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BLIKSEM ALS ENERGIEBRON
BREDA - Junior natuurkundige Twan Bolderman staat op het punt van 
een grote doorbraak. Met zijn kennis in natuurkunde en zijn enorme 
passie voor meteorologie hoopt hij binnenkort als eerste ter wereld 
gegenereerde bliksem te gebruiken als energiebron. 

Twee jaar geleden kwam Twan Bolderman op het idee om gegenereerde 
en gecontroleerde bliksem te gebruiken als energie bron. Met als 
uiteindelijk doel zoveel mogelijk krachten van de natuur in te zetten om 
fossiele brandstoffen uit te sluiten. 

Twan heeft twee jaar lang onderzoek gedaan naar de kracht van bliksem 
en zijn potenties. Door middel van een relatief oude techniek genaamd 
‘wiring’, ontwikkeld door de universiteit van Florida, wilt Twan bliksem 
genereren en opvangen in een Lightning to Power Converter (LTPC). 
Deze LTPC heeft de mogelijk de krachtige ontlading van bliksem op te 
vangen en om te zetten in bruikbare stroom.

Twan zal zeer binnenkort zijn eerste prototype uittesten. Zijn hele 
proces van onderzoek naar werkend prototype houdt hij bij op zijn 
website controletheweather.com en op sociale media kanalen als Twitter, 
Facebook en Instagram.

“Momenteel gebruiken we bijna alle elementen die moeder natuur 
ons bied om om te zetten in energie; zonne-energie, windenergie, 
waterkrachtcentrales, ga zo maar door. Alleen het grootste meest 
krachtigste wat moeder natuur naar ons kan gooien, pure elektrische 
lading genaamd bliksem gebruiken we niet.

Als we de pure kracht van één bliksemschicht zouden kunnen opvangen, 
is dat genoeg om een gemiddeld huishouden te kunnen verzien van 
stroom voor maar liefst 56 dagen of 33.750 elektrische auto’s van 0 tot 
100% op te laden.”

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Twan Bolderman

Mobiel:
Email
Website:

+31 6 29 49 18 41
twanbolderman@gmail.com
controletheweather.com

http://controletheweather.com


Voor volledige resolutie en meer 
foto’s kunt u gaan naar mijn website: 

controletheweather.com

BOVEN - een Lightning to 
Power Converter farm, een plek 
waarbij meerdere gegenereerde 
bliksemschichten het stroom 
netwerk van energie kunnen 
voorzien.

LINKS - een artist impression van 
een Lightning to Power Converter in 
werking.
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