heel
seizoen. Zo is in de winter het aanbod van zonne-energie laag en de vraag
juist hoog. De afdeling Electrical Sustainable Engineering werkt samen met
hoogleraar Chemical Engineering Bernard Dam van de faculteit Technische
Natuurwetenwetenschappen aan een oplossing. Dam: “Het is mogelijk om
elektriciteit om te zetten in chemische verbindingen. Dan maak je brandstoffen
zoals waterstof uit zonlicht. Katalyse, de versnelling van de chemische reactie
door een stof die zelf niet verandert, speelt daarbij een sleutelrol. Wij willen
beter begrijpen wat katalyse doet. Dat is nu nog een zwarte doos. We gaan daar
op atomaire schaal naar kijken om kennis van katalyse op te bouwen.”
Prof.dr.ir.  Arno Smets uit de groep Photovoltaic Materials and Devices
(faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica) ontwikkelt samen met
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dr. Wilson Smith uit de groep Materials for Energy Conversion and Storage
(Faculteit Technische Natuurwetenschappen) foto-elektro-chemische cellen
uit milieuvriendelijke materialen. Smith ontwikkelt halfgeleidermaterialen
voor de efficiënte elektrolyse van water waarin katalyse een belangrijke rol
speelt en Smets werkt aan dunne film silicium zonnecellen die voldoende
spanning voor de elektrolyse genereren. Door gebruik te maken van goedkope materialen als koper, zuurstof en stikstof hopen ze milieuvriendelijke
oplossingen te beiden voor de opslag van duurzame energie. Arno Smets is
bij veel studenten over de hele wereld bekend geworden als docent van de
MOOC (massive open online course) Solar Energy.

Sterke verbindingen
Grootschalig transport van duurzame energie vereist vanwege de lange afstanden
speciale transportleidingen op gelijkspanning (direct current of DC). Voorbeelden
van dergelijke HVDC-leidingen zijn de NorNed-kabel naar Noorwegen (2008) en
de BritNed-kabel naar Engeland die in 2011 in gebruik genomen werd. Het zijn de
Europese vertakkingen aan het koppelnet.

TenneT installeert stopcontacten op de Duitse Noordzee. Het BorWin station (delen
alfa en beta) voegt 800 MW aan offshore wind samen in een gelijkstroom zeekabel
naar de wal.
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Vanuit Eemshaven loopt de NorNed HVDC kabel naar Feda in Noorwegen.
HVDC-verbindingen waren geen onderzoeksonderwerp aan de TU Delft. “Maar er
werkten veel ingenieurs aan die bij ons of aan TU Eindhoven hebben gestudeerd”,
zegt Van der Sluis trots. “Hun kennis en kunde zorgen ervoor dat we dit soort
bijzondere kabelverbindingen in zee aan kunnen leggen. Ze hebben de kennis in
huis voor het kabelontwerp, aan welke eisen het moet voldoen en het gedrag van
kabels door de jaren heen.”
Maar terwijl er nieuwe high-tech kabels aangelegd worden, liggen de bestaande
kabels (100 duizend kilometer middenspanningskabel) te verouderen. In 2003 waarschuwde hoogleraar Hoogspanningstechnologie Johan Smit in NRC Handelsblad dat
er een grote kans op stroomuitval bestond, als de veroudering van het elektriciteitsnet niet beter zou worden gevolgd.
Smit ontwikkelde diagnostische methoden om de levensduurconditie vast te
stellen van schakelmaterieel, transformatoren en kabels. “Het systeem geeft bijvoorbeeld aan welke kabelmoffen, waarmee kabelsecties aan elkaar zitten, vervangen
moeten worden. Dat zijn vaak de zwakke schakels in de verbinding”, aldus Smit. Zijn
oscillatie-meetmethode, die in het lab ontwikkeld is en met netbeheerders in de
praktijk wordt gebracht, is wereldwijd al op 400 plaatsen in gebruik.
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Integreren van hernieuwbare energiesystemen is een interdisciplinair gebeuren.
Studenten in het Nuna team ervaren dat in de World Solar Challenge.

