
Almelo,  7 maart 2017 

Persbericht:  
 
S4 Energy en Boessenkool nemen productielocatie in bedrijf  

S4 Manufacturing feestelijk geopend 

S4 Energy, specialist in energieopslag voor industriële- en infrastructurele toepassingen, heeft een 
belangrijke mijlpaal bereikt. Op 9 maart a.s. wordt haar eigen productiefaciliteit S4Manufacturing 
opgestart. S4Energy heeft samen met partner Machinefabriek Boessenkool een gloednieuwe 
productiehal opgetrokken op het terrein van Boessenkool in Almelo. S4Manufacuring levert het 
mechanische deel van het energieopslagsysteem KINEXT:  het innovatieve, zelfontwikkelde 
energieopslagsysteem met een unieke combinatie aan eigenschappen.  

Met de aanstaande ingebruikname van de productielocatie in Almelo is de samenwerking tussen de 
partners S4 Energy en Boessenkool in het gezamenlijke bedrijf S4 Manufacturing B.V. definitief 
beklonken.  De hal is er volledig op toegerust om de KINEXT units in serie te produceren en te 
assembleren. Daarvoor is zelfs één van Nederlands grootste carousselbanken aangeschaft om met de 
hoogste nauwkeurigheid eigen componenten te kunnen vervaardigen.  

De faciliteit in Almelo zal op termijn ook gebruikt worden als demonstratielocatie waar de toegevoegde 
waarde van energieopslag in tal van applicaties getoond kan worden, te denken valt daarbij aan: 

• De primaire reserve markt 

• De onbalans markt 

• Power quality (blindvermogen, harmonischen-compensatie, opvangen spanningsdips) 

• Levensduurverlenging van batterij systemen 

• Peakshaving 

• UPS 
 
Op 9 maart aanstaande zal de productiehal feestelijk geopend worden door Ed Nijpels. Daarbij zullen  
een aantal interessante sprekers rondom het thema energieopslag een bijdrage leveren. Zo zijn er Ed 
Nijpels, voorzitter van de borgingscommissie van het nationaal energieakkoord; Ad van Wijk, 
hoogleraar New Energy technologies aan de TU Delft; Maarten Abbenhuis, senior manager system 
operations bij TenneT TSO en Hans van der Spek, directeur Cleantech bij het FME. Het geheel wordt 
gemodereerd door Rene de Monchy, BNR Radio 

Om de energietransitie op termijn succesvol te kunnen voltooien is het essentieel om energie op te 
kunnen slaan, zowel voor langere als kortere perioden. Daarvoor heeft S4 Energy een steeds groter 
palet aan opslagtechnologieën ter beschikking, met uiteenlopende eigenschappen en functies. Naast 
opslagtechnologieën, zoals batterijen, zullen de zelf ontwikkelde KINEXT opslagunits een prominente 
positie in het palet krijgen. Deze technologie slaat kinetische energie op een zeer efficiënte wijze op in 
een stalen rotor. Door het bijzondere ontwerp verliest KINEXT maar langzaam zijn opgeslagen energie, 
is de unit met veel vermogen (1 MW) in staat om in milliseconden reageren. 

Door verschillende technologieën te combineren weet S4 Energy op basis van de onderscheidende 
eigenschappen van iedere technologie voor de optimale oplossing te zorgen. Onderscheidende 
eigenschappen zijn bijvoorbeeld het te leveren vermogen, de opslagcapaciteit, de reactietijd, de 
benodigde duur van continue ontlading en de optimalisatie van de levensduur van het opslagsysteem. 
De optimale configuraties vormen oplossingen voor uitdagingen die spelen bij industriële 
stroomverbruikers, netbeheerders en opwekking van duurzame energie.   



De eerste KINEXT opslagunits zijn inmiddels verkocht. S4 Energy werkt aan een project voor TenneT 
TSO, waarmee in combinatie met een batterijopslag systeemdiensten aan de 
hoogspanningsnetbeheerder kunnen worden geleverd.  

Over S4 Energy 

S4 Energy optimaliseert energienetwerken met turn-key, schaalbare en flexibele oplossingen voor 
energieopslag waarin zelfontwikkelde hardware én software wordt toegepast. S4 Energy is daarmee 
een ervaren en onafhankelijke full-service partner voor energie-gerelateerde projecten. Met een 
duidelijke focus op de toegevoegde waarde van energieopslag in praktische toepassingen combineert 
S4 Energy de beste en nieuwste technologie met slimme algoritmes om de optimale business case voor 
haar klanten te creëren. Het multidisciplinaire team van S4 Energy staat klaar om te adviseren, maar 
beheert en begeleidt het energieopslagproject vervolgens ook van start tot finish. 
S4 Energy heeft - naast haar brede kennis op het gebied van opslag technologie -  haar eigen 
opslagtechnologie ontwikkeld, genaamd KINEXT.  

