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Op naar nieuwe groei
De Nederlandse en Vlaamse zonne-energiesector heeft zich in
2020 groot gehouden. Ten tijde van de eerste pandemie van deze
eeuw – met een economische crisis als gevolg – zijn de verkopen
op een stabiel niveau gebleven en in diverse marktsegmenten
zelfs gegroeid.
In het Vlaams parlement en ook het Nederlandse kabinet is
in steen gebeiteld dat zonne-energie onontbeerlijk is om de
energietransitie succesvol af te ronden. Voor de politici is het
daarbij de uitdaging om de balans te bewaken tussen het afbouwen
van de subsidie voor zonne-energie en het binnen bereik houden
van de klimaatdoelen.

Maak van een PV systeem geen brandhaard,
kies voor de brandveiligheid van Enphase
Enphase, het meest veilige systeem zonder compromis!
Traditionele omvormers werken met gelijkstroom
en zeer hoge spanning. Bij storing of een defect kan
gelijkstroom een gevaarlijke vlamboog geven die
lastig te stoppen is. Micro-omvormers van Enphase
lossen dit probleem op: ze zetten gelijkstroom
direct om naar een veilige 230 Volt wisselspanning
en zijn standaard voorzien van een ‘Rapid
Shutdown’ functie. Bij een storing schakelt de
aardlekschakelaar in de meterkast het volledige

systeem uit. Een gevaarlijke vlamboog is dan
ook niet mogelijk bij het gebruik van Enphase
micro-omvormers. Verzekeraars zoals Interpolis
adviseren dan ook om micro-omvormers te
gebruiken bij de installatie van PV systemen.
In de USA is dit zelfs de norm voor scholen en
overheidsgebouwen. Wilt u brandveiligheid
garanderen? Combineer dan vakkundige
installatie met micro-omvormers van Enphase.

Meer weten over de gegarandeerde brandveiligheid van Enphase micro-omvormers?
Contact uw accountmanager of bel 073-7041636 voor een gesprek over veiligheid.

Het kalenderjaar 2021 is daarbij een nieuwe, serieuze test.
Zowel Vlaanderen als Nederland heeft wijzigingen aan het subsidiebeleid doorgevoerd. Bestaande zonne-energiebedrijven en nieuwe
toetreders staan daarbij klaar om reeds beschikte projecten die tot
een gigantische pijplijn hebben geleid te gaan realiseren. Het aantal
marktspelers lijkt hierdoor onophoudelijk te blijven toenemen.
Voor eindgebruikers is het dan ook moeilijk om direct de juiste
partij te vinden. Om u te helpen van chaos naar overzicht te komen,
heeft de redactie van Solar Magazine ook dit jaar een handig naslagwerk voor u gemaakt: de Marktgids Zonne-energie 2021.
Met deze marktgids helpt de redactie van Solar Magazine u.
Dat doen we door overzichtelijk in een 13-tal rubrieken de contactgegevens van marktpartijen te ordenen, maar ook door belangrijke
ontwikkelingen voor iedere rubriek te duiden met een redactioneel
artikel. Bovendien hebben we wederom in samenwerking met een
groot aantal bedrijven en organisaties de belangrijkste ontwikkelingen qua projecten, markt en technieken in kaart gebracht.
Zo heeft u als, vaste of nieuwe, lezer van Solar Magazine alles
handig samengebundeld in deze overzichtelijke gids om in 2021
goed beslagen ten ijs te komen. Op deze manier hopen we als
uitgeverij een steentje bij te dragen aan de verdere grootschalige
uitrol van zonne-energie.
Edwin van Gastel | Hoofdredacteur Solar Magazine
edwin@solarmagazine.nl

Rubrieken Marktgids Zonne-energie 2021
De Marktgids Zonne-energie 2021 kent de volgende 13 rubrieken:
1. Zonnewarmtesystemen (zonneboilers en -collectoren)
2. Zonnepanelen
3. Omvormers en bekabeling
4. Montagesystemen
5. Meetinstrumenten, monitoringsystemen en software
6. Energieopslag
7. Importeur/groothandel
8. Kennis en opleiding
9. Financiering
10. Projectontwikkeling
11. Epc-contracting
12. Operation & maintenance
13. Consultancy en overige dienstverlening

Coverfoto: Xperal

Toepassingsgebieden
Bij de verschillende artikelen van de 13 rubrieken en de
bijbehorende bedrijfsprofielen treft u de volgende 4 iconen aan:

Dit icoon staat voor het toepassingsgebied
‘woningbouw’: van individuele woningeigenaren tot
Verenigingen van Eigenaren en woningcorporaties.
Dit icoon staat voor het toepassingsgebied
‘maatschappelijk vastgoed’: van ziekenhuizen tot
scholen, ministeries en gemeentehuizen.
Dit icoon staat voor het toepassingsgebied
‘commercieel vastgoed’: van midden- en kleinbedrijven
in de logistiek en de industrie tot agrariërs.
Dit icoon staat voor het toepassingsgebied
‘grondgebonden zonneparken’.
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Nieuw tijdperk

Vlaamse zonne-energiemarkt gaat nieuw tijdperk in

Nederlandse zonne-energiemarkt
na coronacrisis klaar voor recordgroei
De Vlaamse en Nederlandse zonne-energiesector kan er helaas niet
omheen: de coronacrisis heeft in 2020 impact gehad op de verkoop
van zonnepanelen en zonnecollectoren. De gevolgen van de Vlaamse
lockdown zijn daarbij verzacht door een eindejaarsrush met zelfs
wachtlijsten voor burgers die zonnepanelen wilden kopen als gevolg.
De oorzaak? In 2021 luidt Vlaanderen een nieuw tijdperk in waarbij
de terugdraaiende teller voor nieuwe prosumenten definitief verleden
tijd is. In Nederland hoopte de zonne-energiesector in 2020 voor het
eerst meer dan 3 gigawattpiek zonnepanelen te installeren.
De pandemie gooide echter roet in het eten. Met dank aan de immense
pijplijn dient zich in 2021 een nieuwe kans voor recordgroei aan.

Of het nu om de onderzoekers van het
internationale energieagentschap IEA,
Bloomberg New Energy Finance of van
brancheorganisatie SolarPower Europe
gaat, allemaal scharen ze de Nederlandse
zonnestroommarkt in het komende decennium onder de Europese koplopers.
Tientallen gigawattpiek
Het IEA is daarbij het meest conservatief. Nederland telt volgens zijn
onderzoekers in 2025 22,4 tot 25,1
gigawattpiek zonnepanelen. De onderzoekers van het internationale energieagentschap typeren de overgang naar
een nieuw beleid voor zowel de zakelijke
pv-markt als de residentiële pv-markt
door de afbouw van het salderen als
‘een grote voorspelde onzekerheid’.
De onderzoekers uit eigen land – van
het Planbureau voor de Leefomgeving – houden het in de nieuwste editie
van de Klimaat- en Energieverkenning
(KEV) op een geïnstalleerd vermogen
van 26 gigawattpiek in 2030. Holland
Solar is een stuk optimistischer. In de
Global Market Outlook 2020-2024 van
SolarPower Europe – waar de branchevereniging in participeert – wordt voor
6
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het ‘gemiddelde’ scenario per eind 2024
al een geïnstalleerd vermogen van 23,5
gigawattpiek verwacht.
Volle orderportefeuille
Holland Solar en SolarPower Europe
houden in hun scenario’s dan ook rekening met de alsmaar aanhoudende daling van de kostprijs van zonnestroom.
De afbouw van stimuleringsmaatregelen
zou hierdoor maar een beperkte impact
hebben en bovendien in lijn zijn met de
ambitie om in 2025 subsidievrije zonneenergieprojecten te kunnen realiseren.
Nederlandse projectontwikkelaars hebben in ieder geval het zekere voor het
onzekere genomen en in de laatste subsidieronde van de Stimuleringsregeling
Duurzame Energieproductie (SDE+) een
grote hoeveelheid subsidie aangevraagd
en toegekend gekregen voor zonnedaken. Maar liefst 6.882 pv-projecten werden in die voorjaarsronde 2020 goedgekeurd met in totaal een vermogen van
3.440 megawattpiek. Ook de realisatie
neemt daarbij inmiddels grootse vormen
aan. Zo werd in het najaar van 2020 de
grens van 4 gigawattpiek geïnstalleerd
SDE+-vermogen doorbroken. Het vo-

lume aan beschikte SDE+-projecten dat
nog gebouwd moet worden, bedraagt
voor zonnestroom grofweg 12 gigawattpiek. Projectontwikkelaars prijzen
zich gelukkig met deze volle orderportefeuilles, maar maken zich tegelijkertijd
zorgen over de verbreding van de SDE+
naar de Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++).
De SDE++ stimuleert naast duurzame
energieproductie ook CO2-reductie.
Daarbij gaat het onder meer om CO2afvang en -opslag. De angst is dat deze
technologie de komende jaren veel
subsidiebudget voor de neus van de
zonne-energiesector gaat wegkapen.
Gegarandeerd rendement
Ook in Vlaanderen krijgen projectontwikkelaars op de zakelijke markt te maken
met nieuw beleid. De overheidssteun
zorgt er in Vlaanderen voor dat bedrijven die investeren in zonnepanelen een
gegarandeerd rendement behalen, de
zogenaamde Internal Rate of Return
(IRR). Het gegarandeerde rendement
gaat per 1 januari 2021 omlaag van 4,75
naar 4,4 procent. Bovendien wordt het
investeringssteunprogramma voor kleine

en middelgrote windturbines van 10 tot
300 kilowatt uitgebreid met middelgrote
zonnepaneelinstallaties van 40 kilowatt
tot en met 2 megawatt omvormervermogen. In 2021 is er voor de totale regeling
– die werkt op basis van calls – slechts
25 miljoen euro budget beschikbaar.
Zowel dakgebonden, grondgebonden
als drijvende zonnepanelen komen voor
subsidie in aanmerking, maar kunnen

rekenen op hevige concurrentie.
Door de voortdurende wijzigingen bij de
stimulering van de zakelijke pv-markt
stokt de uitrol. In 2019 was juist voor
het eerst sinds tijden de stijgende lijn
ingezet. Die wordt nu niet alleen door de
coronacrisis, maar ook door de nieuwe
beleidswijziging een halt toegeroepen.
De Vlaamse brancheorganisatie ODE en
de Belgische federatie van installatiebe-

De Vlaamse
zonnepanelenmarkt in cijfers

De Nederlandse
zonnepanelenmarkt in cijfers

Het geïnstalleerde omvormervermogen
(red. het totaal geïnstalleerde vermogen
aan zonnepanelen wordt door het Vlaams
Energieagentschap niet gedeeld) is in
Vlaanderen per kalenderjaar met het
volgende vermogen gegroeid:
2015: 76 megawattt.
2016: 133 megawatt.
2017: 198 megawatt.
2018: 246 megawatt.
2019: 469 megawatt.
2020: 187 megawattpiek (t/m aug. ’20)
Totaal geïnstalleerd: 3.470 megawattpiek

Het geïnstalleerde vermogen aan zonnepanelen per kalenderjaar is volgens
het CBS in Nederland met het volgende
vermogen gegroeid:
2015: 519 megawattpiek.
2016: 609 megawattpiek.
2017: 776 megawattpiek.
2018: 1.611 megawattpiek.
2019: 2.352 megawattpiek.
2020: >2 gigawattpiek (red. definitieve
cijfers volgen in het voorjaar van 2021).
Totaal geïnstalleerd: 6.874 megawattpiek
(tot en met eind 2019).

drijven Techlink zijn weliswaar positief
over de langetermijnperspectieven voor
zonne-energie, maar balen van het
voortdurend wijzigende beleid. Het werd
zelfs bestempeld als een mokerslag. ‘In
plaats van een duw in de rug, krijgen
ze nu een haak in de rug’, aldus de 2
organisaties. Welke impact de nieuwe
tenderstructuur zal hebben op de zakelijke pv-verkopen moet in 2021 blijken.
Batterijen
Dat Vlaamse burgers die in 2021 zonnepanelen kopen geen gebruik meer
mogen maken van de terugdraaiende
teller leidt tot minder ophef. De nieuwe
investeringspremie bedraagt 300 euro
per kilowattpiek voor pv-systemen met
een vermogen tot 4 kilowattpiek en nog
eens 150 euro per kilowattpiek van 4 tot
6 kilowattpiek. De overheidsbijdrage zal
jaarlijks worden aangepast om oversubsidiëring te vermijden. Met de juiste
marktbenadering – bijvoorbeeld door te
wijzen op het belang van zelfconsumptie
en het bijbehorende ontlasten van het
stroomnet – moeten Vlaamse installateurs in staat zijn de uitrol van zonneenergie onverminderd voort te zetten. 
MARKTGIDS ZONNE-ENERGIE 2021
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Snel & foutloos installeren
Geen gereedschap nodig
De meest betrouwbare
installatie

Bovendien wordt de businesscase van
thuisbatterijen steeds interessanter en
zal de verkoop hiervan in 2021 mogelijkerwijs voor het eerst groeien tot enkele
duizenden exemplaren.
Ook Nederland staat aan de vooravond
van een wijziging van het ondersteuningsbeleid voor de residentiële pvmarkt. Minister Wiebes is drukdoende
om de laatste stappen te zetten die
nodig zijn om de afbouw van de salderingsregeling in de wet vast te leggen.
De salderingsregeling blijft in haar
huidige vorm gehandhaafd tot 2023.
Eigenaren van zonnepanelen mogen
vanaf dan ieder jaar 9 procent minder
salderen en in 2031 niet meer salderen.
De terugverdientijd voor zonnepanelen
is naast het afbouwpad van salderen afhankelijk van een groot aantal factoren,
waaronder het aandeel direct eigen
gebruik, het elektriciteitstarief inclusief belastingen voor de gesaldeerde
elektriciteit en de terugleververgoeding
voor elektriciteit die niet gesaldeerd
mag worden. Net als in Vlaanderen
wordt hierdoor ook in Nederland voor
pv-installateurs de deur opengezet voor
consumenten om een goede businesscase te creëren bij het gebruik van
thuisbatterijen.
Hogere groeicijfers
Nederland en Vlaanderen zetten in hun
klimaatplannen niet alleen in op de
uitrol van zonnestroom, maar trekken ook de kaart van zonnewarmte.
In het Vlaams Energie- en Klimaatplan
2021-2030 – dat onderdeel is van het
Nationaal Energie- en Klimaatplan van
België – is de verwachting uitgesproken
dat het aantal zonneboilers jaarlijks met
5.000 stuks zal groeien.
De Nederlandse zonnewarmtemarkt
laat veel hogere groeicijfers zien. Zo
werd er nog nooit zoveel vierkante meter zonnecollectoren geïnstalleerd als in
2019, te weten 70.391 vierkante meter.
In dat kalenderjaar werd niet alleen het
grootste operationele zonnewarmtepark
van Nederland bij Tesselaar Freesia in
gebruik genomen, maar werd ook de
impact van de Investeringssubsidie
Duurzame Energie (ISDE) duidelijk.