Ontplooiing
“De generatie van onze ouders ontdekten dat we hernieuwbare energiebronnen
nodig hadden, wij hebben de fundamenten gelegd en nu is het aan de jongere
generatie om duurzame energiesystemen uit te bouwen en in te passen”, vat Miro
Zeman samen. De integratie van hernieuwbare energiesystemen is bij uitstek een
interdisciplinair gebeuren. Dat bleek bij het PowerWeb-onderzoek naar smart grids.
Daar kwam elektrotechniek samen met wiskunde, vermogenselektronica en onderzoek naar zonne- en windenergie. Ook economische overwegingen spelen een rol
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bij de marktprijs van energie en het rendement van investeringen. “Het zijn als het
ware allemaal legoblokjes die samen komen”, zegt hoogleraar Engineering Systems
Design in Energy & Industry Paulien Herder (faculteit Techniek, Bestuur en Management). “Wij hebben bij de TU Delft al die kennis in huis en dat is vrij bijzonder.” De
toename van samenwerking tussen wetenschappers uit verschillende achtergronden had ook een pragmatische reden: de eerste geldstroom liep verder terug, zodat
onderzoekers vaker samenwerking zochten bij het bedrijfsleven. Bedrijven zien
graag toegepast onderzoek waarbij meerdere disciplines samenkomen. Dat geldt
trouwens ook voor veel subsidies, bijvoorbeeld vanuit Europa.

Studenten elektrotechniek ontwierpen het energie management systeem voor het
duurzame rijtjeshuis, de inzending van de TU Delft voor de duurzame bouwwedstrijd voor universiteitsteams Solar Decathlon Europe in 2014.
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Energieonderzoek is een razend spannend onderzoeksveld geworden met veel
dynamiek, veel verschillende disciplines, enorme maatschappelijke belangen,
immense investeringen en grootse ambities. De Duitse regering sprak bijvoorbeeld
af om in 2050 tachtig procent van de elektriciteit op te wekken uit hernieuwbare
bronnen. De EU landen beloofden 80 procent minder CO2-uitstoot in 2050 ten
opzichte van 1990. Tegelijkertijd zal de vraag naar elektriciteit alleen maar toenemen
(het energieagentschap IEA verwacht een verdubbeling van de vraag op wereldschaal
voor 2050).
Binnen die kaders (meer elektriciteit en veel minder uitstoot) een duurzame,
betrouwbare en betaalbare elektriciteitsvoorziening opbouwen met hernieuwbare
energiebronnen - dat is de uitdaging voor de toekomstige energie-ingenieurs.
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Mijlpalen in de
Elektrische Energietechniek
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1

JAAR

EVENEMENT

1830

Elektrische telegraaf, eerste toepassing elektriciteit

1864

Oprichting Polytechnische School, herstart Koninklijke Academie

1866

Dynamo Gramme (AC)

1873

Gramme (Zenobe Theopile) maakt DC-machine

1877

Eerste experimenten met elektrisch licht

1878

Jablochkoff past booglamp toe in Parijs

1878

Britten verlichten cricketspel elektrisch

1878

Edison voorspelt elektrische toekomst, en einde gasfabriek

1897

Uitvinding gloeilamp door Edison (op basis van anderen)

1882

Smit Slikkerveer levert elektrische installaties

1883

Eerste centrale NEM in Rotterdam

1883

Eerste zonnecel (rendement 1%) door Charles Fritts

1885

Eerste transformator bij Westinghouse VS

1886

Nijmegen krijgt als eerste Nederlandse stad elektrische straatverlichting

1888

Koppeling van parallelle generatoren

1888

Invoering vak elektrotechniek aan Polytechnische School

1889

Willem Smit verlicht Gistfabriek Delft met gloeilampen

1890

Elektrische tram HTM op batterijen

1893

Smit en Snijders willen opleiding elektrotechniek in Delft

1893

Willem Smit doneert demonstratiedynamo’s voor onderwijs

1900

Eerste transformator Smit Slikkerveer

1904

Opening elektrolab aan Polytechnische School

1904

HTM krijgt bovenleiding

1905

Polytechnische School wordt Technische Hogeschool Delft

1905

Aanstelling prof. Clarence Feldmann aan TH

1906

Uitreiking 1e diploma elektrotechnisch ingenieur

1906

Opkomst tractie

1909

Professoren Van Swaaij en Singels adviseren in Den Haag

1914

Eerste provinciale centrale Groningen

1914

Rapport provinciale structuur elektriciteitsnet door prof. Feldmann

1919

Afdeling der elektrotechniek aan TH
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1926

