
 
 

Persbericht 

Vianen, 24 maart 2016 

 

Herstart Waterkrachtcentrale Hagestein stap dichterbij 

 

Energiecoöperatie e-Lekstroom is  in gesprek om de herstart van de 

waterkrachtcentrale Hagestein voor te bereiden.  

Daarom heeft de energiecoöperatie een samenwerkingsverband 

gevormd met Antea Group, Pentair Fairbanks Nijhuis en Fish Flow 

Innovations. De energiecoöperatie wil de duurzaam opgewekte energie 

straks graag gaan leveren aan de nieuwe woonwijk Hoef en Haag. De 

eigenaar van de waterkrachtcentrale, Rijkswaterstaat, wil daar graag 

aan meewerken. 

 

De uit 1958 stammende waterkrachtcentrale ligt aan de rivier de Lek.  

De eigenaar van de waterkrachtcentrale in de stuw bij Hagestein  

staat open voor initiatieven van derden om duurzame energie te 

winnen op hun areaal. Voor het winnen van waterkracht bij Hagestein 

zal de initiatiefnemer een aantal vergunningen nodig hebben, o.a. van 

Rijkswaterstaat, provincie en gemeente.  

Voor waterkracht zal vooral gekeken moeten worden aan de normen 

voor visschade die opgenomen zijn in de beleidsregel 

watervergunningverlening voor waterkrachtcentrales in rijkswateren.  

 

Arthur Simons, bestuurslid van e-Lekstroom is verheugd dat 

Rijkswaterstaat op zeer constructieve wijze wil mee werken om dit 

project vorm te geven. “De centrale is in 2006 stilgelegd omdat er 

grootschalig onderhoud nodig was. Daarnaast is de centrale 

momenteel niet visvriendelijk. Na jaren discussie hopen we binnen niet 

al te lange tijd hernieuwbare energie op te kunnen wekken uit de 

stroming van de Lek. Wij willen deze elektriciteit graag leveren aan de 

toekomstige bewoners van de in aanbouw zijnde woonwijk Hoef en 

Haag. Mede hierdoor wordt deze wijk energieneutraal.” 

 

 



 

Samenwerkingsverband 

Het consortium rondom e-Lekstroom is aan het inventariseren hoe het 

vergunningentraject zo efficiënt mogelijk doorlopen kan worden. 

Arthur Simons: “Nu het gesprek met de betrokken overheden is 

geopend hebben we de herstart van de duurzame elektriciteitscentrale 

voortvarend opgepakt. Er is een samenwerkingsverband gevormd met 

Antea Group (het ingenieurs- en adviesbureau dat zich bezighoudt 

met het ontwerp en de vergunningverlening van energie uit 

waterprojecten), Pentair Fairbanks Nijhuis (het bedrijf dat de nieuwe 

visvriendelijke turbines gaat bouwen), Fish Flow Innovations 

(ontwikkelingspartner van de visvriendelijke turbines) en  

e-Lekstroom.”  

 

Visvriendelijke turbines 

De herstart wordt aangegrepen om de waterkrachtcentrale te voorzien 

van visvriendelijke turbines. Raymond Meijnen, R&D engineer van 

Pentair Fairbanks Nijhuis. “Door gebruik te maken van onze turbines 

voldoet de centrale straks aan de eisen die de Waterwet stelt aan het 

beperken van vissterfte. De visvriendelijke technologie die wij in 

samenwerking met Fish Flow Innovations hebben ontwikkeld is 

bewezen visvriendelijk. Onderzoek heeft uitgewezen dat ruim 98% van 

de schubvissen de turbine onbeschadigd kan passeren, bij paling is 

dat zelfs 100%.” 

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

  



 

Informatie voor de pers: 

 

PERSMOMENT:  

Vertegenwoordigers van het samenwerkingsverband nodigen de pers 

uit voor een nadere toelichting en het beantwoorden van vragen op 

dinsdag 29 maart 2016, van 9.30-10.30 bij Hotel Van der Valk, Prins 

Bernhardstraat 75, 4132 XE Vianen. 

 

Contactpersoon: 

Peter Beumer, (e-Lekstroom): 06 - 41206735 

 

Foto: Stuw Hagestein met in het midden de waterkrachtcentrale. 
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