De Vlaamse en Nederlandse
zonnewarmtemarkt
In Nederland vertoont het installatiecijfer van zonnecollectoren volgens
het Centraal Bureau voor de Statistiek
(CBS) een opgaande lijn. In 2015, 2016,
2017 en 2018 werd er achtereenvolgend 24.140, 27.937, 31.004 en 40.835
vierkante meter aan zonnecollectoren
in gebruik genomen. In 2019 was er
vervolgens sprake van een absoluut
record met 70.391 vierkante meter aan
nieuwe zonnecollectoren. In diezelfde
periode zou er echter ook zo’n 150.000
vierkante meter aan zonnecollectoren
uit gebruik zijn genomen. Per eind 2019
is er daardoor sprake van bijna 700.000
vierkante meter aan zonnecollectoren.
In Vlaanderen wordt er vandaag de
dag bij nieuwbouw in meer dan 10
procent van de huizen een zonneboiler
geplaatst. De Vlaamse regering heeft
zichzelf ten doel gesteld om vanaf
2021 jaarlijks 10.000 zonneboilers te
installeren. In de afgelopen periode
zijn er daarbij jaarlijks gemiddeld 7.250
zonneboilers bijgekomen.

nog enkel open voor de toepassing van
warmtepompen en zonneboilers in bestaande woningen en gebouwen, maar
die wijziging lijkt de verkopen van zonnewarmte nauwelijks geraakt te hebben. Het aangevraagde subsidiebedrag
is in 2020 namelijk op hetzelfde niveau
als het voorgaande jaar gebleven.
Holland Solar pleit voor een verdubbeling van het subsidiebudget, mede met
de wetenschap dat vanaf 2021 ook iso-

latie gesubsidieerd gaat worden via de
ISDE. Ook wil de branchevereniging dat
de mogelijkheden verkend worden om
in de subsidieberekeningsmethode het
lokaal opslaan van warmte ten opzichte
van het belasten van het elektriciteitsnet
beter te waarderen.
Regionale Energiestrategie
Een Nederlands dossier dat in 2021
zowel door zonnewarmte- als zonnestroombedrijven met bovengemiddelde interesse gevolgd zal worden, is
dat van de Regionale Energiestrategie
(RES). De RES’en moeten een van de
belangrijkste doelen uit het Klimaatakkoord – het opwekken van 35 terawattuur hernieuwbare energie op land
in 2030 – borgen. 30 regio’s hebben in
2020 hun conceptversie van de RES’en
gepresenteerd, met daarin plannen voor
zo’n 50 terawattuur hernieuwbare energie op land. Uitgedrukt in opgewekte
stroom bedraagt de verhouding circa
50 procent wind- en 50 procent zonneenergie. Uitgedrukt in vermogen wordt
de verhouding circa 20 procent wind en
80 procent zon.
De concept-RES’en moeten voor 1 juli
2021 omgezet worden naar de RES 1.0.
Onderdeel van die strategie is ook de
voor zonnewarmte belangrijke Regionale Structuur Warmte (RSW). Eind
2021 moeten de ruim 350 Nederlandse
gemeenten bovendien hun Transitievisie Warmte klaar hebben waarin, ze
uiteenzetten hoe woonwijken van het
gas afgehaald worden. Met al deze
plannen zal voor een groot gedeelte
duidelijk worden welke (record)groei de
zonne-energiesector de komende jaren
in Nederland mag verwelkomen.

WWW.ESDEC.COM
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Verkopen nauwelijks geraakt
Via deze subsidieregeling wordt de aanschaf van kleinschalige en middelgrote
zonnewarmtesystemen tot 200 vierkante meter gestimuleerd. Sinds 2020
staat de subsidieregeling weliswaar
MARKTGIDS ZONNE-ENERGIE 2021
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Zonne-energie in woord en beeld

Zonne-energie is anno 2019 niet meer weg te
denken uit het straatbeeld. Of men nu rondrijdt in
Vlaanderen of in Nederland, in iedere straat vindt
men wel een huis of ander gebouw met zonnepanelen.
Bovendien rukken in het veelzijdige landschap ook
grondgebonden zonneparken meer en meer op.
De redactie schreef ter ere van de Solar Magazine
MARKTGIDS ZONNE-ENERGIE 2021 een fotowedstrijd uit
en dit zijn de 4 winnende inzendingen.
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Melkvee aan de pv
GroenLeven plaatst sinds
eind 2017 zonnepanelen
bij boeren die lid zijn van
FrieslandCampima. Op
de foto is een zonnedak
van een boer in Enter
zichtbaar. Nederland telt
16.000 melkveebedrijven
met 1,57 miljoen koeien.
32,5 procent van de
melkveehouders heeft
inmiddels zonnepanelen.
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Heijmans bouwt gasloze woonwijk
In de Brabantse gemeente Uden realiseert
bouwbedrijf Heijmans het Land van
Dico. Wat vroeger het terrein was van
beddenfabrikant Dico biedt nu midden
in het centrum van Uden plaats aan 220
nieuwbouwwoningen. Alle woningen zijn
energieneutraal en worden uitgerust met
een bodemwarmtepomp en wisselend
aantal zonnepanelen.

© Bram Saeys

Zonne-energie
in woord en beeld

© Credit volgt

Zonnecarport aan het strand
Rooftop Energy heeft bij het strand in
Bloemendaal aan Zee een 10.000 vierkante
meter grote overkapping met zonnepanelen
gebouwd. In samenwerking met Adamant
Solar, Batenburg Energietechniek, Xperal
en Morren Solar heeft Rooftop Energy de
solar carport gerealiseerd. De 5.000 zonnepanelen, uitgerust met power optimizers
en omvormers van SolarEdge, bieden
plaats aan 800 auto’s.

Zonnepanelen
voor The Tube
De ruim 13.500 zonnepanelen die KiesZon in
opdracht van DOKVAST
op het dak van het
distributiecentrum
van Rhenus Contract
Logistics in Tilburg
heeft geplaatst, maken
het gebouw tot een
van de duurzaamste
van Nederland.
Het distributiecentrum
langs de A58 in Tilburg
heeft het BREEAMcertificaat ‘Outstanding’
ontvangen met een
score van 99,48.
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485Wp Jinko Tiger N-type modules
De Tiger N-type module van
Jinko is ontwikkeld om te voldoen
aan de stijgende vraag naar grotere
cellen en modules met hogere
efficiëntie voor commerciële
en industriële toepassingen.
De Tiger N-type module is
geschikt voor utiliteitsprojecten
en dakinstallaties.

De versie met 66 cellen heeft twee varianten, met een witte
of zwarte backsheet. De versie met zwarte backsheet heeft
ook een zwart frame, wat een esthetisch aantrekkelijke look
oplevert. De metalen rasterlijnen van de volledig zwarte
panelen zijn bijna onzichtbaar aan het oppervlak, waardoor ze
eenvoudig visueel geïntegreerd kunnen worden op daken en
voldoen aan bouwkundige eisen. Dankzij de hoge efficiëntie
en vermogensdichtheid kunnen eindklanten meer vermogen installeren op het dak en het beschikbare dakoppervlak
optimaliseren. De premium Tiger N-type volledig zwarte reeks
is de perfecte keuze voor een esthetisch eindresultaat. Als
premiumproducten in de sector leveren de N-type reeksen de
hoogste efficiëntie en maximale energieproductie per oppervlak. Bovendien biedt Jinko een garantie van maar liefst 25
jaar aan op zijn producten. De prestatiegarantie weerspiegelt
de strenge kwaliteitscontroles van Jinko om zonnepanelen in
alle omstandigheden betrouwbaarder te maken.
De Tiger N-type reeks verenigt de meest geavanceerde
technologieën die momenteel beschikbaar zijn in massaproductie, om het modulevermogen te verhogen tot 485 Wp in de
configuraties met 78 halve cellen. De TR-technologie brengt
de module-efficiëntie tot boven 21,16%, terwijl de meerdraadse 9BB-celverbindingen het IAM-profiel en de prestaties
bij weinig licht verbeteren door het lagere schaduweffect en de
hogere lichtabsorptie uit verschillende hoeken. Ook de afstand
tussen de busbars en stroomverliezen nemen af, waardoor
de energieproductie 1,57% hoger is in vergelijking met de

vorige 5BB-modulegeneratie. De beproefde en betrouwbare
HC-technologie, succesvol toegepast in de reeks van Cheetah
& Swan, wordt ook gebruikt in Tiger-modules om het modulevermogen met 7 Wp te verhogen en het hotspot-effect
aanzienlijk te beperken. De Tiger-reeks maakt ook gebruik
van een cirkelvormig lint, onafhankelijk ontwikkeld door Jinko
R&D, zodat de lichtabsorptie opnieuw kan worden gebruikt en
de energieproductie stijgt. Door deze en andere functies levert
9BB uitstekende prestaties, met name in omgevingen met
lage instraling. Door een rond draadlint, dat minder schaduw
over de cel werpt, te combineren met 9BB en N-type kan de
module 485 Wp bereiken.
Tiger N-type kan de BOS-kosten voor de vereiste ruimte en
installatiekosten aanzienlijk beperken, wat een hogere IRR en
lagere LCOE oplevert voor PV-projecten (ca. 5,8%). Tiger Ntype presteert beter inzake de energieproductie met maximaal
1% degradatie in het eerste jaar en LID dicht bij 0%. Na 30
jaar gebruik is het uitgangsvermogen van de module 87,4%,
in vergelijking met 81,55% voor de P-type. Het prijsvoordeel is
ook zichtbaar in het eenvoudiger vervoer en snellere installatieproces. Met Tiger N-type liggen de grondkosten ongeveer
4% en de EPC-kosten 1,2% lager. Door de efficiëntie van
de Tiger-producten ligt de LCOE 5,8% lager dan bij een
conventionele enkelzijdige module. Door de aanzienlijk
hogere bifacial factor van de N-type celtechnologie, tot
85±5%, kan 2,5% meer energie worden geproduceerd
vergeleken met de P-type.

JinkoSolar Europe
Arda Kristaporyan
Vijzelstraat 20, 1017HK Amsterdam (Nederland)
T. +31 61 556 3993
E. arda.kristaporyan@jinkosolar.com
I. www.jinkosolar.eu
361
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Onderzoekers van TNO hebben in hun
aanzet tot een Routekaart Zonnewarmte
de kansen voor zonthermie geïnventariseerd. Voor alle sectoren samen – woningen, utiliteit, agrariërs en de industrie
– wordt het potentieel voor het jaar 2050
geschat op 80 petajoule. Dat is ongeveer 10 procent van de geschatte totale
Nederlandse warmtevraag.
10 procent van warmtevraag
De onderzoekers hebben de 3 productmarktcombinaties geïdentificeerd die het
grootste potentieel voor woningen hebben. Allereerst zonnewarmte voor warm
tapwater. Ten tweede zonnewarmte van
onafgedekte zonne- of pvt-collectoren
(red. die zonnewarmte en zonnestroom
combineren, zie kader) als bron voor een
warmtepomp, voor regeneratie van een
bodembron, voor ondergrondse warmtekoudeopslag of voor een lagetemperatuurwarmtenetwerk. En ten derde zonnewarmte voor warmtenetwerken.
Concurrentie met aardgas
In de huidige situatie en in vergelijking
met aardgas is de concurrentiepositie van
zonnewarmte niet gunstig. Kostendaling
is noodzakelijk. Er is in Nederland stimuleringsbeleid waar ook zonnewarmte
onder valt, maar de effectiviteit ervan is
volgens TNO niet hoog genoeg. Redenen
zijn mogelijk dat zonnewarmte (te) duur
is, minder goed in het stimuleringsregime
vertegenwoordigd is dan andere tech-

Vlaanderen bouwt gestaag door, Nederland op kruispunt:

2021 jaar van de waarheid
voor toekomst zonnewarmte
De zonnewarmtesector is op zoek naar een nieuwe periode
van groei. In Nederland deed die zich in 2019 voor. Na een
jaar met recordverkopen onder consumenten en de bouw
van het grootste zonnewarmtepark van Nederland is 2020
echter een tussenjaar gebleken. Door de coronacrisis is de
groei afgevlakt en voor grootschalige zonnewarmtesystemen
is het wachten op een reeks belangrijke politieke beslissingen. In Vlaanderen is er een patstelling. De jarenlange
subsidie voor de toepassing van zonneboilers bij renovatie
en nieuwbouw is een belangrijke reden voor een stabiele
verkoop bij consumenten, maar de grootzakelijke markt
komt vooralsnog niet los.
nieken of dat zonnewarmte nog verder
ontwikkeld moet worden om op termijn
concurrerend te zijn.
Tegen 2025 zal de zonnewarmtesector
volgens de onderzoekers moeten zorgen
dat zonnewarmte een serieuze optie is
voor toepassing in aardgasvrije wijken,
zowel voor individuele woningen als voor
appartementencomplexen. Hiermee

wordt de kiem gelegd voor de uitrol na
2030, waarvoor integrale systeemconcepten met zonnewarmte standaard
moeten worden.
Subsidies in Vlaanderen
In Vlaanderen is de zonneboiler al jarenlang gemeengoed in de woningbouwmarkt. Het is het direct gevolg 

© G2Energy
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Complete
Zonneboilerpakketten
Voor thermische solar ondersteuning
op nieuwe of bestaande boilers

Resolar BV
Industrieweg 7
9861 BT Grootegast
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T +31 (0)594 22 85 07
M +31 (0)6 46 06 23 37
E Info@resolar.nl

Resolar is een handelsnaam van ReHeat BV

‘Verdere groei op alle
fronten is dus het motto,
maar wel gecontroleerd’

Het meest zwarte paneel in de markt
door gepatenteerde ‘back-contact’ technologie
Canadian Solar’s Mono Full Black HIDM paneel
HiDM is de volgende generatie volledig zwarte zonnepanelen!
De innovatieve celverbinding door middel van zogeheten “shingles”
verhoogt de efficiëntie van de module en vermindert schaduwverlies.

www.natec.nl
www.canadiansolar.com
Graaf van Solmsweg 50-T
5222 BP ‘s-Hertogenbosch
Nederland

t +31(0)73 684 0834
e info@natec.nl
i www.natec.nl

resolar.nl

Call groene warmte
Voor de zakelijke markt kent Vlaanderen
de zogenaamde calls groene warmte.
1 à 2 keer per jaar kunnen bedrijven
projectvoorstellen indienen voor klimaatvriendelijke warmteprojecten met onder
meer zonnewarmte. Eerder besloot
Vlaanderen al te investeren in 3 zonnewarmteprojecten met zonnespiegels,
maar bijvoorbeeld ook in warmtenetten. De volgende oproep is gepland in
het voorjaar van 2021. Daarvoor wordt
naar verwachting zo’n 10 miljoen euro
gereserveerd.

15 JA
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In Nederland hebben soortgelijke calls
geleid tot 36 nieuwe proeftuinen. Deze
zijn onderdeel van het Programma
Aardgasvrije Wijken (PAW). Onder de
19 projecten die in 2020 van start zijn
gegaan, bevinden zich meerdere consortia die grootschalige warmtenetten
gaan voeden met zonnewarmte. Firan
ontwikkelt in de gemeente Lingewaard
bijvoorbeeld een warmtenet voor in
eerste instantie 600 tot 700 woningen,
dat gebruikmaakt van aquathermie en
zonnewarmte. In 2021 volgt overigens
een derde ronde proeftuinen. Die wordt
onder meer gebaseerd op een evaluatie
van deze tweede ronde.

Recordjaar dankzij SDE+
Nederland heeft in 2020 de grens van
700.000 vierkante meter zonnecollectoren doorbroken. Het aantal subsidieaanvragen voor zonneboilers binnen de
ISDE is in 2020 nagenoeg gelijkgebleven. Zo’n 3 miljoen euro door consumenten en zo’n 5 miljoen euro door
zakelijke aanvragers. Kanttekening is
daarbij wel dat particulieren voor nieuwbouwwoningen sinds 2020 niet meer in
aanmerking komen voor ISDE-subsidie.
In Nederland leidde de oplevering van
het grootste zonnewarmtepark en de
sterke stimulering van de residentiële
markt door middel van de ISDE-subsidie tot een recordjaar. In 2019 groeiden de verkopen met 32 procent ten

Combinatie met zonnestroom
AliusEnergy, Solar Energy Booster,
Solarus, R&R Systems, SolarTech International, Triple Solar en sinds 2020
ook HRsolar. Het zijn bedrijven die in
de Benelux pvt-panelen op de markt
brengen. Met de pvt-panelen combineren ze het opwekken van zonnestroom
en zonnewarmte.
De Nederlandse fabrikanten richten
zich daarbij steeds vaker op export
naar Vlaanderen, maar ook Duitsland
en Oostenrijk. Of de bedrijven qua
geïnstalleerd volume van 5.000 naar
10.000 of 100.000 pvt-systemen gaan,
is vooralsnog moeilijk te voorspellen.
Dat is grotendeels afhankelijk van de
nationale overheden in Europa. De
Nederlandse markt is daarbij extreem
interessant, omdat nieuwbouw gasloos
moet zijn. Door de pvt-panelen met
warmtepompen te combineren, kunnen woningen volledig van het gas
afgehaald worden.