Uitvinding pentode door prof. Tellegen

1927

Oprichting NV tot Keuring Electrotechnische Materialen (KEMA)

1930

Elektrotechniek los van Technische Natuurkunde

1930-1932

Hallo beproeft hoogspanningskabels aan Kanaalweg

1937-1946

Prof. Nolen (directeur Smit) beproeft elektrische machines

1937

Emeritaat Feldmann

1938

Hoogspanningslab TH Delft prof. Hallo

1941

Patent eerste moderne silicium zonnecel (Russell Ohl)

1945

Drie hoogleraren Elektrotechniek geschorst

1950

Indienststelling kortsluitlab KEMA

1956

Stichting TU Eindhoven

1957

Prof. Obermann benoemd als bouwheer, beeldbepalend voor hoogbouw

1957

Uitvinding thyristor (opkomst vermogenselectronica)

1958

Inventarisatie programma nieuwbouw (11 jaar eerder) en besluit
tot nieuwbouw

1

1960

Architecten presenteren ontwerp EWI-toren

1960

Hoogspanningshal voor 800 kV 25 meter hoog

1961

DC verbinding (220 kV, 16 kW) naar UK

1962

16 juli slaat rector Kronig de eerste paal voor EWI-gebouw

1965

PDP 7 computer voor regeltechniek

1965

Kortsluitlab KEMA wordt De Zoetenlab

1965

PDP-7 computer voor netwerksimulaties

1966-1970

Begin aanleg koppelnet 380 kV

1966

Eerste netwerksimulaties op centrale TU computer

1967

Elektrische energietechniek verhuist naar 3e verdieping laagbouw

1969

Cyclotron van prof. Heijn aan de Kanaalweg haalt 1 MeV

1969

Ingebruikname EWI-toren op 25-11-1969

1972

Voltooiing HV-lab en elektronische dienst

1972

Vermogenselektronica Schwartz op Apollo 17; 7-12-1972

1972-1975

Onderzoek partiële ontladingen in nieuwe HV-lab

1972

KEMA-keur op tal van huishoudelijke apparaten
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1972

KEMA en SEP beginnen rekencentrum voor netbewaking

1973

Voltooiing De Zoetenlab IV bij KEMA

1974

‘Demokratisering’ begint (nu ook) in Delft

1975

Ook hoogspanningslab aan TU/e; omstreeks 1995 opgeheven

1977

Groep ‘schakelaartechniek’ los van vermogenselektrica

1980 e.v.

Energietechniek bijna opgeheven

1982

Invoering tweefasestructuur

1985

HV-lab doet beproevingen SF6-schakelaars COQ (en adviseert)

1986

Technische Hogeschool wordt Technische Universiteit

1986-1987

Lab vermogenselektronica samen met machine lab

1988-1989

Lab vermogenselektronica wordt IC-atelier en submicronlab (DIMES)

1980-1990

Enorme toename promoties (aio-stelsel)

1989

10 procent studenten buitenlands (Indonesië en Noorwegen vooral)

1991

Technische Wiskunde en Informatica trekken in EWI-toren

1997

Kyotoverdrag gesloten

1997

Toyota lanceeert hybride Prius

2000

Van Kuik wetenschappelijk directeur Duwind

2001

Nuna wint Solar Challenge

2002

Eneco neemt auto tap-changer op in net (Delftse vinding)

2002

Beveiliging netten op agenda bij TU (mechanisch -> microprocessor)

2004

TU krijgt RTDS voor netwerksimulaties

2005

Start bouw NoordzeeWind, eerste offshorepark voor NL kust

2006

Film ‘An inconvenient Truth’ door Al Gore

2008

NorNed-kabel aangelegd tussen Eemshaven en Noorwegen

2008

Minister Cramer opent vergasser Milena aan TU Delft

2010

Eerste oplaadpunt snelweg (A2 Bruchem) elektrische auto

2011

Na splitsingswet wordt koppelnet meer gebruikt

2011

BritNed-kabel aangelegd tussen Maasvlakte en UK

2011

Eerste smart grid in Hoogkerk

2011

Ad van Wijk ziet brandstofcelauto als energiecentrale

2012

ANWB voorspelt 20.000 elektrische auto’s in 2015
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2012

