
 

 

 
 
 

Consortium “Pampus Off-Grid” 
 
Wij zoeken samenwerking met “groene” bedrijven ten behoeve van: 
 
Planning energie vraagstuk   
 De Groot Groep 
Energie bedrijven 
 Nuts bedrijven     (1) 
 Zonnepanelen     (1) 

Windmolens     (2) 
Energie opslag    (3) 

 H2fuel      (3) 
 
Vervoer over water van het formaat 
 Veerschepen    (4)     

Werkschepen 
Snelle boten (Rib- vleugel- speedboten) 
 

Bouwbedrijven 
 Energie neutrale bouw    (5) 
 Isolatie van bestaande objecten   (5) 
 
Waterbedrijven 
 Drinkwater      (6) 
 Afvalwater verwerking   (6)   
 
Promotie, publiciteit 
 Nationale energiecommissie   (8) 

Voorlichtende, promotie instanties (9-11) 
 Onderwijsinstellingen 
 
Bedrijven, instanties, personen waarmee alreeds samenwerking bestaat: 
  

1. Zown - off-gridspecialist en dochteronderneming van Alliander, tekende begin 
2017 voor deelname in het consortium 

2. Bestwind 
3. H2fuel - Gamechanger: productie, opslag, vervoer en gebruik energie!  
4. Royal IHC       
5. Green Village - innovatie t.b.v. een duurzame Pampus 
6. Waternet en TU Delft - onderzoek naar de off-grid drinkwatermogelijkheden  
7. Ruud Koornstra - ambassadeur “Pampus Off Grid” 
8. Stichting Forteiland Pampus / Pampus Events 
9. Pakhuis de Zwijger - nam Pampus eerder op als casus in zijn programmering 
10. J.W. van de Stadt, journalist.: mail@jwvandestadt.nl 

   
 

 

http://www.degrootgroep.nl/
http://www.zown.eu/en/
http://www.zown.eu/en/
https://www.mybestwind.nl/
http://www.h2-fuel.nl/en/
http://www.h2-fuel.nl/en/
https://www.pampusevents.nl/overtocht
https://www.pampusevents.nl/overtocht
https://www.pampusevents.nl/overtocht
https://www.pampusevents.nl/overtocht
https://www.waternet.nl/ons-water/
https://www.waternet.nl/ons-water/
https://www.energiecommissie.nl/
http://www.zown.eu/en/
https://www.mybestwind.nl/
https://www.mybestwind.nl/
http://www.h2-fuel.nl/en/
https://www.royalihc.com/en
http://www.karresenbrands.nl/
https://www.waternet.nl/ons-water/
https://www.tudelft.nl/citg/over-faculteit/afdelingen/watermanagement/
http://www.energiecommissie.nl/
https://www.pampus.nl/
https://www.pampusevents.nl/
https://www.pampusevents.nl/
https://dezwijger.nl/


 

 

 
 
Forteiland Pampus 
Met in totaal 45.000 bezoekers per jaar is Forteiland Pampus het drukst bezochte 
fort van de Stelling van Amsterdam. 
 
Pampus is een sterk merk, niet alleen vanwege het gezegde “voor Pampus liggen”, 
maar vooral vanwege de eeuwenoude geschiedenis die daarachter schuil gaat. Als 
militair eiland bestaat Pampus sinds eind negentiende eeuw. Een kunstmatig land 
dat, uitgerust met een eigen drinkwatervoorziening en een eigen energiecentrale 
onze hoofdstad moest verdedigen vanaf de Zuiderzee. 
 
Pampus is vandaag de dag een museum en vertelt, als onderdeel van de Stelling 
van Amsterdam, jaarlijks aan vele tienduizenden bezoekers het bijzondere verhaal 
van dit UNESCO werelderfgoed. En nog altijd is Pampus een off-grid eiland: een 
kleine groene oase in het uitgestrekte blauw van het IJmeer.  
Pampus staat voor een duurzame toekomst waarbij dat ingenieuze historische 
karakter van het eiland inspiratiebron is voor een innovatieve zelfvoorzienende 
toekomst. Met educatie wordt op Pampus, aan de hand van onze geschiedenis, 
getoond hoe onze toekomst eruit gaat zien, op het gebied van energie, (drink)water 
en transport. Anno 2017 wordt op Pampus reeds 30% van de energievraag uit 
hernieuwbare energie gewonnen. En gebufferd in een innovatieve second-life 
opstelling van batterijen uit een voormalige elektrische auto. In 2022 is Pampus 
helemaal duurzaam off-grid en staat het te boek als hét duurzaam zelfvoorzienende 
eiland van Nederland. 
Pampus Zomerlicht en Pampus Winterlicht ontvangen 7000 culinaire gasten per 
jaar. De bezoekers en deelnemende culinaire gasten worden tijdens de overtocht 
naar en op het eiland geïnformeerd over alle facetten van het “groenste off grid 
eiland” van Nederland. 
Pampus Events organiseert voor een keur aan bedrijven voor 10.000 mensen per 
jaar evenementen waarin Pampus centraal staat .  
 
Consortium voor Pampus “Off Grid” 
In 2014 is Pampus de weg ingeslagen naar een duurzaam zelfvoorzienende 
toekomst. Die toekomst is dan wel zelfvoorzienend, maar de weg daarnaartoe 
bestaat juist uit het verbinden van Pampus met andere partijen. Partijen die ook 
geloven in duurzaamheid, innovaties en in partnerschap. Zoals marktpartijen met 
specialistische kennis van bijzondere innovaties, semi-overheden en 
onderwijsinstellingen. 
Leden van het consortium dragen met hun expertise en/of product bij aan een 
duurzaam zelfvoorzienend Pampus en hebben daar zelf ook baat bij. Er wordt 
bijgedragen naar vermogen en er is geloof in de kracht van de som der delen. 
Pampus zelf is een culturele instelling en draagt bij met zijn erfgoed en geschiedenis 
en met het invullen van de bijzondere educatieve waarde achter het project.  
 
R.S.G.M. (Rob) Bots        A.C. (Tom) van Nouhuys 
commissaris Consortium Pampus Off-grid  directeur Stichting Forteiland Pampus 
Herengracht 67     Herengracht 67 
1398AD Muiden     1398AD Muiden 
T.  0653322403     T.  0294263172 
M. consortium@pampus.nl    M. tom@pampus.nl 

 

https://www.pampus.nl/
https://www.pampus.nl/
https://www.pampusevents.nl/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pampus_(eiland)
https://www.pampus.nl/over-pampus/stelling-van-amsterdam/
https://www.pampus.nl/zomerlicht/
https://www.pampus.nl/winterlicht/
https://www.pampusevents.nl/ervaringen/cases
https://www.linkedin.com/in/rob-bots-4b1b8126/
https://www.linkedin.com/in/tom-van-nouhuys-6a734712/
mailto:consortium@pampus.nl
mailto:tom@pampus.nl