© HRsolar
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van de permanente ondersteuning. Waar
zonnecollectoren bij nieuwbouwprojecten
moeite hebben om zonnepanelen te verslaan, ligt dat totaal anders bij renovatie.
Bij renovatie heeft de Vlaming begrepen
dat een zonneboilerinstallatie de meest
laagdrempelige stap is om ook in bestaande woningen hernieuwbare energie
toe te passen. Netbeheerder Fluvius moet
de afgelopen jaren dan ook steeds meer
premies voor zonneboilers uitbetalen. De
meeste recente cijfers lieten daarbij een
groei van 17 procent zien.
Ook in 2021 krijgen zonneboilers voor
woongebouwen subsidie. Voor wie minstens 3 investeringen uit een pakket van
7 – dak-, muur-, vloerisolatie, hoogrendementsglas, warmtepomp, zonneboiler
en ventilatiesysteem – uitvoert binnen
een periode van 5 jaar, kan genieten van
een totaalrenovatiebonus die oploopt
van 1.250 tot 4.750 euro in woningen; of
de helft hiervan in appartementen.

opzichte van het kalenderjaar daarvoor.
De installatie van 70.391 vierkante
meter zonnecollectoren betekende ook
een absoluut verkooprecord, met name
door de realisatie van commerciële zonnewarmtesystemen met SDE+-subsidie.
Waar het zoneiland in Almere – waar
7.000 vierkante meter zonnecollectoren
een woonwijk van duurzame warmte
voorziet – jarenlang de grootste was,
is deze namelijk van de troon gestoten
door het zonnewarmtepark van fresiakweker Tesselaar Freesia in Nibbixwoud.
Dit zonnewarmtepark werd in 2019
opgeleverd door G2 Energy. Bovendien
heeft Solarfields subsidie gekregen voor
de plaatsing een zonnewarmtepark van
maar liefst van 37,44 megawattth aan
zonnecollectoren in Groningen. Dit park
op het baggerdepot Dorkwerd ligt op
korte afstand van het warmtenet dat
ruim 10.000 bedrijven, instellingen en
huishoudens van duurzame warmte
gaat voorzien.
Gamechanger
Toegegeven, het aantal grootschalige
zonnewarmtesystemen – in ontwerp,
aanbouw of gerealiseerd – in Nederland en Vlaanderen is op de vingers
van 1 hand te tellen. Toch is er dankzij
de Vlaamse calls groene warmte en de
Nederlandse ISDE- en SDE++-subsidie
voldoende potentie voor groei.
In Nederland wordt 2021 het jaar van
de waarheid voor zonnewarmte. Door
de 30 Nederlandse regio’s die een
Regionale Energie Strategie (RES) als
uitwerking van het nationale Klimaatakkoord maken, moet ook een Regionale
Structuur Warmte worden opgeleverd.
Deze wordt opgesteld door provincies,
gemeenten en waterschappen, samen
met stakeholders zoals warmtebedrijven en netbeheerders. Daarnaast
moeten gemeenten als regisseurs van
de warmtetransitie voor de gebouwde
omgeving eind 2021 een Transitievisie
Warmte gereed hebben. Daarin staan
voorstellen voor duurzaam, aardgasvrij
verwarmen en koken en een wijk-voorwijkstappenplan en planning. In de leidraad voor het vormgeven van dit plan
worden warmtenetten met een lage- en
een hogetemperatuurbron zoals zonnewarmte uitdrukkelijk vermeld als 2
van de 5 belangrijkste oplossingen.
Daarmee wordt 2021 het jaar van de
waarheid voor zonnewarmte en kunnen
de regionale en lokale visies een gamechanger worden.
MARKTGIDS ZONNE-ENERGIE 2021

15

ZONNEWARMTE
G2 Energy

G2 Energy realiseert grootste zonnewarmtepark van Nederland

Mol Freesia: van grootverbruiker
van gas naar nul op de teller

In Nederland geldt de freesia als een vintagebloem. Hij is mooi en elegant, maar
ook weinig volumineus. De consument
kiest tegenwoordig vaak voor gemengde
boeketten met grotere bloemen. In
landen zoals Duitsland en Engeland is
het anders. De fresia’s die jaarlijks de
kassen van Mol Freesia verlaten, zijn dan
ook grotendeels bestemd voor de export. Met een jaarlijks productievolume
van zo’n 18 miljoen stelen is het bedrijf
de grootste in zijn soort. Succes komt
echter niet vanzelf.
Energierekening
‘Wij hebben een zeer moderne kwekerij
en het gaat goed’, vertelt Jeroen Mol
die samen met zijn broer Marco de
leiding heeft in het familiebedrijf. ‘Maar
het is een arbeidsintensieve business.
Bij krapte op de arbeidsmarkt is het
soms lastig om geschikte mensen te
vinden. Daarnaast duurt het een paar
maanden voordat ze het werk goed
onder de knie hebben. Personeel is
onze grootste kostenpost. Een goede
tweede is de energierekening. Er staat
hier 4 hectare aan kassen. Die moeten we doorlopend op temperatuur
16
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houden. Voorheen verstookten we
daarvoor jaarlijks zo’n 750.000 kuub
aardgas. Dat kostte veel geld en nog
belangrijker: het was weinig duurzaam.
Dat is niet wat wij, onze klanten en de
overheid willen. Daarom gooiden we 4
jaar geleden het roer om en maakten
we een verduurzamingsplan.’
Goed gevoel
Inmiddels liggen op het bedrijfsdak van
Mol Freesia 900 zonnepanelen over
2.000 vierkante meter. Die produceren
260.000 kilowatt aan elektriciteit per jaar,
zo’n 7 procent van het totale verbruik.
Het vervangen van het traditionele licht
door led levert straks nog eens een
besparing van ongeveer 30 procent op.
Verreweg de grootste vergroeningsoperatie op het gebied van energie was
echter de overstap van gas naar zonnewarmte.
Mol: ‘Onze interesse voor zonnecollectoren werd gewekt tijdens een tuinbouwbeurs. We werden zo enthousiast
dat we naar Denemarken afreisden. Wij
wilden de grote velden die daar liggen
met eigen ogen aanschouwen en de
ins en outs onderzoeken. Dat leverde

gemengde gevoelens op. De technologie is mooi. Maar de systemen die we
bekeken, bevatten glycol en dat zagen
we voor onze ogen door lekkages op enkele plekken de grond in sijpelen. Pure
bodemverontreiniging... Op zoek naar
een alternatief stuitten we in eigen land
op G2 Energy. In de zonnecollectoren
die dat bedrijf bouwt en installeert,
wordt alleen water gebruikt. Dat sprak
ons heel erg aan. Zo kwamen we tot
ons eerste gesprek. Daarna ging de bal
rollen. Daarbij wilden wij allereerst zekerheid creëren. Het ging immers over
onze belangrijkste stap in verduurzaming – wij wilden voor 100 procent van
het gas af – en een aanzienlijke investering. Zo’n installatie moet dan minimaal
30 jaar probleemloos draaien, en doen
wat hij moet doen. Tegelijkertijd wil je
kunnen vertrouwen op een partner die
je optimaal bijstaat tijdens de gehele
levensduur. Uiteindelijk hebben we de
opdracht samen met Tesselaar Freesia
in Heerhugowaard aanbesteed. Die collega was als eerste aan de beurt en had
even de eer om over het grootste zonnewarmtepark van ons land te beschikken. Nu zijn wij dat.’

© Ronald Pit

Mol Freesia in Nibbixwoud is een specialist in het telen van witte,
blauwe en gele fresia’s. Sinds maart 2020 worden de kassen van het
bedrijf volledig verwarmd met behulp van een eigen zonnewarmtepark.
Dat is een significante stap in verduurzaming. Bovendien levert het
een ﬂinke besparing op de energierekening op. Voor de ontwikkeling
en bouw van de installatie ging het de samenwerking met G2 Energy aan.
‘Dat was allereerst een keuze voor milieuvriendelijke zonnewarmtetechnologie’, aldus Jeroen Mol. ‘Daarnaast hadden we de juiste klik;
bij zo’n grote investering is zekerheid alles.’

Referentieprojecten

G2 Energy

Gemeenten beschrijven in de
Transitievisie Warmte hoe
zij woonwijken van warmte
gaan voorzien. In samenspraak met
adviesbureaus kan G2 Energy centrale
warmteopwekking door de zon realiseren.
7.500 megawattuurth per jaar
G2 Energy startte de bouw bij Mol Freesia in maart 2019. Een paar maanden
later werd het eerste deel in gebruik
genomen. In het najaar was de bouw
van het zonnewarmtepark van 15.000
vierkante meter apertuuroppervlakte
voltooid. Dat bestaat onder andere
uit 2.174 zonnecollectoren die in rijen
van 35 meter staan opgesteld en een
bovengrondse opslagtank van 1.500
kuub water. Er is tevens een ondergrondse tank van 50 kuub geplaatst als
onderdeel van het drainbacksysteem,
dat voorkomt dat water in collectoren en pijpleidingen kan bevriezen bij
vorst. Een aquifer op 160 meter onder
de grond dient als seizoensopslag van
warm water met een temperatuur van
25 graden Celsius. Dat kan worden
opgepompt wanneer dat nodig is. Het
systeem van G2 Energy is goed voor
een totaal van 7.500 megawattuurth,
het equivalent van het jaarlijkse gemiddelde verbruik van 600 huishoudens.
De begrenzing wordt gevormd door de
warmtewisselaar die de opgewerkte
warmte overdraagt aan de verwarmingsinstallatie van het bedrijf.

Trots
‘In maart dit jaar, toen de nieuwe warmtepomp was geplaatst en de software van
ons klimaatsysteem geüpdatet, ging de
volledige installatie operationeel’, aldus
Mol. ‘Sindsdien gebruiken we geen gas
meer voor de verwarming. De investering
in het zonnewarmtepark bedraagt circa
3,5 miljoen euro. Die hadden we niet
kunnen doen zonder de SDE+-regeling en
een POP3-subsidie van de provincie. De
terugverdientijd ligt tussen de 8 en 10 jaar.
Het maakt ons op termijn dus financieel
robuuster. Tegelijkertijd blijven we dankzij
deze verduurzamingsslag relevant; een
onderneming die een plek heeft in een
groene toekomst. Een mooi detail daarbij
is dat de elektriciteit uit onze zonnepanelen voldoende is om alle pompen die aan
ons zonnewarmtesysteem zijn gerelateerd
van stroom te voorzien. Waar ik kan,
vertel ik collega’s dan ook met trots over
wat wij hier hebben gedaan. Het is ronduit
jammer en vreemd dat de mogelijkheden
van zonnecollectoren nog zo onbekend
zijn. Het is een elegante en simpele technologie waarmee je de wereld een stukje
beter kunt maken en tegelijkertijd op
operationele kosten kan besparen.’

Bij een nieuwe camping
in Garderen plaatste G2
Energy een zonnewarmtesysteem ten bate van warm
tapwater en vloerverwarming. Samen
met de door G2 Energy geplaatste
warmtepomp maakt het dat deze
camping volledig gasloos is.
G2 Energy heeft de afgelopen paar jaar bij tientallen
kalverhouders zonnecollectoren geplaatst. De
systemen variëren van enkele tientallen
vierkante meters tot 400 vierkante meter
zonnecollectoren.
Bij fresiakweker Tesselaar in
Heerhugowaard realiseerde
G2 Energy in 2019 het (toen
nog) grootste zonnewarmteproject van
Nederland. Het project telt 9.300 vierkante meter zonnecollectoren en is goed
voor een jaarlijkse productie van 5.000
megawattuurth aan zonnewarmte, ofwel
een besparing van 550.000 kubieke
meter gas.

MARKTGIDS ZONNE-ENERGIE 2021
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bedrijfsprofielen

Libra Energy

Navetto

Stan Bergmans
Meerheide 101, 5521DX Eersel (Nederland)
T. +31 497 555 362
E. info@alius.nl
I. www.alius.nl

Sophie Dingenen
Zuid-Hollandplein 22, 2596AW Den Haag (NL)
Gustav Mahlerplein 28 (7th floor), 1082 MA A’dam (NL)
T. +31 6 516 07 129 I. www.twobirds.com
E. sophie.dingenen@twobirds.com

Ilse Cappelle
Eendrachtsstraat 199, 1951AX Velsen-Noord (NL)
T. +31 88 88 80 300
E. marketing@libra.energy
I. www.libra.energy

Navetto BV
Arij Koplaan 3, 3132AA Vlaardingen (Nederland)
T. +31 85 77 37 725
E. info@navetto.nl
I. www.navetto.nl

Devcon Ecosystems

G2 Energy

Resolar

Wocozon

Jaap Dooves
Grote Tocht 102, 1507CE Zaandam (Nederland)
T. +31 75 615 86 10
E. info@devcon-eco.nl
I. www.devcon-eco.nl

Kees Molenaar
Uddelerveen 79, 3888ML Uddel (Nederland)
T. +31 (0)577 72 3173
E. info@g2energy.nl
I. www.g2energy.nl

H. Zuidersma
Industrieweg 7, 9861BT Grootegast (Nederland)
T. +31 594 69 79 02
E. h.zuidersma@reheat.nl
I. www.resolar.nl

A. Stolze
Leidse Rijn 55, 3454PZ Utrecht | De Meern (NL)
T. +31 85 744 10 58
E. info@wocozon.nl
I. www.wocozon.nl
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Bird & Bird

Alius

Alius ontwikkelt, produceert en distribueert tools en producten
die de wereld voorzien van duurzame energie! Zo zijn wij de
grootste SolarEdge distributeur en specialist in de Benelux.
Daarnaast zijn we trotse aanbieder van topmerken als REC,
DMEGC, Sunbeam, de zoutwaterbatterij GREENROCK, de
PVT-oplossing Volthera en het prachtige Aelex inleg-montagesysteem. Bij Alius steken we graag onze energie in jou!
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Wij ontwikkelen, realiseren, beheren en verzorgen:
- zakelijke zonne-energieprojecten en SDE-subsidies
- laadinfrastructuur en laadpalen
- solar carports
- energieopslag
- onderhoud en beheer zonne-energie installaties
- energieonderzoeken (o.a. EED Energie Audits)
- energie- en verduurzamingsadviezen op maat

Bird & Bird is een internationaal advocatenkantoor met 29
kantoren wereldwijd. Wij combineren excellente juridische
expertise met diepgaande sectorkennis. Een sterke focus ligt
op hightech en gereguleerde sectoren, zoals Energy & Utilities.
Het team van Bird & Bird NL bestaat uit ca. 80 advocaten,
fiscalisten en notarissen.

Reductie van energiekosten! G2 Energy heeft ruime
ervaring (>20 jaar) met ontwikkelen en produceren van
thermische zonnecollectoren. Onze zonthermische systemen
worden ingezet voor warm tapwater en/of verwarming van
gebouwen en kassen. Dit kan zowel als dak- en veldopstelling.
De oppervlakte van een veld varieert van 50 m² ~ 50.000 m²!

Libra Energy is de juiste partner voor al jouw duurzame
energieoplossingen. Op het gebied van zonne-energie,
energieopslag en e-mobility zijn wij de experts. Wij staan
klaar om jou direct te ondersteunen en te adviseren.
In combinatie met ons uitgebreide productassortiment
zorgen wij dat jouw installatieproject slaagt.

Importeur en groothandel van thermische solar producten.

Navetto | Partner van de duurzame installateur.
Onze missie is om de energietransitie te versnellen;
Met schone energie en decentraal opgewekt vanaf uw eigen dak.
- Hoogwaardig assortiment solar & klimaat
- Serviceverlening en ondersteuning in elke fase van uw project.