Zonnepark Ouddorp produceert 1,3 hectare 2900 panelen

2014

Meer dan 5000 elektrische auto’s in Nederland

2014

Plan Emmen voor 90.000 zonnepanelen in tuinbouwgebied

2015

TU Delft plaatst 4.500 zonnepanelen (10.000 m2)

2015

Veem hal wordt Tellegen Hall
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Hooglerarenregister
Elektrische Energietechniek
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IN

UIT

NAAM

VAK

1864

1867

Grinwis

toegepaste natuurkunde

1867

1872

Van de Sande Bakhuysen

toegepaste natuurkunde

1873

1885

Bosscha

toegepaste natuurkunde

1878

1915

Snijders

toegepaste natuurkunde,
elektrotechniek

1897

1916

Van Swaaij

elektriteitsvoorziening en
elektrische metingen

1905

1937

Feldmann

elektriteitsvoorziening en elektrische
machines

1915

1950

Hallo

hoogspanningstechniek en tractie

1925

1947

Thierens

elektriciteitsvoorziening en
hefwerktuigen

1937

1946

Nolen

elektrische machines

1946

1963

De Lange

elektrische machines

1947

1965

De Zoeten

elektriteitsvoorziening en
energieoverdracht

1948

1953

Roeterink

elektrische energietechniek en
telecom

1948

1959

Unk

elektrische apparatenbouw en
telecom

1948

1969

Fontein

elektriteitsvoorziening en
elektromotoren

1948

1981

Heijn

elektrische metingen en
hoogspanningstechniek

1953

1967

Diehl

elektrische apparatenbouw

1959

1989

Van Nauta Lemke

regeltechniek

1960

1964

Vorster

elektrische tractie

1960

1987

Boerema

elektriteitsvoorziening

1961

1982

Van den Burg

dynamica van elektrische machines

1964

1980

Kickert

elektriciteitsvoorziening en
energietechniek
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IN

UIT

NAAM

VAK

1966

1970

Wijmans

techniek van elektrische machines en
transformatoren

1966

1974

Taegen

techniek van elektrische machines en
transformatoren

1970

1990

De Haas

centrales en onderstations

1971

1984

Den Ouden

elektrische aandrijftechniek

1971

1984

Schwarz

vermogenselektronica

1978

1998

Deleroi

techniek der elektrische machines

1980

2000

Honderd

regeltechniek

1980

2003

Verbruggen

regeltechniek

1985

1993

Kreuger

hoogspanningstechniek

1990

1992

Schot

vermogenselektronica

1990

2015

Van der Sluis

elektriteitsvoorziening

1993

2008

Kling

planning en bedrijfsvoering
elektriciteitsnetten

1995

1

Smit

hoogspanningstechniek

1998

Ferreira

power electronics & electric machines

2009

Zeman

photovoltaic materials and devices

2011

Van der Meijden

large scale sustainable power systems

2013

La Poutré

intelligent energy systems

2014

Palensky

intelligent electrical power grids

2015

Weeber

applied silicon photovoltaics

2015

Smets

solar energy
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Eerstejaars elektrotechniek
Eerstejaars elektrotechniek
Hoeveel studenten schreven zich in voor een studie elektrotechniek in Delft?
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Spanning & Sensatie
In 2015 bestaat de Elektrische Energietechniek in
Delft 110 jaar. Het vak Elektrotechniek werd pas
laat (1905) erkend maar 110 jaar later is Elektrische
energietechniek, zoals we het nu noemen, hard op
weg om de spil in de energievoorziening te worden.
Wat stoom was voor de 19e eeuw en olie voor de
20-ste, dat is elektriciteit voor de 21-ste eeuw: een
universele energiedrager.
Die energie zal in toenemende mate uit zon, wind,
zee en biomassa gewonnen worden. Liefst wekken
we die energie dicht bij huis op met zonnepanelen,
windmolens en lokale opslag. Maar als het moet, importeren we stroom vanuit het
buitenland met geavanceerde hoogspanningsverbindingen. Nederland ligt vanouds
op een knooppunt van transportroutes en dat is met energie niet anders.
Meer onderzoek in de energietechniek is nodig om de omschakeling van fossiele
naar duurzame stroom mogelijk te maken. De energietechniek gaat een zonnige
toekomst tegemoet, en dat geldt ook voor (aankomende) ingenieurs die van
Electrical Sustainable Energy hun vak hebben gemaakt.
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