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In het licht van de huidige energiecrisis, die in de 
eerste plaats draait rond fossiele brandstoffen 
(gas en olie), klinkt een alternatief als water- 
krachtenergie als een gedroomd alternatief. 
Turbulent speelt hier doelgericht op in met zijn 
kostenefficiënte, compacte waterkrachtcentrales 
die aan elke rivier of andere waterweg geïnstal-
leerd kunnen worden, zonder het visbestand te 
verstoren. Het enige wat nodig is: een verval tus-
sen 0,8 en 4 meter. En liefst zo’n 2 à 2,5 miljoen 
euro aan extra kapitaal.

Turbulent begon in 2015 als ambitieuze start-up, 
die vertrok vanuit de idee dat waterkracht een 
van de oudste manieren is om energie op te 
wekken – denk maar aan de vele molens die hier 
vanaf de middeleeuwen stonden – maar dat het 
als alternatief voor fossiele energie bijna nooit 
ter sprake komt, in tegenstelling tot zonne- en 
windenergie. Daar lagen met andere woorden 
opportuniteiten. Om het in cijfers uit te drukken: 
waar in België vandaag 150 megawatt aan water-
krachtenergie wordt benut, ligt het potentieel op 
maar liefst 3 gigawatt.

Het probleem was echter dat de huidige 
waterkrachtturbines niet zo eco-vriendelijk zijn. 
“De uitdaging was dus tot een design komen 
dat wél duurzaam was”, legt bio-ingenieur 
(daarnaast ook waterbouwkundig ingenieur)  en 
huidig CEO Walter Buydens uit. “Bovendien 
werd de lat nog een stukje hoger gelegd: de 
resulterende miniwaterkrachtturbine moest ook 
gebruiksvriendelijk én gemakkelijk te installeren 
zijn. Turbulent wilde er kortom voor zorgen dat 
waterkracht weer ‘waw!’ werd: een waardige 
hefboom voor de toekomst.”

Op zoek naar kapitaal

Turbulent ontwikkelde een aantal prototypes, die 
in 2019 overal ter wereld werden geplaatst: onder 
meer in Chili, Indonesië (Bali), Estland en in  
Frankrijk (Versailles). Corona vormde daarna een 
spelbreker, maar na de crisis kwam het bedrijf – 
letterlijk en figuurlijk – in een stroomversnelling en 
plaatste en/of exporteerde het zo’n 12 turbines, 
bijvoorbeeld in de VK, de VS, Thailand, Congo, Por-
tugal, en Taiwan. “In dat laatste land voorziet Turbu-
lent de productie-eenheden van TSMC, de grootste 
chipfabrikant ter wereld, van groene energie”, aldus 
Buydens. “En er zijn plannen om er de huidige 6 
turbines uit te breiden tot maar liefst 140. In Afrika 
kunnen ze daar weer ingezet worden als alternatief 
voor de erg vervuilende dieselgeneratoren, die bo-
vendien voor veel stank- en geluidsoverlast zorgen. 
We kunnen er bovendien energie mee opwekken in 
het midden van de brousse, de reden waarom de 
VN ook al tot samenwerking heeft opgeroepen.”

“Afhankelijk van de energievraag gaat het bij 
plaatsing ofwel om op zich staande dan wel om 
een cluster van turbines, stuk voor stuk ontwikkeld 
om langdurig te opereren met een minimum aan 
onderhoud. Elke turbine is goed voor 15 tot 70 
kW aan non-stop energie. Typisch plaatsen we 
turbines in serie of in parallel en installeren we 
300 à 500 kW.”

Middelen om te schalen

“We kunnen gerust zeggen dat de zaken goed 
draaien”, gaat Buydens verder. “Alleen zitten we nu 
in een fase dat we kapitaal nodig hebben om ons 
verder te kunnen ontwikkelen, onder meer door 

onze salesorganisatie te verstevigen, én om een 
onderdelenvoorraad – met vooral generatoren en 
versnellingsboxen – te kunnen aanleggen, zodat 
we nooit met een supply-probleem zitten. Om dat 
te garanderen, moet onze cashflow goed zitten. In 
totaal mikken we daarom op zo’n 2 à 2,5 miljoen 
euro bij investeerders. Kortom, we zitten met een 
goed product, we hebben nu alleen de middelen 
nodig om te kunnen opschalen. Want het potentieel 
is er, zeker aangezien er in België alleen al, zoals 
ik aangaf, 3 gigawatt aan waterkrachtenergie 
gewonnen kan worden. We zijn met andere 
woorden de fase start-up ontgroeid, aangezien 
de technologie zich afdoende bewezen heeft, en 
kunnen de volgende stap zetten.”

Klein draaikolkje

Maar wat maakt de waterkrachtturbines van 
Turbulent zo’n goed product, willen we dan 
uiteraard weten. “Klassieke turbines hebben een 
enorme impact op hun omgeving”, legt de CEO 
uit. “Er moeten dammen worden gebouwd, dorpen 
verplaatst, weg van de vruchtbare oevers waar die 
zich al eeuwenlang bevonden. De dammen slibben 
op termijn dicht, en het waterleven, vooral dan 
het visbestand, wordt er grondig door verstoord. 
Onze turbines zijn om te beginnen heel klein en de 
schoepen draaien onder water tegen een heel lage 
snelheid – ongeveer de zwemsnelheid van een vis, 
die daar rustig tussen of langs kan zwemmen. Het 
drukverschil is bijgevolg ook minimaal, ook al omdat 
onze schoepen – in tegenstelling tot klassieke 
waterturbines – horizontaal draaien en functioneren 
op potentiele energie, opgewekt door een klein 
draaikolkje. Aan de biodiversiteit raken onze 
turbines dus niet of nauwelijks.”