Wocozon: dé specialist in zonnepanelen voor woningcorporaties. Onze boodschap is het groener maken en verduurzamen
van sociale huurwoningen in heel Nederland. De woonlasten
van huurders worden hierdoor flink verlaagd. Wocozon is een
maatschappelijke organisatie van en voor woningcorporaties.
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Marktcijfers en analyses

‘Nederland blijft tot 2025 dus een van
de koplopers in Europa’, opent Heshusius het gesprek. ‘Daarbij zullen er qua
installatiecijfers ook uitschieters naar
boven zijn. Zo laten onze analyses zien
dat in 2021 voor het eerst de grens van
3 gigawattpiek gepasseerd gaat worden.
Voor de jaren die volgen, is er met name
onzekerheid door de verbreding van de
Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) naar de SDE++. Door
de veranderende subsidiestructuren
rijst de vraag hoe lang de Nederlandse
zonne-energiemarkt het huidige installatieniveau kan vasthouden.’
Flexibele vraagsturing
Wanneer de coronacrisis en de schaarse
netcapaciteit slechts leiden tot vertraging en beperkte extra uitval van
SDE+-projecten, is er volgens het onderzoeksbureau de potentie om door te
groeien naar een geïnstalleerd vermogen van 24 gigawattpiek in 2025. In het
meest pessimistische scenario zou dat
19 gigawattpiek zijn. ‘De grote stabiele
factor in onze scenario’s is de residentiële pv-markt’, stelt Heshusius. ‘Onder
woningeigenaren gaan de verkopen
20
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Dutch New Energy Research:

‘Nederland passeert in 2021
voor het eerst de grens van
3 gigawattpiek’
De Nederlandse zonnestroommarkt installeert tot 2025
jaarlijks ten minste 2 tot 2,5 gigawattpiek zonnepanelen.
Het gebrek aan transportcapaciteit op het elektriciteitsnet
en de coronacrisis zorgen weliswaar voor uitdagingen,
maar die gaat de zonne-energiesector overwinnen.
Grootste onzekerheid is de afbouw van subsidie en dit
leidt tot vraagtekens over de verkopen voor de periode
na 2025. Dat stelt Steven Heshusius, hoofdonderzoeker
bij Dutch New Energy Research, het onderzoeksbureau dat
verantwoordelijk is voor de publicatie van het jaarlijkse
Nationaal Solar Trendrapport en de Dutch Solar Quarterly.

simpelweg niet dalen nu de Nederlandse
consument zonne-energie massaal heeft
omarmd. De projectmatige uitrol vanuit
woningcorporaties zou bij aanhoudende
economische onzekerheid wel vertraging
op kunnen lopen.’
Dutch New Energy Research publiceert
ieder kwartaal de Dutch Solar Quarterly en publiceert jaarlijks in januari het
Nationaal Solar Trendrapport. Uit het
onderliggende marktonderzoek van deze
publicaties blijkt volgens Heshusius dat
het belang voor de zonne-energiesector
groeit om de opgewekte zonnestroom
flexibel in te zetten. ‘Wil zonne-energie
een centrale rol kunnen spelen in de energietransitie, dan moet de industrie snel
werk maken van flexibele vraagsturing
en energieopslag. De problemen met de
integratie van grote zonnedaken en zonneparken in het elektriciteitsnet worden
steeds zichtbaarder. Helaas laten recente
onderzoeken van onder meer Bloomberg
zien dat Europa vooralsnog achterblijft
met de uitrol van energieopslag.’
Negatieve elektriciteitsprijzen
En daar wringt wat Heshusius betreft
de schoen. Want energieopslag – en

daarmee de uitgestelde levering van
zonnestroom – is een van de maatregelen die op korte termijn voor verlichting zou kunnen zorgen. ‘Doordat
Nederland relatief laat gestart is met het
grootschalig uitrollen van hernieuwbare
energie, zitten we ook relatief laat in de
aanpassingscurve. De impact van de
grootschalige productie van wind- en

‘De grote stabiele
factor is de residentiële
pv-markt’
zonne-energie is op de Nederlandse
energiemarkt in feite pas in 2020 voor
het eerst duidelijk zichtbaar geworden.
Meerdere dagen in het kalenderjaar was
er sprake van negatieve elektriciteitsprijzen. Omdat deze perioden langer
dan 6 aaneengesloten uren betroffen,
hebben systeemeigenaren voor die
perioden geen subsidie ontvangen.
De overschotten aan hernieuwbare
energie zullen de komende jaren enkel
toenemen en dus moet de industrie dit
probleem nu versneld aanpakken.’

RES’en
Uiteindelijk zal ook de Nederlandse
markt de stap moeten zetten naar subsidievrije zonne-energie. En dat brengt
volgens Heshusius de nodige onzekerheden met zich mee voor toekomstige
groeiscenario’s. ‘Vooropgesteld: de
huidige financieringsstructuren bieden voldoende ruimte om tot en met
2025 jaarlijks meerdere gigawattpiek
zonnepanelen te installeren. Door het
grote aantal onzekerheden is het bijna
ondoenlijk om verder te kijken dan 2025.
De 30 Nederlandse energieregio’s hebben in hun concept Regionale Energie
Strategieën (RES’en) hoge ambities
geformuleerd wat betreft de uitrol van
zon op daken, land en water tot en met
het kalenderjaar 2030. Het is interessant
om te zien of zonne-energie in de definitieve RES’en daadwerkelijk zo’n grote
rol toegedicht krijgt als we nu denken. Is
dat het geval, dan kan de zonne-energiesector nog harder groeien richting het
kalenderjaar 2030. Want op dat moment
is het aan de rijksoverheid om de door
regio’s gewenste groei op de juiste manier te faciliteren met onder andere de
juiste financiële randvoorwaarden.’
MARKTGIDS ZONNE-ENERGIE 2021
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High density nieuwe trend

Wereldwijde zonne-energiemarkt leeft op na coronapandemie:

‘Nieuwe grootformaat zonnepanelen
met hoge zonneceldichtheid
gaan de markt domineren’
Grootformaat zonnepanelen met zo min mogelijk ruimte tussen zonnecellen;
oftewel high density zonnepanelen. Het is de nieuwste pv-technologie die
de komende jaren de zonne-energiemarkt gaat domineren. Die voorspelling
doet het Chinese marktonderzoeksbureau PV InfoLink. De redactie van
Solar Magazine ging in gesprek met chief analyst Corrine Lin. Zij geeft
inzicht in de marktvooruitzichten en technologische trends die
in 2021 worden verwacht.
‘De wereld moet nog altijd ontsnappen
aan de verwoestingen van de coronapandemie’, opent Lin het gesprek. ‘Hoewel
de impact op de zonne-energiesector
onzeker blijft, kunnen regeringen worden
gedwongen om strenge maatregelen
op te leggen als ze de verspreiding van
het coronavirus niet kunnen beteugelen.
Logischerwijs verminderen eventuele
nieuwe lockdowns de vraag naar zonnepanelen. Dat gezegd hebbende, zien de
wereldwijde vooruitzichten voor zonneenergie er rooskleurig uit. Dit omdat de
relatieve impact van COVID-19 op de
vraag naar zonnepanelen in 2021 naar
verwachting zal afnemen. Ondertussen
evolueert de routekaart voor pv-technologieën in de richting van zonnepanelen
met een groter formaat. Dit effent de weg
voor toekomstige innovaties.’
Europa en Amerika groeien
‘Wanneer de wereld in 2021 het post-coronatijdperk ingaat, zal de vraag aantrekken en zullen de prijzen in de hele toeleveringsketen dalen’, vervolgt Lin. ‘Projecten
die door de pandemie worden uitgesteld,
zullen in 2021 bijdragen aan een gedeeltelijke groei van de vraag. China, dat het
tijdperk van netpariteit nadert, zal in 2021
naar verwachting 31 procent van het wereldwijde marktaandeel behouden.’
In 2021 zal de Chinese regering geen prikkels meer geven aan de zonne-energiemarkt, behalve bij residentiële projecten en
reeds geveilde projecten waarvan de installatie is uitgesteld tot de eerste helft van
2021. Dit betekent dat niet-gesubsidieerde
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PV InfoLink verwacht dat de buitenlandse
vraag naar Chinese zonnepanelen in 2021
99,2 gigawattpiek zal bedragen, waarbij de
Verenigde Staten, Europa en India respectievelijk 22 gigawattpiek, 26,7 gigawattpiek en
9 gigawattpiek aan de vraag zullen bijdragen.

projecten geleidelijk de belangrijkste motor worden achter de groeiende vraag op
de Chinese zonne-energiemarkt. Europa
en de Verenigde Staten zullen volgens Lin
een marktaandeel van respectievelijk 19
procent en 15 procent behalen. Na te zijn
geteisterd door het coronavirus, zal de
Indiase markt volgend jaar weer opveren.
Ook over de vraag in het Midden-Oosten
en Latijns-Amerika is het marktonderzoeksbureau optimistisch. PV InfoLink
voorspelt dat de wereldwijde vraag naar
zonnepanelen volgend jaar 143,7 gigawattpiek zal bedragen.
P-type zonnecellen dominant
Vanuit een mondiaal perspectief zullen volgens PV InfoLink zonnepanelen op basis
van p-type passivated emitter and rear cell
(perc-)zonnecellen in 2021 de marktvraag

blijven domineren. Lin: ‘De vraag zal
naar verwachting groeien van 89 gigawattpiek naar meer dan 110 gigawattpiek;
goed voor 80 procent van het totaal.
De perc-technologie blijft concurrerend
met n-type zonnecellen, omdat het voor
perc-zonnecellen gemakkelijker is over
te schakelen van M10-wafers van 182
bij 182 millimeter naar G12-wafers van
210 bij 210 millimeter. De efficiëntie van
perc-zonnecellen blijft verbeterd worden,
terwijl n-type zonnecellen geen aanzienlijke verbetering in kostenreductie realiseren. Hierdoor wordt het verschil in kosten
per wattpiek met perc-zonnecellen in een
langzaam tempo kleiner.’
Maar tegelijkertijd ziet Lin wel volop
kansen voor zonnepanelen met n-type
zonnecellen. ‘De overzeese markten
hebben in 2020 een toenemend aantal
projecten met bifaciale zonnepanelen
gerealiseerd. Hierdoor hebben zonnepanelen met n-type zonnecellen, die een
hogere bifacialiteit kennen, een voordeel
ten opzichte van perc-zonnepanelen. Dit
betekent dat de vraag naar n-type pvproducten geleidelijk zal groeien.’
Uitbreiding productiecapaciteit
De marktonderzoekers van PV InfoLink
verwachten verder dat fabrikanten hun
productiecapaciteit voor Tunnel Oxide
Passivated Contact (TOPCon-)zonnecellen zullen opschalen naar gigawattschaal.
‘Tongwei Solar is daarbij de eerste
fabrikant die de productiecapaciteit voor
heterojunctie (hjt-)zonnecellen uitbreidt
naar gigawattschaal’, stelt 
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High density nieuwe trend

High density
PV InfoLink ziet zonnepanelen met een
hoge dichtheid – ‘high density’ – als de
belangrijkste trend onder fabrikanten. Het
basisprincipe van dit type zonnepanelen
is eenvoudig: laat zoveel mogelijk ruimte
weg tussen de zonnecellen, waardoor
het oppervlak van het zonnepaneel effectiever gebruikt wordt. ‘Door de kloof
tussen de zonnecellen te verkleinen en
het actieve opwekkingsgebied van de
zonnepanelen te vergroten, worden de
energieprestaties per vierkante meter
verbeterd’, duidt Lin. ‘Het landschap
voor deze opkomende technologie is
complex, fabrikanten testen verschillende
benaderingen uit, elk met zijn eigen vooren nadelen.’
‘Van de verschillende benaderingen van
zonnepanelen met een hoge dichtheid,
lijkt de technologie waarbij een kleinere
afstand tussen de zonnecellen gehanteerd wordt mainstream te worden. Op
dit concept bestaan geen patenten –
mainstream worden vanwege de betere
betrouwbaarheid en het rendement. In
vergelijking met traditionele zonnepanelen kunnen zonnepanelen met een hoge
dichtheid meer zonnecellen gebruiken
om het vermogen te verhogen. Nu fabri-

kanten de productiecapaciteit opvoeren,
zal deze voor grootformaat zonnepanelen
eind 2021 meer dan 185 gigwattpiek
bedragen, wat voldoende is om aan de
marktvraag te voldoen. Aangezien de
capaciteitsuitbreiding van grootformaatglas echter langzamer gaat dan die van
zonnepanelen, wordt de productie van
zonnepanelen met een vermogen van
500+ wattpiek voor 2021 geschat op 48
gigawattpiek. De verzending van dergelijke zonnepanelen zal vanaf 2022 snel
toenemen tot een marktaandeel van meer
dan 60 procent.’
Ultrahoog vermogen
‘Wat zonnecellen betreft, blijft de efficiëntie van p-type siliciumzonnecellen
op basis van perc-technologie toenemen’, vervolgt Lin. ‘In combinatie met
de snelle acceptatie van grote wafers
zal de vraag naar p-type zonnecellen
groeien en mainstream blijven in 2021.
Ondertussen zal de vraag naar n-type
zonnecellen langzaam worden opgevoerd door bifaciale zonnepanelen. In
het licht van optimistische vooruitzichten
zullen fabrikanten doorgaan met het
optimaliseren van de processtroom van
het n-type zonnecel en de productiecapaciteit uitbreiden. Als reactie op de
trend van grotere formaten zonnepanelen zullen fabrikanten ervoor kiezen om
assemblagemethoden met een hoge
dichtheid van zonnecellen toe te passen
bij zonnepanelen op basis van M10- en
G12-wafers. Op die manier streven de
fabrikanten een ultrahoog uitgangsvermogen na. Deze trend zal naar
verwachting het marktaandeel van deze
“high density”-zonnepanelen vergroten,
waardoor dit in 2021 een algemeen
aanvaarde techniek wordt.’

Nieuwe toetreders
voor gigawattclub
Marktonderzoeksbureau PV InfoLink
verwacht dat in 2021 de gigawattclub
uit bijna 20 landen zal bestaan. De
Chinese en Amerikaanse zonneenergiemarkt zullen de dans leiden
en het aantal landen dat 1 of meer
gigawattpiek aan zonnepanelen installeert, zal toenemen. De gigawattclub
bestaat volgens PV InfoLink naast
Amerika en China uit onder meer India, Brazilië, Japan, Spanje, Zuid-Korea, Duitsland, Australië, Nederland,
Polen, Chili, de Verenigde Arabische
Emiraten, Frankrijk, Portugal, Taiwan,
Israël, Pakistan en Turkije.

© Trina Solar

Lin. ‘Tezamen zullen deze uitbreidingen
bijdragen aan een groei van de wereldwijde pv-productiecapaciteit met meer
dan 10 gigawattpiek. Door de capaciteit
uit te breiden, zal de vooruitgang van
fabrikanten op het gebied van R&D de
kosten verlagen en de efficiëntie helpen
te verhogen. In 2020 is de efficiëntie van
TOPCon-zonnecellen gestegen tot meer
dan 23 procent en die van hjt-zonnecellen
van 23 tot 23,5 procent naar gemiddeld
23,5 tot 24,2 procent.’

Aandeel van verzendingen zonnepanelen per technologie (in procenten)
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Strijd om wafers

r.e.think energy
Strijd om wafers verdeelt industrie in 2 kampen:

We zoeken
versterking voor
ons sales team in
Nederland!
jobs@baywa-re.c

om

U bent op zoek naar een partner
voor uw PV projecten van A-Z?
Uw specialist in panelen, omvormers, batterijen en laadpalen
Als een van de grootste aanbieders van PV-systemen ter wereld combineren wij onze wereldwijde ervaring met de
lokale experts. Wij zijn uw betrouwbare partner in planning, engineering en advies en leveren alle componenten van
hoogwaardige leveranciers met een uitstekende klantenservice – alles van één enkele partner.
Plaats uw bestellingen makkelijk via onze webshop en geniet van een uitgebreid klantenportaal,
promo‘s en een hoop productinformaties. Vraag nu een login aan via lusy.webstore@baywa-re.com !
Alle topmerken van één enkele partner

BayWa r.e. montagesysteem en Solar-Planit Planningstool - geschikt voor alle daktypes

Zonnepaneelfabrikanten
dwingen opschaling
van waardeketen af
Nadat 2019 de geschiedenisboeken inging als
het kalenderjaar waarin de solar industrie de
overstap maakte naar grotere wafers, hebben
vrijwel alle grote fabrikanten in 2020 zonnepanelen met afmetingen boven de 2 meter en
met een vermogen van boven de 500 wattpiek
geïntroduceerd. Deze zonnepanelen rollen
inmiddels in grote hoeveelheden uit de fabrieken
die voortdurend aan schaalgrootte winnen.

Hoewel de grote sprongen in piekvermogen er op papier indrukwekkend uitzien,
is de grootschalige uitrol ervan nog niet
zomaar een feit. Groter is niet altijd beter,
want de hele toeleveringsketen voor zonne-energie moet nu het bizar snelle tempo
van de zonnepaneelfabrikanten volgen.
Niet voor niets stellen marktonderzoekers
dat de marktacceptatie van grotere zonnepanelen afhankelijk is van de co-evolutie
van andere systeemcomponenten zoals
omvormers en solar trackers. Die moeten
de opgewekte stroom en de grotere omvang van de zonnepanelen kunnen opvangen. In het geval van installateurs betekent
het dat zij met steeds grotere en zwaardere zonnepanelen het dak op moeten.
Voor grootzakelijke systemen – dakgebonden, drijvend of grondgebonden – lijkt de
grootte van de zonnepanelen voor minder
aanpassingsproblemen te zorgen.

licht te laten overlappen, dragen bij aan
de vermogensstijging. Bovendien maken
fabrikanten de ruimte tussen de zonnecellen steeds kleiner. Hierdoor wordt het
oppervlak van een zonnepaneel dat daadwerkelijk stroom opwekt steeds groter.
Door de opkomst van grotere wafers en
bijbehorende grotere zonnepaneelformaten is de internationale solar industrie
inmiddels in 2 kampen verdeeld. De ene
groep fabrikanten omarmt de M10wafers met een afmeting van 182 bij 182
millimeter en de andere groep fabrikant
omarmt de nog groter M12-wafers – ook
wel G12 genoemd – met een afmeting
van 210 bij 210 millimeter.