 

Over Machinefabriek Boessenkool 

Machinefabriek Boessenkool staat aan de wieg van tal van innovaties, zoals het eerste hybride 
landbouwvoertuig MultiToolTrac en de landbouwdrone van Drone4Agro. Met het indrukwekkende 
machinepark en een groep zeer gedreven en bedreven medewerkers is de onderneming als geen ander 
in staat om de meest veeleisende klussen op te pakken, van klein tot groot. In de moderne 
productiehallen is Machinefabriek Boessenkool in staat om met uiterste precisie producten tot 120 ton 
en afmetingen tot 20 meter lengte te bewerken. Ook voor de zeer ervaren las- en constructieafdeling 
is geen klus te moeilijk. Onder zware keur en in de breedste zin gecertificeerde werkzaamheden worden 
bij Boessenkool voor een zeer gevarieerde klantenkring, waaronder de grote OEM’ers uit deze wereld, 
geproduceerd.  

 

Voor vragen en meer persinformatie:  
S4 Energy 
Dominique Becker Hoff 
T 010-742 08 40 
E info@s4-energy.com  
W www.s4-energy.com 
 

Machinefabriek Boessenkool 

Eelco Osse 

T 0546-48 88 00 

E info@boessenkool.com 

W www.boessenkool.com 

  

http://www.boessenkool.com/


Bijlage: Toelichting op het bedrijf en product 

Het product Kinext 

S4Energy BV, de uiteindelijke moederfirma van S4Manufacturing, is een onderneming die ca. 6 jaar 

geleden gestart is met het ontwikkelen van een apparaat voor het opslaan van elektrische energie. 

Gekozen is om de energie als kinetische energie op te slaan. Maximale attentie is gegeven aan de 

minimalisering van de verliezen die met deze manier van opslag verbonden zijn. 

Gebruikelijke technologie heeft verliezen van ca. 135%. Onze Kinext technologie heeft momenteel 

een verlies van 6,5 % en we proberen de verliezen nog verder te reduceren. 

De vliegwielen, die nu in Almelo gemaakt worden, zien er als volgt uit: 

 

S4Manufacturing BV 

Het maken van het mechanische deel van het vliegwiel is zeer complex. Al sinds het prototype 

werken we samen met Osse Holding, eigenaar van machinefabriek Boessenkool en één van de 

weinige ondernemers in de metaalbranche die in staat was om dit avontuur met ons aan te gaan. 

Inmiddels hebben we deze samenwerking verder uitgebouwd in de vorm van een 50/50 joint 

venture: S4 Manufacturing. Deze onderneming produceert in Almelo (op hetzelfde terrein als 

Boessenkool) de mechanische vliegwielen, dus alle witte stukken op het plaatje. Het gehele vliegwiel 

dus inclusief de motoren wordt door S4Energy Nederland BV verkocht en geïnstalleerd.  

  



De productiehal is gefinancierd met een lening van de gemeente Almelo en ziet er als volgt uit. 

 

 

Het maken van de rotor van het vliegwiel is iets bijzonders. Onze rotor draait weliswaar relatief 

langzaam (1800 toeren), maar door de diameter van bijna 3 meter is dit toch een tipsnelheid van ca. 

930km/u. En dat bij een gewicht van 5000kg! Het ontwerp is gecheckt qua aerodynamica door de 

firma Actiflow in Breda. 

De combinatie van het aerodynamisch ontwerp van de rotor en de keuze van de lagering zorgt voor 

lage wrijvingsverliezen. 

Het maken van de onderdelen van de rotor doen we zelf. We hebben daartoe een carrouselbank 

aangeschaft. Deze wordt geleverd door de firma Hankook uit Zuid-Korea. Onze carrouselbank is één 

van de grootste in Nederland.  

 



Toepassing van elektriciteitsopslagsystemen 

Algemeen 

Het apparaat alleen zorgt niet voor een directe toepassing ervan. De karakteristieken van het 

apparaat te samen met algoritmen die specifiek voor de toepassing geschreven zijn zorgen voor het 

juiste antwoord op een probleem bij de klant. Daarbij kan voor bepaalde toepassingen een 

combinatie van opslag technologieën nodig zijn. S4Energy Nederland BV heeft zich dan ook 

gespecialiseerd in een ruimer palet aan opslag technologieën dan alleen haar eigen Kinext opslag 

technologie, daarbij kun je denken aan hoofdzakelijk batterij technologie. 

Product-markt combinaties 

a. TSO markt zoals TenneT 
1. Primaire reserve 
2. Fast response algoritmen 
3. Synthetische Inertia 
4. Onbalansmarkt 

b. DSO markt zoals Alliander 
1. Investment deferral 
2. Power quality 

c. Industrie 
1. Blindstroom compensatie 
2. Harmonischen compensatie 
3. Spanningsdips vermijding 
4. Uninterrupted Power supply (UPS) 
5. Peakshaving 

d. Specials 
1. Rail oplossingen 
2. Laden elektrische auto’s/bussen 
3. Walstroom 
4. Bruggen en sluizen 
5. Evenementen 
6. Remote power plants 
7. CERN 

e. Zon en wind 
Grote opslag systemen gebaseerd op batterijen, waarbij Kinext vliegwielen de levensduur 
van het batterijsysteem sterk vergroot. 

 

Alle bovenstaande product-markt combinaties hebben een commercieel acceptabele business case 

en in sommige gevallen verdienen ze enige ondersteuning van de overheid voor de ontwikkeling van 

referenties (DEI achtige subsidies).  


