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Samenwerking Rockstart en Ørsted voor
startups hernieuwbare energie
Ørsted creëert nieuwe Innovation Hub in Nederland

Amsterdam, Mai 11, 2022: Rockstart, wereldwijde investeerder in startups, en duurzaam

energiebedrijf Ørsted, gaan samen startups met innovatieve initiatieven op het gebied van

duurzame energie ondersteunen. De twee bedrijven zullen innovatieve startups identificeren en

helpen om hun technologie in de praktijk te testen, zodat er sneller een schaalvergroting kan

komen. Rockstart en Ørsted lanceren een accelerator programma gericht op de integratie van

energiesystemen als onderdeel van Ørsted’s nieuwe Innovation Hub in Nederland. De

Innovation Hub en een toegewijd Ventures en Open Innovation-team zullen het regionale

innovatie-ecosysteem verbinden met de toonaangevende expertise en middelen van Ørsted. 

Rockstart heeft sinds 2014 een sterk trackrecord in de energiesector en heeft sinds de lancering

in oktober 2020 van het Rockstart Energy Fund geïnvesteerd in 19 startups uit zeven Europese

landen.

Ørsted ontwikkelt, bouwt en exploiteert offshore en onshore windparken, zonneparken,

energieopslagfaciliteiten, faciliteiten voor hernieuwbare waterstof en groene brandstoffen, en

bio-energiecentrales. In Nederland heeft Ørsted het offshore windpark Borssele 1&2 gebouwd. 
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 “Ørsted is een leider in de duurzame energietransitie. Deze transitie is
dringend nodig, zowel vanuit klimaat- als veiligheidsperspectief. We zijn trots
om met hen samen te werken. Door samen te werken met Ørsted willen we
meer doelgerichte oprichters en initiatieven in staat stellen duurzame
energieoplossingen te ontwikkelen en een duurzaam en veerkrachtig
energiesysteem op te bouwen. We geloven dat deze samenwerking en dit
programma een geweldige kans is voor oprichters van energie-startups om
hun oplossingen te versnellen door ze te laten testen en klaar te maken voor
commercieel gebruik.” 
— Rune Theill, CEO en medeoprichter van Rockstart

“Innovatie is cruciaal in de energietransitie. Het is de sleutel geweest tot het
succes van de offshore windindustrie in Europa. We zijn ervan overtuigd dat
we samen met Rockstart veelbelovende initiatieven op het gebied van
systeemintegratie met succes kunnen ondersteunen. We staan   voor grote
uitdagingen in de transitie naar een Nederland dat volledig draait op groene
stroom. Denk aan oplossingen voor elektriciteitsoverschotten en -tekorten,
netwerkinstabiliteit en knelpunten. We kijken ernaar uit om Nederland verder te
helpen bij het behalen van alle klimaatdoelstellingen met onze nieuwe
Innovation Hub, vooral voor kansrijke bedrijven en initiatieven.” 
— Rasmus Errboe, SVP, Head of Continental Europe, Ørsted 

Rockstart heeft sinds de oprichting in 2011 meer dan 30 programma's uitgevoerd voor startups

die innoveren op het gebied van technologie, energie en agrifood. Rockstart heeft een

internationaal netwerk van investeerders, mentoren, experts en zakelijke partners die een

portfolio van meer dan 260 onderneming
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OVER ROCKSTART

Rockstart is an early stage investor that empowers purpose-driven founders across three domains: Energy,
AgriFood and Emerging Technologies. Rockstart invests in early-stage startups and provides access to capital,
market, and expertise by connecting founders with co-investors, mentors, partners, corporates and the wider
Rockstart network.

Rockstart has invested in more than 260 startups and its alumni value to date is more than $1bn. Rockstart is an
international team of 40+ professionals dedicated to empowering purpose-driven founders to become scalable
and drive positive change on a global scale. Rockstart has notable exits such as Wercker, Bouw7, iClinic, and in
2021, 3D Hubs and Brincr.

The company has offices in Amsterdam, Netherlands, Copenhagen, Denmark and Bogota, Colombia.

De visie van Ørsted is een wereld die volledig draait op groene energie. Ørsted ontwikkelt,

bouwt en exploiteert windparken op zee en op het land, zonneparken, energieopslagfaciliteiten,

installaties voor hernieuwbare waterstof en groene brandstof en bio-energiecentrales.

Bovendien levert Ørsted energieproducten aan haar klanten. Ørsted is het enige energiebedrijf

ter wereld met een wetenschappelijk onderbouwde doelstelling van nul uitstoot die is

gevalideerd door het Science Based Targets-initiatief (SBTi). Ørsted staat bovenaan in de

Corporate Knights index van 2022 van de 100 meest duurzame energiebedrijven ter wereld en

wordt op de CDP Climate Change A List erkend als een wereldleider op het gebied van

klimaatactie. Ørsted is gevestigd in Denemarken en heeft 6836 werknemers in dienst. Ørsted-

aandelen zijn genoteerd aan Nasdaq Copenhagen (Orsted). In 2021 bedroeg de omzet van het

bedrijf 77,7 miljard Deense kronen (10,4 miljard euro).
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