Verdeeld in 2 kampen
De exponentiële groei in vermogen is niet
alleen aan het grotere formaat van de zonnepanelen te danken. Ook de keuze om
zonnecellen te halveren of zelfs in drieën
te snijden, dan wel zonnecellen elkaar

182 versus 210
Die laatste groep wordt aangevoerd door
Trina Solar en Tongwei. Die 2 fabrikanten
hebben eind 2020 aangekondigd via een
joint venture samen te investeren in 15
gigawattpiek nieuwe productiecapaciteit

‘Een nieuwe shake-out wordt
niet uitgesloten’

voor M12-wafers en zonnecellen. Bovendien creëren ze ook een productiecapaciteit van 40.000 ton zeer zuiver kristallijn
silicium en 15 gigawattpiek aan ingots.
De totale investering bedraagt ongeveer
2,3 miljard Amerikaanse dollar. Trina Solar
is van plan om tegen het einde van 2021
een productiecapaciteit van ten minste
50 gigawattpiek te hebben, waarvan het
merendeel met zonnecellen gebaseerd op
wafers van 210 bij 210 millimeter.
Het andere kamp wordt aangevoerd
door JinkoSolar, JA Solar en LONGi. Zij
maakten vrijwel gelijktijdig bekend het
gebruik van de M10-wafers van 182 bij
182 millimeter tot de nieuwe standaard
te willen maken. Verwacht wordt dat in
2021 de gecombineerde productiecapaciteit van de 3 fabrikanten 54 gigawattpiek zal bedragen.
Nieuwe marktleider
Over de exacte samenstelling van de
wereldwijde top 10 van zonnepaneelfabrikanten zullen marktonderzoekbureaus
het vermoedelijk nooit eens worden.
Dat JinkoSolar de dans leidt qua productiecapaciteit lijkt voor de meeste 

Volg ons op LinkedIn !
BayWa r.e. Solar Systems Sàrl | Poort van Nijmegen | Kerkenbos 1037 - Kantoor b1.50 | NL-6546 BB Nijmegen | T. +31 858 001 001 | solarsystems@baywa-re.nl
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Goed nieuws voor u als installateur. Nu kunt u uw klanten een complete SolarEdge-oplossing
als kant-en-klaar pakket aanbieden. Want onze all-black slimme panelen zijn geïntegreerd met
onze power optimizers, voorzien van originele MC4-connectoren en met kabels netjes aan het
paneel bevestigd. Verkrijgbaar in drie verschillende paneelvermogens: 345 Wp, 350 Wp en 355
Wp. Simpel te bestellen, simpel te vervoeren, simpel te installeren. Heel slim, van SolarEdge.

Tekort
De snelle omschakeling van de top
10-fabrikanten naar grootformaatproducten heeft ook een keerzijde. In de
tweede helft van 2020 is een wereldwijd tekort aan glas ontstaan. Chinese
fabrikanten van zonnepanelen konden
hierdoor in het vierde kwartaal niet aan
de vraag voldoen. De omvang van het
tekort? Zo’n 10 gigawattpiek.
Het tekort zorgt niet alleen voor leveringsproblemen, maar ook voor torenho-

5 tot 6 gigafabrieken in Europa
Als de Europese Unie per direct start met het opnieuw investeren in de solar industrie,
kan Europa vanaf 2030 jaarlijks 19 gigawattpiek van de nieuwe generatie zonnepanelen
produceren. Dat stellen onderzoekers van Capgemini in het rapport ‘Fit for Net-Zero: 55
Tech Quests to Accelerate Europe’s Recovery and Pave the Way to Climate Neutrality’.
Het onderzoek laat zien hoe gerichte investeringen de innovatiecycli kunnen versnellen
om de klimaatverandering aan te pakken, 12,7 miljoen banen te creëren en bijna 800
miljard euro aan bruto toegevoegde waarde voor de Europese economie te genereren.
Europa staat volgens de onderzoekers klaar om op meerdere gebieden technologische
doorbraken te realiseren. Daarbij gaat het onder meer om opschaling van de productie
van nieuwe pv-technologieën, zodat deze binnen 5 jaar een efficiëntie van 30 procent
kunnen bereiken. Het gaat daarbij om multi-junctiezonnecellen – te weten III-V en/of
perovskieten op silicium – en bifaciale pv.

ge glasprijzen en dus een toenemende
kostendruk bij zonnepaneelfabrikanten.
De 6 grootste Chinese fabrikanten –
LONGi, Jinko Solar, Trina Solar, JA Solar,
Risen Energy en Canadian Solar – hebben om die reden een dringend beroep
gedaan op de regering van China om de
beperkingen op de uitbreiding van de
glasproductiecapaciteit te versoepelen.
De pv-industrie is volgens hen het visitekaartje van China geworden en het tekort
aan glas heeft de levering van veel overzeese bestellingen bemoeilijkt. Dat ondermijnt niet alleen de reputatie van bedrijven,
maar zelfs die van het land China. China
kennende, zal het bevoorradingsprobleem
vroeg of laat worden opgelost. Fabrikanten besteden nu al meer aandacht aan het
doorlichten van hun secundaire en tertiaire
leveranciers om leveringen van grondstoffen zeker te stellen.

De grote fabrikanten zullen in 2021 hoe
dan ook doorpakken met het opvoeren
van hun productiecapaciteit. De wereldwijde productiecapaciteit voor zonnecellen en zonnepanelen bedraagt hierdoor volgens marktonderzoeksbureau
PV InfoLink eind 2021 respectievelijk
366 en 377 gigawattpiek. Dat is meer
dan het dubbele van de wereldwijde
marktvraag van 143,7 gigawattpiek die
de marktanalisten verwachten. Omdat
zich onder de productiecapaciteit ook
veel oudere productielijnen bevinden,
zullen veel fabrikanten gedwongen
worden om oude productielijnen te vervangen of af te schrijven. Een nieuwe
shake-out onder zonnepaneelfabrikanten wordt daarbij door marktanalisten
niet uitgesloten. En als het tekort aan
glas verholpen is, is zelfs een prijzenoorlog niet ondenkbaar…
© Q CELLS

Simpeler kan niet: onze all-black slimme panelen
in één totaalpakket

onderzoekers buiten kijf te staan, maar
LONGi Solar is aan een sterke opmars
bezig en wordt door diverse analisten
als nieuwe marktleider getipt. Daarna is
het spreekwoordelijk stuivertje wisselen. De andere namen in de top 10 zijn
Trina Solar, JA Solar, Canadian Solar, Q
CELLS, Risen Energy, First Solar, Astronergy en Suntech.
De dominantie van grote Chinese
fabrikanten is in 2020 volgens PV
InfoLink sterk toegenomen als gevolg
van de coronapandemie en een snelle
verschuiving in het piekvermogen van
de zonnepanelen. Tier 1-fabrikanten
hebben kleinere fabrikanten definitief
achter zich gelaten door gebruik te
maken van hun kostenconcurrentievermogen, snelle upgrades naar grootformaatproducten en beveiligde overzeese
logistieke kanalen. De top 10-leveranciers domineerden in de eerste helft
van 2020 met zo’n 85 procent van de
wereldwijde vraag naar zonnepanelen,
vergeleken met 60 tot 70 procent in de
voorgaande jaren.

Eenvoud in transport, ontwerp, installatie
en monitoring
Eén aanspreekpunt voor service en support
Veilige spanningafschakeling op paneelniveau,
voor uw veiligheid als installateur

Meer weten?

solared.ge/smartmodule

MARKTGIDS ZONNE-ENERGIE 2021

29

ZONNEPANELEN
LONGi Solar

seerde en weer kon leveren. Een tweede
actuele uitdaging is het tekort aan glas. In
China moeten glasproducenten overstappen op een minder vervuilend proces.
Dat vergt tijd. Tegelijkertijd neemt de
vraag toe, mede vanwege het steeds grotere aandeel van bifaciale zonnepanelen.
Ook hier helpt onze schaalgrootte ons,
bijvoorbeeld bij het tegen een acceptabele prijs veiligstellen van het glasaanbod.
Hetzelfde geldt overigens ten aanzien van
de groeiende schaarste aan het silicium
materiaal en folies.’

LONGi Solar opent in Rotterdam verkoopkantoor voor Benelux:

‘Onze R&D wordt
gedreven door een
holistische benadering’

LONGi Solar is een globale topspeler in de
ontwikkeling en productie van monokristallijne
zonnecellen en zonnepanelen. LONGi Solar is qua
productiecapaciteit in 2020 de grootste modulefabrikant
en bekleedt volgens PV InfoLink de tweede positie voor
verzendvolumes voor de eerste helft van 2020. LONGi Solar
heeft in heel 2020 zo’n 20 gigawattpiek aan zonnepanelen
uitgeleverd. Wat betreft innovatie zet LONGi Solar de
toon in het creëren van efficiënte en betrouwbare
zonnepanelen met hoge vermogens. Binnen Europa
heeft het bedrijf de Benelux aangemerkt als een van
de speerpuntmarkten voor verdere groei. ‘We openen
binnenkort een nieuw verkoopkantoor in Rotterdam
om toekomstige groei te faciliteren’, stelt salesdirector
voor Europa Nick Wang.
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LONGi Solar bestaat dit jaar 2 decennia.
Dat jubileum was uiteraard reden voor
een feestje, temeer omdat de succesvolle
groei van de onderneming volop doorzet.
Waar het in 2019 nog 9,1 gigawattpiek
aan zonnecellen en zonnepanelen leverde,
is dat in 2020 ruim het dubbele. Daarmee
haalt LONGi Solar zijn geplande productievolume. Dat is een bijzondere prestatie,
allereerst vanwege de uitbraak van het
COVID-19-virus.
Schaalgrootte
‘2020 was anders dan anders, ook voor
ons’, vertelt Wang. ‘Aan het begin van de
pandemie gingen de fabrieken in China
op slot. Daardoor ontstonden tekorten in
de toeleveringsketen. Maar wij hebben
inmiddels 20 jaar ervaring in het bedienen
van onze klanten. Daarbij zijn we uitgegroeid tot een enorm concern. Dat brengt
voordelen met zich mee. LONGi was een
van de eerste die de productie normali-

Race to the top
Wang kijkt met vertrouwen naar de
toekomst. Die zal volgens hem in het
teken staan van een enorme groei. Zo
zal LONGi Solar de productiecapaciteit
in 2021 al verder opschalen naar 45 gigawattpiek voor zonnepanelen. Er staan
dan ook heel veel signalen op groen.
Wang: ‘Europa zet nu vol in op de
energietransitie. De omvang van grootschalige projecten groeit. China wil dat
hernieuwbare energie de komende 5 jaar
uitgroeit tot de grootse sector. Tegelijkertijd is er sprake van een race to the top.
Steeds meer kleinere spelers verdwijnen.
Er is een consolidatieslag gaande. LONGi
heeft daarbij een zeer gunstige uitgangspositie, temeer omdat we financieel zeer
stabiel zijn. Onze asset-to-liability ratio
behoort tot de beste in de industrie en we
hebben de hoogste Altman-Z-score van
alle beursgenoteerde pureplay pv-fabrikanten. Bovendien zij we een relevant
bedrijf als het gaat om verduurzaming.
Dit jaar verbonden we ons aan het Global
Initiative RE100. In 2028 zijn we volledig
klimaatneutraal. Op onze sites in Yunnan en Kuching produceren we nu al op
waterkracht. Sinds 2019 rollen we ons
Solar for Solar-concept uit; zonnecellen
en zonnepanelen maken met behulp van
zonne-energie – mooier kan het niet.’
Holistische benadering
LONGi Solar investeert jaarlijks 5 procent
van de omzet in onderzoek en ontwikkeling. Daarbij zet het allereerst in op waar
het goed in is: het creëren van bijzonder
efficiënte, betrouwbare, hoogwaardige
monokristallijn zonnepanelen. Zo zet het
onder andere de toon in de industrialisatie
van perc-technologie. In 2020 lanceerde
de fabrikant een aantal nieuwe innovaties,
bijvoorbeeld de Hi-MO5-serie, waarin
zowel mono- als bifaciale versies beschikbaar zijn. Het zonnepaneel met het hoogste vermogen van Hi-MO5 is 540 wattpiek

aan de voorzijde. De module-efficiëntie
bedraagt 21 procent. Het telt 144 halve
monokristallijn siliciumzonnecellen op basis van perc- en multi-busbartechnologie.
Wang onderstreept echter dat het streven
naar steeds grotere vermogens geen
absoluut doel is voor LONGi Solar.
‘Klanten vragen altijd naar wat er op dit
vlak nog aankomt. Maar je moet ook
kijken naar wat de markt nodig heeft en
accepteert. Vanuit die overweging kiezen
we voor een holistische benadering bij de
ontwikkeling van nieuwe zonnepanelen.
Zo moeten ze geschikt zijn voor installatie
op de bestaande montagesystemen. Ze
moeten aansluiten op actueel gerelateerde, technologische standaarden, bijvoorbeeld van omvormers en monitoringsystemen. Uit het oogpunt van logistieke kosten
is efficiënt transport, en dus maatvoering,
belangrijk. Bovendien is het zeer onwenselijk, voor iedereen in onze sector, dat het
streven naar meer vermogen leidt tot een
enorme diversiteit aan producten. Daarom
zijn wij een pleitbezorger voor meer standaardisatie, bijvoorbeeld door M10-wafers
van 182 millimeter tot norm te verheffen.’
Floating solar
LONGi Solar voorspelt voor 2021 een
wereldwijde installatiecapaciteit van 160
gigawattpiek, waarvan 24 gigawattpiek in

de EU en 3,5 gigawattpiek in de Benelux.
Met honderden megawattpiek aan verkopen is de Benelux momenteel de vijfde
Europese markt voor het bedrijf. Als het
aan Wang ligt, zal het marktaandeel hier
echter snel groeien.
‘Nederland is bijzonder interessant voor
ons. Dankzij de SDE+-regeling zijn er vele
grootschalige projecten gerealiseerd, in de
pijplijn zit nog een enorm portfolio aan ontwikkelingen. Daarnaast is Nederland een
stabiel land met ambitieuze doelstellingen
op het gebied van verduurzaming en de
wil om te innoveren. Er is ook nog heel
veel te doen op het vlak van dakgebonden
zonne-energie, en ook floating solar komt
nu van de grond. Onze highpower-oplossingen zijn bij uitstek geschikt voor beide
toepassingen. Er is dus op vele vlakken
een goede fit met LONGi. Daarom hebben
wij afgelopen jaar een distributiecentrum
in Rotterdam betrokken van waaruit we
heel Europa bedienen. Binnenkort zullen
we daar ook ons derde verkoopkantoor
van Europa openen om klanten en gebruikers in de Benelux nog beter te kunnen
bedienen. Dat wil niet zeggen dat onze
zonnepanelen bij iedere groothandel in de
schappen komen te liggen. Wat betreft
ons distributiemodel blijven we focussen
op een beperkt aantal leveranciers om de
kwaliteit te borgen.’
Referentieprojecten

LONGi

De ontwikkelaar, bouwer
en exploitant van dakgebonden pv Xaam heeft
3.400 zonnepanelen van
LONGi gebruikt bij het realiseren van een installatie
van 1,05 megawattpiek
voor Therminon in Bladel.
Cardinaal in Riethoven is
een typisch agrarisch project. Xaam
legde er 1.800 zonnepanelen van
LONGi bij de bouw van een zonnestroomsysteem van 550 kilowattpiek
waarmee de boerderij zichzelf nu van
stroom voorziet.
Moeskops Grafisch maakte zijn fabriek
geheel CO2-neutraal door de installatie
van 2.996 LONGi-zonnepanelen, in
totaal goed voor 900 kilowattpiek, op
het dak met een oppervlakte van 7.000
vierkante meter.
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Ons land telt zo’n 2,4 miljoen sociale
huurwoningen. Door zonnepanelen op
die daken te leggen, kan Nederland een
substantiële vergroeningsslag maken.
De huurders kunnen zo, net als huiseigenaren, hun energierekening drukken.
Geen winstoogmerk
‘Het besluit om pv te plaatsen is echter
niet aan hen, maar aan hun corporatie’,
stelt Van Heteren. ‘Om de corporatie
hierbij te ontzorgen is Wocozon opgericht. We nemen alle zorgen uit handen;
we regelen en implementeren het gehele
traject van financiering, organisatie,
installatie en monitoring. Dat doen we bovendien vanuit een unieke basis. Wocozon kent geen winstoogmerk. We leveren
bovendien de beste producten tegen de
laagste prijs. Dat is mogelijk omdat we
de inkoopkracht van een groot aantal
corporaties bundelen. Kwaliteit is daarbij
essentieel. Omdat wij zo’n 75 procent
van de installaties in een leaseconstructie hebben, kost het ons geld als die te
weinig of geen stroom leveren. Onder de
streep zijn de belangen van de verhuurders, huurders en Wocozon dus identiek.’

