
 

 

 

 

 

 

Starke Energy is een start-up in de energie-opslag en opgericht in 2019 door Bax & Company. Onze batterij 

slaat (fotovoltaïsche) zonne-energie op. Met de technologie wordt de groene energie opgeslagen en gebruikt 

wanneer dat nodig is. Of geruild of verkocht aan anderen als er een overschot aan energie is. We spreken dan 

ook van een slimme batterij. De handel in energie wordt mogelijk gemaakt door de digitalisering en 

deregulering van de energiemarkten in Europa. Hierdoor – en in combinatie met de afbouw van de 

salderingsregeling in Nederland – levert de toepassing van de slimme batterij 

duurzaam rendement op. 

 

Duurzaam rendement 

Met duurzaam rendement bedoelen we, dat de investering zich terugverdient 

én dat de opslag een praktische en waardevolle bijdrage levert aan de 

realisatie van de energie-transitie. De Europese en Nederlandse ambitie is 

immers om in 2050 klimaat-neutraal te zijn. Meer verbruik van energie uit 

zonne-energie maakt dat energie opgewekt uit fossiele brandstoffen kan 

worden afgebouwd. Daardoor vindt CO2-reductie plaats. 

De opslag en het verbruik van de zelf opgewekte zonne-energie zorgen voor 

een afname van energie via het conventionele elektriciteitsnetwerk. Daardoor 

kan onder andere de piekbelasting van het conventionele elektriciteitsnetwerk op lokaal niveau worden 

opgevangen. Bovendien bestaat het netwerk nog grotendeels uit ‘grijze’ en dus CO2-rijke energie. Plus, de 

komende jaren moeten grote investeringen van netwerkbeheerders worden gedaan om het toenemende 

energieverbruik (o.a. door het gasloos maken van woningen, gebouwen en  kantoren) te kunnen faciliteren. 

Een batterij draagt niet alleen bij aan het verduurzamen 

van het energieverbruik, maar draagt ook aantoonbaar 

bij aan de energietransitie en zorgt voor meer 

autonomie op complex-niveau. En voor sportaccom-

modaties geldt hetzelfde. De velden worden duurzaam 

verlicht door zelf opgewekte, groene stroom, waarbij 

de afhankelijkheid van de energieleverancier afneemt.  

 

De slimme batterij 

De opslag die Starke Energy levert, is simpel gezegd: 

een krachtige batterij. Deze batterij komt idealiter op 

een plek te staan, die via een openbare ruimte in het wooncomplex, kantoor of sportaccommodatie te bereiken 

is. Het is een veilig en getest systeem, dat wordt aangesloten en onderhouden door gecertificeerde vaklieden. 

Uiteraard voldoet het systeem aan alle wettelijke eisen, die door Europa gesteld worden. Het is een slimme 

batterij, omdat de ICT bedraagt aan een optimaal resultaat in het energiebeheer. De overtollige energie wordt 

verhandeld op de meest gunstige momenten. Hierdoor verbetert de businesscase. 

 

 

 

 

https://starke.energy/
https://baxcompany.com/


 

 

Werken aan de toekomst 

Starke Energy is een start-up, die door diverse organisaties en kennisinstituten uit Spanje en België wordt 

ondersteund. De batterij is mede gefinancierd door Horizon2020 Renaissance en heeft pilotprojecten op vier 

plaatsen in Europa, waaronder in Nederland. In Eemnes (provincie Utrecht) staat een demonstratieproject.  

 

Contact 

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen of wilt u een gesprek over de mogelijkheden voor uw 

organisatie? Neem contact met ons op via Rolf Bastiaanssen (r.bastiaansen@starke.energy). 

 

https://starke.energy/
https://www.renaissance-h2020.eu/
about:blank