‘Verdere groei op alle fronten
is dus het motto, maar wel
gecontroleerd’
Flink bedrag
Wocozon is de afgelopen 5 jaar uitgegroeid tot de marktleider in pv op sociale
huurwoningen, met meer dan 40 partnerwoningcorporaties. Eind 2020 staat de
teller van gerealiseerde pv-installaties op
ruim 20.000 daken. Wocozon heeft dus
bewezen dat het haar beloften waarmaakt.
Volgens accountmanager Carolien Waal
is de wijze waarop de huurders worden
meegenomen in het proces daarbij een
belangrijke factor.
‘Een pv-installatie op hun woning wordt
niet gerealiseerd zonder hun toestemming. Het enthousiasmeren van bewoners is dan ook cruciaal. Kosten
besparen is een krachtige motivator;
een besparing van 150 tot wel 450 euro
per jaar is een flink bedrag voor hen.
Maar de doelgroep echt begrijpen en
het verhaal goed overbrengen is net zo
belangrijk. Wij halen in de eerste ronde
al conversieratio’s tot 90 procent, mede
dankzij onze communicatieaanpak. We
vinden het ook leuk; het organiseren van
voorlichtingsbijeenkomsten in buurthui32
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Wocozon

‘Elk project moet een succes zijn’

Wocozon: invoeren van een
salderingsquotum cruciaal
voor woningcorporaties en
sociale huurders

Wocozon werd in 2012 opgericht. Sindsdien plaatsten
ze al 135.000 zonnepanelen voor woningcorporaties.
Deze produceren samen 36 miljoen kilowattuur en leveren
tegen de 3 miljoen euro voordeel op voor de huurders.
Daarmee heeft de stichting een bijzonder succesvol
trackrecord. Momenteel staat bij Wocozon alles in het
teken van gecontroleerde opschaling. ‘Wij zien een
positieve toekomst voor pv in ons marktsegment’,
aldus senior accountmanager Kasper van Heteren.
‘Het is dan wel van groot belang dat het door de sector
gewenste salderingsquotum wordt doorgevoerd.
Dan kunnen ook sociale huurders blijven profiteren
van de energietransitie, en dat is onze missie.’

zen, beantwoorden van vragen tijdens de
uitvoering, bieden van service als de installatie operationeel is.... Wat dat betreft
was dit een vreemd jaar met COVID-19.
We dachten echter niet in problemen
maar in mogelijkheden. Zo hebben we
het contact met huurders via webinars
laten lopen. Soms werden die nog beter
bezocht dan de reguliere bewonersavonden. Door snel te schakelen met onze
installateur Zonmaat, onder andere over
COVID-19-protocollen, konden we veilig
en efficiënt blijven werken. Zo konden we
alsnog iedere maand 900 pv-systemen
realiseren. Dat leidt ook tot vertrouwen
bij onze partnercorporaties. Ze zien dat
projecten kunnen doorlopen, ook nu
deze coronatijd wat langer duurt.’
Energietransitie versnellen
In 2025 wil Wocozon 120.000 sociale
huurwoningen van pv hebben voorzien,
zo’n 5 procent van het nationale bestand.
Daarvoor is verdere opschaling nodig.

Hoewel er al zo’n 50 mensen bij Wocozon
werken, spreekt Waal over de stap van
start-up naar scale-up. ‘Onze markt is
enorm. We willen zoveel mogelijk huurders blij maken met onze eigen insteek
en aanpak. Groei is dus nodig, maar wel
gecontroleerd. Alle projecten moeten een
succes zijn en blijven om aan alle betrokkenen te demonstreren dat dit de goede
weg is. Daarnaast is innoveren key om
aan toekomstige behoeften te voldoen.
Zo onderzoeken we momenteel de
mogelijkheden van batterijopslag en het
delen van stroom; alles om de huurder in
toenemende mate onafhankelijk te maken
van energieleverancier en veranderend
overheidsbeleid. Daarnaast kijken we naar
betaalbare en schaalbare technologieën
om woningen duurzaam te verwarmen.
Zo hebben we de eerste woningen al
voorzien van pvt-systemen.’
Ernstige misstap
Een belangrijk besluit dat momenteel

Referentieprojecten

stichting Wocozon
Eigen Haard (Amsterdam)
werkt sinds 2019 samen met
Wocozon en realiseerde in
het eerste jaar meteen 1.000 woningen.
De komende jaren wordt dit tempo
nog versneld. Wocozon neemt ook
de monitoring van reeds geplaatste
systemen over.
Bij Thús Wonen (Dokkum) werd in 2
jaar tijd een kwart van de voorraad van
pv voorzien. De woningcorporatie gunt
de huurders maximaal financieel voordeel met een bijdrage van 1 euro per
zonnepaneel per maand, en Wocozon
zorgt dat beloften worden nagekomen.
Mitros (Utrecht) en Wocozon verduurzamen samen honderden woningen
per jaar. Op Kanaleneiland worden nu
de portiekflats opgeknapt en van pv
voorzien. Zo heeft de huurder een fijner
huis met een lagere energierekening.
Salland Wonen (Raalte) vierde onlangs
met Wocozon de mijlpaal dat meer dan
de helft van hun woningen is voorzien
van zonnepanelen. De kroon op hun
goede langetermijnsamenwerking.

Carolien Waal en Kasper van Heteren op het dak bij Wocozon;
hier worden diverse zonnepanelen en omvormers in de praktijk getest

boven de solar sector hangt, is dat over
de afbouw van de saldering. Dat dit gaat
gebeuren vanaf 2023 is inmiddels zeker.
De exacte invulling ligt echter nog niet
definitief vast. Juist daarover maakt Wocozon zich grote zorgen. ‘Wij hebben ons
vanaf het begin verzet tegen het afschalen van de saldering in de voorgestelde
vorm’, aldus Van Heteren. ‘Aan de sociale
huursector is immers niet gedacht, terwijl
er toch echt sprake is van een uitzonderlijke situatie. De kosten die de corporatie
maakt, moeten worden terugverdiend
én de energierekening van de huurders
moet omlaag, anders doen die niet mee.
Onze projecten worden voor 18 jaar
gefinancierd om de maandlasten voor
rente en afbetaling zo laag mogelijk te
houden, en het voordeel voor de huurder
zo groot mogelijk. De 7 jaar die Wiebes als
uitgangspunt neemt, is voor onze sector
dus volledig onjuist. Om die reden hebben
de Raad van State en het Adviescollege
Toetsing Regeldruk de minister expliciet

gevraagd de regeling nogmaals te toetsen
voor de huursector. Aedes, de Woonbond
en Stroomversnelling hebben hier ook op
aangedrongen.’
‘De sector heeft Wiebes bovendien een
fantastisch alternatief voorgesteld, namelijk de invoering van een salderingsquotum
van 2.500 kilowattuur voor normale en
6.000 kilowattuur voor all-electric woningen’, vult Waal aan. ‘Gecombineerd
met een redelijke terugleververgoeding
kunnen burgers zo blijven meeprofiteren
van de energietransitie. Wij staan hier pal
achter. Verduurzaming mag niet het feestje
worden van grote, internationale bedrijven
die via de SDE+ hun graantje meepikken
uit onze energiebelasting, terwijl ze zelf
weinig bijdragen aan groene stroom of lastenverlaging voor onze huurders. Daarom
is het van groot belang dat we de krachten
binnen onze sector bundelen, zodat
sociale huurders blijvend kunnen genieten
van een behaaglijke woning zonder zorgen
over hun energierekening.’
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Zonnepanelen

bedrijfsprofielen

aleo solar

Robert-Paul Evers
Bijsterhuizen 3005a, 6604LP Wijchen (Nederland)
T. +31 24 204 20 90
E. info@4blue.nl
I. www.4blue.nl

Wim D’Hooghe
Marius-Eriksen-Str. 1, 17291 Prenzlau (Duitsland)
T. +32 3 206 88 00
E. info@aleo-solar.be
I. www.aleo-solar.nl

Bij 4BLUE staan we voor goede kwaliteit, sterke communicatie
en duurzame relaties. Geen anonieme groothandel, maar jouw
partner in distributie. We staan te alle tijden voor je klaar en
bieden commerciële en technische ondersteuning. Door een
zorgvuldig samengesteld assortiment hoef jij niet op zoek naar
de beste producten, dat hebben wij al gedaan. Hierdoor weten
wij alles van onze producten en zijn ze altijd op voorraad.

waar u op kan rekenen

t
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fa

4BLUE

aleo solar GmbH ontwikkelt en produceert kwalitatief
hoogwaardige zonnepanelen in haar fabriek in Prenzlau
(Duitsland) en is systeemaanbieder voor PV-installateurs
wereldwijd. Met ongeveer 180 medewerkers en productieervaring sinds 2001, beschikken we als financieel gezond bedrijf
over een uitstekende know-how op het gebied van de productie
van zonnepanelen.

GEGARANDEERD

Prijs
winnaar

Tot 25 jaar
produktgarantie.

GEMAKKELIJK

Exclusief dienstnaverkoop-pakket.

LOKAAL

Alius

BayWa r.e. Solar Systems

Alius ontwikkelt, produceert en distribueert tools en producten
die de wereld voorzien van duurzame energie! Zo zijn wij de
grootste SolarEdge distributeur en specialist in de Benelux.
Daarnaast zijn we trotse aanbieder van topmerken als REC,
DMEGC, Sunbeam, de zoutwaterbatterij GREENROCK, de
PVT-oplossing Volthera en het prachtige Aelex inleg-montagesysteem. Bij Alius steken we graag onze energie in jou!

BayWa r.e. Solar Systems S.à r.l. is actief op de Benelux en de
Franse met lokale vertegenwoordiger. We beschikken over een
selectie van hoogwaardige modules, omvormers, opslagsystemen, laadpalen en ons eigen montagesysteem ‘novotegra’. We
staan u bij van de planning tot en met de installatie van - zelfs
veeleisende - fotovoltaïsche installaties en bieden een snelle en
tijdige levering, ook direct naar de bouwplaats en zonder BTW.

Stan Bergmans
Meerheide 101, 5521DX Eersel (Nederland)
T. +31 497 555 362
E. info@alius.nl
I. www.alius.nl

John Willems | Kantorencentrum Poort van Nijmegen
Bijsterhuizen 1160D, 6546AS Nijmegen (Nederland)
T. +31 858 001 001
E. solarsystems@baywa-re.nl
I. solar-distribution.baywa-re.nl

Bird & Bird

BTWterugvragenzonnepanelen.nl

Sophie Dingenen
Zuid-Hollandplein 22, 2596AW Den Haag (NL)
Gustav Mahlerplein 28 (7th floor), 1082 MA A’dam (NL)
T. +31 6 516 07 129 I. www.twobirds.com
E. sophie.dingenen@twobirds.com

Accountantskantoor Peeters, Wyno Peeters AA
Burg. Van Meursstraat 45, 5037NE Tilburg (Nederland)
T. +31 6 11 35 07 22
E. wyno.peeters@home.nl
I. www.BTWterugvragenzonnepanelen.nl

Duitse techniek
en produktie.

STERK IN PRESTATIES

60 cellen mono PERC
Tot 340 W.

Bird & Bird is een internationaal advocatenkantoor met 29
kantoren wereldwijd. Wij combineren excellente juridische
expertise met diepgaande sectorkennis. Een sterke focus ligt
op hightech en gereguleerde sectoren, zoals Energy & Utilities.
Het team van Bird & Bird NL bestaat uit ca. 80 advocaten,
fiscalisten en notarissen.

Het terugvragen van de BTW van zonnepanelen voor particulieren is nog steeds mogelijk. Let wel op: de termijnen voor het
terugvragen van de BTW van zonnepanelen zijn veranderd!
Op basis van no cure no pay vragen wij voor particulieren de
BTW van zonnepanelen terug, dat doen wij dat voor € 100,= excl.
BTW (inclusief BTW € 121,=). Voor meer informatie, de voorwaarden en aanmelding: www.BTWterugvragenzonnepanelen.nl

www.aleo-solar.nl
aleo solar GmbH
Marius-Eriksen-Str. 1 | 17291 Prenzlau, Duitsland
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De Centrale BTW Teruggave en Subsidie Aanvraag

EWS

Hanover Solar

Peter Van der Stock
Galileilaan 15, 2845 Niel (België)
T. +32 476 803991
E. peter.van.der.stock@cast4all.com
I. www.cast4all.com

mr. Romano Hagen
Catharijnelaan 5, 2161CK Lisse (Nederland)
T. +31 85 48 66 900
E. info@btw-zonnepanelen.nl
I. www.btw-zonnepanelen.nl

Marcus Gries
Am Bahnhof 20, 24983 Handewitt (Duitsland)
T. +49 4608 6781
E. info@photovoltaics.eu
I. www.photovoltaics.eu

Antoine Hoeven
Vierlinghweg 39A, 4612PN Bergen op Zoom (Nederland)
T. +31 165 203842
E. info@hanoversolar.de
I. www.hanoversolar.de

Devcon Ecosystems

DMEGC Solar

Home-NRG

IBC SOLAR

Jaap Dooves
Grote Tocht 102, 1507CE Zaandam (Nederland)
T. +31 75 615 86 10
E. info@devcon-eco.nl
I. www.devcon-eco.nl

Erik Das
Kaiserleistrasse 41-43
63067 Offenbach am Main (Duitsland)
E. erik@dmegc.nl
I. dmegc.nl | dmegc.eu

Import
en Groothandel
Afdeling
Verkoop zon-PV systemen

Eerste Stegge 54, 7631AE Ootmarsum (Nederland)
T. +31 541 200 180
E. info@home-nrg.nl
I. www.home-nrg.nl

Faisal Shaikh
Industrieweg 1A, 6101WS Echt (Nederland)
T. +31 88 101 9000
E. info@ibc-solar.nl
I. www.ibc-solar.nl

Elsun

ESTG

iChoosr

JA Solar

Klaas Galama
Rietgraaf 2a, 6678PJ Oosterhout (Gld, Nederland)
T. +31 85 273 65 75
E. sales@estg.eu
I. www.estg.eu

Bob Siebenheller
Bakkersstraat 23,1017CW Amsterdam (Nederland)
T. +31 6 44 354 500
E. bob@ichoosr.com
I. www.ichoosr.nl/leveranciers

Sales director: Lucy Chen
No. 36 Jiang Chang San Road, Jing’An district,
200436 Shanghai (China) | T. +86 186 2183 3928
T. +86 021 6095 5999 | E. chenye@jasolar.com
E. sales@jasolar.com | I. www.jasolar.com

Cast4All/Xemex, bieden energiemonitoring oplossingen aan
voor het beheren van residentiële PV installaties en lage energie
woningen (EPV, BENG,...). Los van bewoners internetconnectie
worden totale energiestromen en prestaties van PV-installaties,
warmtepompen, WTW, batterijen, laadpalen, etc in kaart gebracht.
Tienduizenden woningen van woningcorporaties, ESCOs en
installateurs vertrouwen dagelijks op Cast4All/Xemex voor de
bescherming van hun investeringen in duurzame energie.

Wij gespecialiseerd in BTW op zonnepanelen en duurzame
subsidies. Voor velen is dit onbekend terrein en klanten
waarderen ontzorging. Kost het tijd of energie? Nergens voor
nodig. Onze fiscaal getrainde collega’s en fiscaal jurist staan
altijd voor je klaar om aanvragen te behandelen of vragen te
beantwoorden.

EWS, opgericht in 1985, is een toonaangevende distributeur
van fotovoltaïsche producten in Noord-Europa. Als een ‘partner
van ambachten en handel’ helpt EWS klanten met uitgebreide
projectplanning, verkoopondersteuning, marketingactiviteiten, just-in-time levering en after-sales-services. EWS streeft
ernaar alleen hoogwaardige componenten te leveren en werkt
daarom alleen samen met bekende producenten.
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Cast4All

Hanover Solar opgericht in Duitsland in 2008 is een
innovatieve producent van zonnepanelen. De focus ligt
vooral op een hoge kwaliteit Mono zonnepanelen. Wij produceren glas-folie en glas-glas zonnepanelen zowel standaard als
maatwerk voor allerlei BIPV oplossingen. Wij garanderen een
snelle levering vanuit ons magazijn in Nederland.
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JA Solar, opgericht in mei 2005, is een toonaangevende wereldwijde fabrikant van hoogwaardige PV-producten. Met een
bedrijfsactiviteiten die ingots, wafers, zonnecellen, zonnepanelen
en fotovoltaïsche energiecentrales omvat, heeft het bedrijf 12
productiebases, meer dan 20 vestigingen en worden de producten verkocht aan meer dan 33.000 gebruikers uit meer dan 100
landen en districten.
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iChoosr brengt mensen in beweging in een omgeving van
complexiteit. We ontwikkelen en realiseren services waarmee
consumenten en bedrijven in beweging komen. We verbinden
communicatie, platform en levering in een slim doordachte
klantreis. iChoosr organiseert onder meer de Collectieve
Inkoop Zonnepanelen met Vereniging Eigen Huis. Doel is om
consumenten te ontzorgen en hen een kwalitatief goed en
voordelig aanbod te bezorgen.

IBC SOLAR is een van ’s werelds grootste PV specialisten
die totaaloplossingen biedt met een geïnstalleerd vermogen
van meer dan 4,2 gigawatt wereldwijd. Het portfolio van IBC
SOLAR omvat kwalitatieve zonnepanelen, omvormers, montagesystemen en componenten. Daarnaast verzorgt IBC SOLAR
totale projecten inclusief advisering, planning en monitoring.

br
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Willem Kruize
2e Energieweg 5, 9301LL Roden (Nederland)
T. +31 50 502 11 60
E. info@elsun.nl
I. www.elsun.nl

ESTG is een internationale (online) solar groothandel. Via ons
energieneutrale bedrijfspand leveren wij aan 7.000 professionele
installateurs en verzorgen wij jaarlijks 60.000 leveringen naar 38
Europese landen. De juiste voorraad op het juiste moment tegen
de juiste prijs beschikbaar hebben. Dat is waar het volgens ons allemaal om draait. Wij houden ons bezig met distributie, warehouse
management, logistiek en fulfilment.

Home-NRG staat voor duurzaamheid. Wij zijn dé specialist
op het gebied van zonne-energie. Vanuit onze groothandel
leveren we complete zon-PV systemen en ondersteunen we
in calculaties, advies en montage. Uit voorraad leveren we de
beste merken zonnepanelen, omvormers, montagesystemen en
toebehoren voor verschillende daken. Kwaliteit duurt het langst!

fa
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Elsun zonnepanelen worden in het Drentse Roden gemaakt
van alleen de beste materialen. De panelen van uitmuntende
kwaliteit halen maximale rendementen en zijn fraai vormgegeven.
Met meer dan 70 jaar ervaring in energiebesparende maatregelen staat Elsun voor kwaliteit, betrouwbaarheid en service.
Panelen van Hollandse bodem, dat geeft een goed gevoel!
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Fabricage van zonnecellen en zonnepanelen.

fa

Wij ontwikkelen, realiseren, beheren en verzorgen:
- zakelijke zonne-energieprojecten en SDE-subsidies
- laadinfrastructuur en laadpalen
- solar carports
- energieopslag
- onderhoud en beheer zonne-energie installaties
- energieonderzoeken (o.a. EED Energie Audits)
- energie- en verduurzamingsadviezen op maat

MARKTGIDS ZONNE-ENERGIE 2021
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Oranjedak Energy

Panasonic Electric Works

Arda Kristaporyan
Vijzelstraat 20, 1017HK Amsterdam (Nederland)
T. +31 61 556 3993
E. arda.kristaporyan@jinkosolar.com
I. www.jinkosolar.eu

Graafsebaan 135, 5248NL Rosmalen (Nederland)
T. +31 85 782 0050
E. info@kieszon.nl
I. www.kieszon.nl

Alain Maasdam
Gildenweg 4, 3334KC Zwijndrecht (Nederland)
T. +31 78 610 00 66
E. info@oranjedakenergy.nl
I. www.oranjedakenergy.nl

Koen Smit
Caroline-Herschel-Str. 100, 85521 Ottobrunn (Duitsland)
T. +31 6 413 53 733
E. info.solar@eu.panasonic.com
I. www.eu-solar.panasonic.net/nl

Libra Energy

LONGI SOLAR

ProfiNRG

PVO International

Ilse Cappelle
Eendrachtsstraat 199, 1951AX Velsen-Noord (NL)
T. +31 88 88 80 300
E. marketing@libra.energy
I. www.libra.energy

LONGI (NETHERLANDS) TRADING B.V.
Boompjes 40, 3011XB Rotterdam (Nederland)
E. netherlands@longigroup.com
I. en.longi-solar.com

Thijs van Harten
Maarssenbroeksedijk 37, 3542DM Utrecht (Nederland)
T. +31 30 265 8512
E. info@profinrg.nl
I. www.profinrg.nl

Aryan Uthman
Graafsebaan 139, 5248NL Rosmalen (Nederland)
T. +31 85 782 00 55
E. info@pvo-int.com
I. www.pvo-int.com

Natec Sunergy

Navetto

Solar Cleaners Nederland

Solarclarity

Elles Welslink
Graaf van Solmsweg 50T, 5222BP ’s-Hertogenbosch (NL)
T. +31 73 684 08 34
E. info@natec.nl
I. www.natec.nl

Navetto BV
Arij Koplaan 3, 3132AA Vlaardingen (Nederland)
T. +31 85 77 37 725
E. info@navetto.nl
I. www.navetto.nl

Marjolein Nieuwenhuys
De Nort 1c, 3931NE Woudenberg (Nederland)
T. +31 85 87 69 132
E. info@solar-cleaners-nederland.nl
I. www.solar-cleaners-nederland.nl

Hogeweyselaan 145, 1382JK Weesp (Nederland)
T. +31 294 745700
E. sales@solarclarity.nl
I. www.solarclarity.nl

JinkoSolar is een van de grootste solar fabrikanten van
de wereld. Zij verkoopt oplossingen en adviezen aan een grote
variëteit aan klanten van utiliteit tot commerciële projecten en
residentiele klanten. JinkoSolar heeft een verticaal geïntegreerde
bedrijfskolom opgebouwd met daarin een jaarlijkse capaciteit
van 20 GW van silicium en wafers, 11 GW voor solar cellenen
25 GW voor Solar modules.

361

100
100

38

MARKTGIDS ZONNE-ENERGIE 2021

t
an
ik
br

Sinds 2004 is Natec uitgegroeid tot een van de grootste
distributeurs van A-merk solarproducten van de Benelux.
We bieden een optimaal assortiment dat past bij de snel
ontwikkelende markt. Natec de schakel is tussen de mondiale
solarfabrikanten en de landelijke professionele solarinstallateurs die zich dagelijks bezig houdt met solarprojecten.

fa

Libra Energy is de juiste partner voor al jouw duurzame
energieoplossingen. Op het gebied van zonne-energie,
energieopslag en e-mobility zijn wij de experts. Wij staan
klaar om jou direct te ondersteunen en te adviseren.
In combinatie met ons uitgebreide productassortiment
zorgen wij dat jouw installatieproject slaagt.

KiesZon, vormgevers van de solar revolutie sinds 2009,
organiseert binnen een operational lease, dakhuur of koopconstructie de ontwikkeling, financiering, realisatie en de
exploitatie van grootschalige zonnestroomprojecten op daken
of in veldopstelling. Voor onder meer logistiek dienstverleners,
vastgoedontwikkelaars en overheidsinstanties. Altijd vanuit de
kernwaarden Daadkracht, Vakmanschap en Partnership.

LONGi leidt de PV-industrie naar nieuwe hoogten met
productinnovaties en een geoptimaliseerde stroom-kostenverhouding met baanbrekende monokristallijne PV-technologieën.
LONGi levert jaarlijks meer dan 30 GW aan zeer efficiënte wafers
en -modules, ongeveer een kwart van de wereldwijde marktvraag.
LONGi wordt erkend als ’s werelds meest waardevolle bedrijf op het
gebied van PV-technologie met de hoogste marktwaarde. Innovatie
en duurzame ontwikkeling zijn twee van de kernwaarden van LONGi.

Navetto | Partner van de duurzame installateur.
Onze missie is om de energietransitie te versnellen;
Met schone energie en decentraal opgewekt vanaf uw eigen dak.
- Hoogwaardig assortiment solar & klimaat
- Serviceverlening en ondersteuning in elke fase van uw project.

Oranjedak Energy heeft inmiddels 10 jaar ervaring in grootschalige toepassing en installatie van zonnepanelen op de
meest uiteenlopende daken en daktypes. Oranjedak is met
5 vestigingen in Nederland al ruim 40 jaar één van de sterkste
spelers in de Nederlandse dakbedekkingsbranche en onderscheidend in partnership en professionele advisering.

ProfiNRG is leverancier van grootschalige PV-projecten
aan onder andere bouw- en installatiebedrijven. ProfiNRG
onderscheidt zich van de klassieke groothandels, doordat zij
klanten ontzorgt met SDE-aanvraag, systeemontwerp,
legplannen, Kabelberekeningen, opbrengstberekeningen enz.
U profiteert als opdrachtgever van een groot zonnepaneelproject van het voordeel van de beste deals met toeleveranciers
en een uitgebreid productaanbod.

Om de levensduur van uw zonnestroominstallatie te verlengen
en het maximale rendement eruit te halen is het belangrijk
om de panelen minstens 1 keer per jaar professioneel te laten
reinigen. Met speciale borstels en gedemineraliseerd water
reinigen we uw zonnepanelen zodat u weer optimaal gebruik
kunt maken van de zonne- energie.
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KiesZon
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JinkoSolar Europe

Panasonic bestaat ruim 100 jaar. In 1975 begon het
met de ontwikkeling en eerste commerciële productie van
amorfe zonnecellen. Sindsdien zijn er in Europa ruim 3 miljoen
HIT®-modules verkocht en geïnstalleerd. Deze hebben als
voordeel een hoog rendement, extreem gunstig temperatuurcoëfficiënt, hoog voltage, hoge betrouwbaarheid en 25 jaar
product- en prestatiegarantie.

PVO International voorziet in kwalitatief hoogwaardige zonnepanelen, omvormers en montagematerialen. Door onze jarenlange
ervaring op de dynamische markt van zonnepanelen kennen we het
klappen van de zweep en helpen we u graag op weg. Wij nemen het
gehele inkoopproces van onze partners uit handen (onderhandelingen, inkoop, financiering en opslag). Zo kunnen onze partners zich
volledig focussen op de ontwikkeling, de financiering, de exploitatie
en het realiseren van zonnestroomprojecten.

Solarclarity BV is dé online groothandel in solar hardware.
In onze webshop vind je de meest actuele producten voor alle
soorten residentiële en klein-commerciële daken. Vanuit ons
distributiecentrum in Amsterdam zijn we actief voor installateurs in de Benelux en Zweden. Solarclarity heeft een eigen
merk zonnepanelen, DENIM Solar, en een eigen merk energiemanagementproducten, Bliq.
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SolarDistri

SolarEdge Technologies

D. van Doorn
Zernikeweg 1, 3245RA Middelharnis (Nederland)
T. +31 85 047 0300
E. info@solardistri.nl
I. www.solardistri.nl

Lange Dreef 8, 4131NH Vianen (Nederland)
T. +31 800 7105
E. infoNL@solaredge.com
I. www.solaredge.nl

Boudewijn van Dam
Hendrik Figeeweg 1R, 2031BJ Haarlem (Nederland)
T. +31 23 711 22 04
E. info@solartoday.nl
I. www.solartoday.nl

Erik de Leeuw
Het Eek 7, 4004LM Tiel (Nederland)
T. +31 344 767 002
E. info.benelux@solarwatt.com
I. www.solarwatt.nl

Solarfields

SolarNRG

Ginlong Technologies (Solis)

Sonnenstromfabrik

Esther Terpstra
Emmasingel 4, 9726AH Groningen (Nederland)
T. +31 85 30 30 850
E. info@solarfields.nl
I. www.solarfields.nl

Sander Noordermeer
Mercuriusplein 40, 2685LP Poeldijk (Nederland)
T. +31 174 752 965
E. sander@solarnrg.nl
I. www.solarnrg.nl

Lizzy Wu
No. 57 Jintong Road,Binhai Industrial Park, Xiangshan,
Ningbo, Zhejiang, 315712 (China)
T. +86 574 6580 4299 E. lizzy@ginlong.com
I. www.solisinverters.com

Bernhard Weilharter
CS Wismar 1, 23966 Wismar (Duitsland)
T. +49 172 84 13 000
E. Bernhard.weilharter@sonnenstromfabrik.com
I. www.sonnenstromfabrik.com

SolarProf Nederland b.v.

SolarTester

Straightforward

Sunforce

Ignace Boreel de Mauregnault
Golf van Biskaje 4a, 3446CP Woerden (Nederland)
T. +31 348 74 40 25
E. ignace@solarprof.nl
I. www.solarprof.nl

Willem van der Heijden
Graafsebaan 139, 5248NL Rosmalen (Nederland)
T. +31 88 1662777
E. info@solartester.nl
I. www.solartester.nl

Elbert Jan Achterberg
Mauritslaan 49, 6129EL Urmond (Nederland)
T. +31 88 166 27 00
E. info@straightforward.nl
I. www.straightforward.nl

E. de Jongh
Polderweg 16-A, 1446AA Purmerend (Nederland)
T. +31 299 396072
E. info@sunforce.nl
I. www.sunforce.nl
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SolarTester is gericht op kwaliteitscontroles van zonnepanelen,
van productie tot ná installatie | SolarTester test de kwaliteit van
zonnepanelen op projectlocatie dankzij onze unieke mobiele
testlab, drone en in- situ testapparatuur | Productiefouten,
transportschade, stormschade of andere problemen kunnen wij
gericht opsporen | Een kwaliteitstest biedt zekerheid voor de
toekomst. Mobiel, onafhankelijk, kosteneffectief!

Solis, opgericht in 2005, is een van de meest ervaren en
grootste specialisten ter wereld in stringomvormers. Solis
helpt de ecologische voetafdruk van de samenleving verkleinen.
De zonne-energiemarkt op residentiële, commerciële en
utiliteitsschaal profiteert van een complete productlijn van
ultrabetrouwbare, betaalbare, kosteneffectieve en innovatieve
string-omvormertechnologieën.

Straightforward ondersteunt PV projecten van start tot finish door
complete projectbegeleiding, engineering, technische opleveringen,
due diligence onderzoeken en kwaliteitsbewaking. Onze praktische
aanpak is gericht op het optimaliseren van opbrengst en minimaliseren van onderhoud. Straightforward is sinds 2008 actief en heeft
ruime ervaring met projecten van 100 kiloWatt tot 40 MegaWatt en
diepgaande technische kennis.

SOLARWATT is Europees marktleider in glas-glas zonnepanelen en een van ‘s werelds grootste leveranciers van
elektriciteitsopslag. Het Duitse bedrijf werd opgericht in 1993
en heeft ook vestigingen in Nederland, Australië, Frankrijk,
Groot-Brittannië, Italië en Spanje. Met 460 medewerkers richt
het bedrijf zich op hoogwaardige zonnepanelen en intelligente
energiesystemen. SOLARWATT is voor bijna 100% in handen
van Stefan Quandt, tevens grootaandeelhouder van BMW.
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SolarProf Nederland b.v. is een turn key specialist in dakgebonden
PV systemen. U maakt bij SolarProf meer dan gemiddeld rendement op uw investering. Dat komt omdat SolarProf alleen kwaliteitspanelen en omvormers uit Europa en Japan importeert. Deze
bedrijven bestaan al tientallen jaren, behoren tot grotere conglomeraten, zij zijn beursgenoteerd en doen al jaren veel onderzoek
naar productverbetering. SolarProf zelf bestaat ook al 20 jaar en
zij biedt u lange garantie periodes op het hele systeem zelf.

Een van de grootste leveranciers en installateurs van zonnestroomsystemen in Nederland. Specialist voor particulieren en
ondernemers en langst bestaande zonnestroomleverancier van
ons land. Daarnaast groothandel voor dealers en installateurs,
die via de eigen applicatie Sunconn eenvoudig kunnen bestellen, en zeer ervaren met collectieven als Eneco, Engie, iChoosr
en Vereniging Eigen Huis.

SolarToday is dé zonnepanelen groothandel voor installateurs.
Met een landelijk netwerk van vestigingen levert SolarToday
duurzame producten, en staat er bij elke vestiging een team
van specialisten voor u klaar. Zij bieden ondersteuning bij projecten, groot of klein. SolarToday heeft het juiste assortiment
A-merken van zowel zonnepanelen, omvormers en montagematerialen. Neem contact op voor de mogelijkheden of kijk op
onze vernieuwde website solartoday.nl.

fa

Solarfields is producent van duurzame energie en realiseert onder
meer zonne-energiesystemen. Het bedrijf is marktleider in grootschalige grondgebonden zonneparken. Wij realiseren zonneprojecten op
verschillende locaties zoals grond, daken, oude vuilstortlocaties en
parkeerplaatsen. Allemaal met het doel om Nederland verder te verduurzamen en schone energie te produceren. Binnen 10 jaar voorziet
Solarfields ruim 1 miljoen huishoudens van duurzame energie. Onze
uitgangspunten zijn: goed overleg met omwonenden, grondeigenaren,
overheden, zorgvuldigheid in procedures en lokale betrokkenheid.

SolarEdge is wereldleider in slimme energietechnologie.
Door gebruik te maken van engineering van wereldklasse en
met een niet aflatende focus op innovatie, creëert SolarEdge
slimme energie oplossingen. SolarEdge richt zich op een breed
scala van energie marktsegmenten via PV, opslag, EV-laders,
batterijen, UPS-systemen, aandrijflijnen voor elektrische voertuigen en netwerkdiensten.
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SOLARWATT
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SolarToday

SolarDistri is uw partner en distributeur in zonnepanelen!
Door onze directe inkoopkanalen en intensieve samenwerking
met producenten bent u voorzien van de meest optimale prijs
voor uw projecten. Beperkt portfolio, maar wel altijd aanbod van
hoge kwaliteit en tevens bankable Tier1 zonnepanelen. SolarDistri
beschikt over ruim 9 jaar ervaring als inkoper en distributie binnen
de solar branche.

Fabrikant van premium zonnepanelen met een productielocatie in Wismar, Duitsland. De fabriek is gekocht van
Centrosolar Group AG. Sonnenstromfabrik concentreert zich
in zijn portfolio op hoge prestaties, lage CO2-voetafdruk,
glas / glas en BIPV-modules.

Sunforce is uw Zonnekeur specialist, gespecialiseerd in kleine
en grote projecten. Jaarlijks worden er ruim 30.000 zonnepanelen door heel Nederland door ons gemonteerd. Sunforce
werkt samen met diverse partijen, en heeft een eigen service
dient en een uitstekend track record.

MARKTGIDS ZONNE-ENERGIE 2021

41

ZONNEPANELEN
bedrijfsprofielen

Trio Investment

Van den Pol Elektrotechniek

Volta Solar

Wocozon

Gabrielle Smith
Wassenaarseweg 20, 2596CH Den Haag (Nederland)
T. +31 85 081 00 80
E. info@trioinvest.nl
I www.trioinvest.nl

Emmely Slingerland - Verhoef
Aardvletterweg 14, 3417XL Montfoort (Nederland)
T. +31 348 47 34 34
E. info@vandenpol.com
I. vandenpol.com

Eisterweg 6, 6422PN Heerlen (Nederland)
T. +31 88 023 7480
E. zonnepanelen@voltasolar.nl
I. www.voltasolar.nl

A. Stolze
Leidse Rijn 55, 3454PZ Utrecht | De Meern (NL)
T. +31 85 744 10 58
E. info@wocozon.nl
I. www.wocozon.nl

VDH Solar Groothandel

Viridian Solar

Xperal

Zonnegilde

Trio Investment BV is een investeringsmaatschappij voor
duurzame energie in Europa en opkomende markten, met
een projectpijplijn van 850 MWp. Wij zijn gespecialiseerd in
projectontwikkeling, bouw, en financiering van duurzame
energieprojecten en breiden ons portfolio graag uit met zonneprojecten op velden, daken, en het water. We zijn trots op ons
aandeel in de energietransitie naar een C02 neutrale wereld!
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VDH Solar heeft als totaalleverancier een ruim A-merk
assortiment zonnepanelen, omvormers, montagesystemen
en toebehoren zoals monitoring en bekabeling. Als ervaren
partner denkt VDH Solar graag met u, als installateur, mee.
Ons team van specialisten geeft u graag persoonlijk advies.
We leveren uw bestelling gratis af door geheel Nederland.
Voor de Waddeneilanden en België hebben wij aantrekkelijke
transporttarieven.

Als specialist in elektrotechniek maakt Van den Pol gebouwen
veilig, comfortabel, duurzaam en connectief. Dat doen wij in
verschillende segmenten: utiliteitsbouw, beveiliging & ICT, gebouwbeheer, industriële automatisering, retail en woningbouw.

Viridian Solar is de producent van het kwalitatief en
esthetisch hoogwaardige indakzonnepanelensysteem Clearline
fusion, een beproefd systeem voor volledige dakintegratie van
solar PV in hellende daken tussen 20° en 60°. Clearline fusion
beschikt over een hoge windbelasting (5.3 kPa) en tevens
over alle Europese brandveiligheidscertificaten tegen vuur/
vlamverspreiding, t.w. BRoof T1 t/m T4 (‘AA-rating’).

Volta Solar is één van de grootste spelers op gebied van
zonne-energie in Nederland. Het ontwerpen, leveren en installeren van zonne-energie installaties is de kernactiviteit van ons
bedrijf. Wij zijn sterk in het seriematig leveren van veel kleine
installaties voor particulieren of woningcorporaties, maar ook
in het leveren en onderhouden van grootschalige zonnedaken
en zonnevelden.

Xperal is een dynamisch bedrijf dat gespecialiseerd is in
duurzame energie. Wij zijn distributeur en installateur van
zonnepaneleninstallaties en staan garant voor kwaliteit,
vertrouwen en een goede afhandeling. Ook onze jarenlange
ervaring in zowel zonnepanelen als dakconstructies spreekt
in uw voordeel.
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Mark Poutsma, Pim van Oppen & Benno Klein Goldewijk
Van Bylandtachterstraat 24 - Unit 6, 5046MB Tilburg (NL)
T. +31 85 888 21 70
E. info.nl@viridiansolar.com
I. www.viridiansolar.com/nl

Zonnegilde B.V. is de specialist op het gebied van het
adviseren en realiseren van zonnepanelen projecten voor
de zakelijke eindgebruikers.

ZONNEGILDE
Duurzame energie op maat

viridian
solar
P.L. (Lucien) van der Heide
Finlandlaan 1, 2391PV Hazerswoude-Dorp (Nederland)
T. +31 172 235 990
E. info@vdh-solar.nl
I. www.vdh-solar.nl

Wocozon: dé specialist in zonnepanelen voor woningcorporaties. Onze boodschap is het groener maken en verduurzamen
van sociale huurwoningen in heel Nederland. De woonlasten
van huurders worden hierdoor flink verlaagd. Wocozon is een
maatschappelijke organisatie van en voor woningcorporaties.

Xperal b.v.
Risseweg 3a, 6004RM Weert (Nederland)
T. +31 495 622 820
E. info@xperal.com
I. www.xperal.com

Betonstraat 9, 8263BL Kampen (Nederland)
T. +31 38 7730070
E. info@zonnegilde.nl
I. www.zonnegilde.nl
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[ADVERTORIAL]

De hybride inverter Fronius GEN24
is per direct leverbaar
Met de driefase hybride inverter Fronius Symo GEN24 Plus introduceren
we een compacte, veelzijdige all-in-one oplossing voor PV-installaties. Of het
nu gaat om zonnestroom, energieopslag, noodstroom, warmte of e-mobiliteit,
de GEN24 Plus biedt een ongekend aantal mogelijkheden.
Als onderdeel van de visie van 24 uur zon, waarbij in de
toekomst 100% van de wereldenergiebehoefte wordt voldaan
met duurzame energie, ligt de nadruk op rendabele oplossingen die op de individuele behoeften van de klant worden
afgestemd. De Symo GEN24 Plus heeft onlangs hoge ogen
gegooid in de gerenommeerde test voor opslagoplossingen voor thuisgebruik van de Hochschule für Technik und
Wirtschaft (HTW) in Berlijn en al diverse prijzen in de wacht
gesleept, waaronder de Intersolar AWARD 2020. Geen verrassing, want deze nieuwe Fronius-telg combineert beproefde
functies als de Multi Flow Technology, de Dynamic Peak Manager en kosteloos energiebeheer via Solar.web met innovaties zoals een geïntegreerde basisvoeding via het PV Point en
snelle inbedrijfstelling in 3 stappen via smartphone of tablet.
Dankzij een nieuw serviceconcept kunnen bijna alle onderdelen afzonderlijk worden vervangen. De GEN24 Plus is direct
leverbaar in de vermogenscategorieën 6,0 - 10,0 kW.
Superﬂexibel ontwerp van installaties
Het concept Fronius SuperFlex Design en de verbeterde Active Cooling Technology staan garant voor maximale vrijheid
in het ontwerp van PV-installaties. ‘Hangend, liggend of in
een andere montagehoek, binnen of – zonder extra bescherming – buiten, de GEN24 Plus vindt het allemaal prima. Zo
kunnen nu ook dakconstructies met kleine oppervlakten of
een afwijkende vorm optimaal worden benut om energie
op te wekken’, aldus Leonhard Peböck, Product Marketing
Solar Energy bij Fronius International. ‘Het DC-ingangsspanningsbereik van de omvormer ligt tussen 80 en 1000 V, waardoor al met 3 modules strings kunnen worden gerealiseerd.’
Een groot aantal open interfaces
De GEN24 Plus biedt een toekomstgerichte en toekomstbestendige aanloop naar zelfvoorzienendheid op het gebied
van zonne-energie. De inverter is standaard uitgerust met de
belangrijkste interfaces voor toevoeging van een opslagoplossing, een systeem voor warmwaterbereiding, een oplaadpunt
voor elektrische auto’s, en voor koppeling aan systemen van

Omvormerfabrikanten reiken de helpende hand
bij beveiliging en netstabilisering

Cybersecurity cruciaal in het
digitale tijdperk van zonne-energie
derden. Ook de 4 geïntegreerde digitale I/O’s (spanningsvrije
relaiscontacten) die parallel energiebeheer van meerdere verbruikers (zoals warmtepompen en zwembadpompen) mogelijk
maken, getuigen van een vooruitziende blik. In de compacte
behuizing is voldoende ruimte over, mochten er extra relais of
overspanningsbeveiliging nodig zijn.
Montage en inbedrijfstelling zijn kinderspel
Dankzij het doordachte wandmontagesysteem, push-inveerklemmen en 180°-snelsluitschroeven kan de inverter
met enkele eenvoudige handelingen worden geïnstalleerd,
wat tijd en geld bespaart. Met de nieuwe inbedrijfstellingsapp Fronius Solar.start wordt de GEN24 Plus vervolgens in
slechts drie stappen via smartphone, tablet of laptop geconfigureerd en geregistreerd. Daarnaast zijn er nog andere
handige platforms beschikbaar, zoals Fronius Solar.web en
Solar.SOS, die een overzicht van de systeemstatus bieden,
en energiebeheer en onderhoud stroomlijnen.
Meer informatie over de producteigenschappen van de
GEN24 Plus hybride omvormer en andere nieuwe Froniusproducten is te vinden op de digitale beursstand die voor
iedereen vrij toegankelijk is. Loop zelf door de stand, meld je
aan voor een rondleiding of luister naar webinars en ontvang
deskundige tips: https://virtual-fair.fronius.com/en/
Fronius International
Froniusplatz 1
4600 Wels (Oostenrijk)
T. +31 900-3766487
E. pv-sales@fronius.com
I. www.fronius.com
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Geavanceerde energiemanagementsoftware en functies
om het elektriciteitsnet te balanceren – van spanningsregeling tot frequentieregeling en blindvermogen – worden
in de komende jaren in de Benelux een eerste vereiste voor
omvormers. Systeemeigenaren eisen dat hun investeringen
in zonne-energie toekomstbestendig zijn. Omvormers zijn
voor grootverbruikers zelfs hét wapen in de strijd tegen de
steeds voller rakende elektriciteitsnetten. Nu de bijdrage
van zonne-energie aan de elektriciteitsproductie snel groeit,
neemt bovendien het belang van cybersecurity snel toe.
Zowel in Nederland als België is de digitale dreiging voor de nationale veiligheid
permanent. Vrijwel alle vitale processen
en systemen zijn vandaag de dag deels of
zelfs volledig gedigitaliseerd en er zijn nauwelijks terugvalopties of analoge alternatieven. Het maakt beide landen kwetsbaar
voor aanvallen van hackers. Digitale veiligheid – oftewel cybersecurity – is hierdoor
essentieel voor het functioneren van de
maatschappij en de economie.
Hacks
Toch zijn de voorbeelden van digitale
aanvallen door hackers schaars. In Oe-

kraïne zaten in 2015 honderdduizenden
mensen zonder stroom na succesvolle
hacks van energiecentrales. Ook gedocumenteerde gevallen van cyberaanvallen op zonne-energiecentrales zijn
op internationale schaal zeer schaars.
Cyberaanvallen op zonneparken zijn in
de Benelux nog nooit aan het daglicht
gekomen zijn; dit kan veranderen en het
betekent ook niet dat het risico net zo
klein is. Digitalisering is ook in de zonneenergiesector de trend: processen worden geautomatiseerd en componenten
worden slimmer. En daar waar digitale
technologie toeneemt, blijft de dreiging

van cyberaanvallen nooit ver achter. De
lockdowns tijdens de coronapandemie
hebben onder meer voor operation
& maintenance (o&m)-contractors de
meerwaarde van digitalisering laten zien.
Veel van hun werkzaamheden konden
zij hierdoor immers op afstand blijven
uitvoeren. Dit zal daarom ongetwijfeld tot
een versnelling van de digitaliseringsinspanningen leiden.
Cyberproof omvormers
De grootste zonnedaken en zonneparken worden door deze ontwikkeling
een steeds interessanter doelwit voor
hackers, aangezien zonne-energie een
steeds grotere rol speelt in de energiehuishouding. Dit onderstreept het belang
van cybersecurity op omvormerniveau.
Het beveiligingsniveau van omvormers
moet daarbij voortdurend doorontwikkeld worden, want omvormers kunnen
simpelweg niet gedurende hun gehele
levensduur cyberproof zijn als zij niet
van updates worden voorzien.
Het is echter de vraag of er binnen de
Europese zonne-energiesector voldoende prioriteit aan dit onderwerp
wordt gegeven. Omdat grote incidenten
uitblijven, lijkt het gevoel van urgentie laag. Niet voor niets richtte de 
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Basisfunctie
De nieuwste generatie omvormers kent
niet alleen een groot aantal veiligheidsfuncties, maar zit ook steeds vaker
boordevol functies om systeem- en
grid-operators te helpen bij het oplossen van problemen en tijdbesparende
oplossingen voor de exploitatie en het
onderhoud te garanderen.
Slimme omvormers integreren in de
toekomst alle functies die voorheen door
afzonderlijke hardwarecomponenten
werden uitgevoerd. Het ‘eenvoudige’
terugleveren van zonnestroom aan het
elektriciteitsnet wordt niet meer dan
een basisfunctie. In Vlaanderen wordt
de omvormer bijvoorbeeld geacht een
naadloze integratie van batterijen te
faciliteren, omdat de verkopen van thuisaccu’s naar verwachting een hoge vlucht
gaan nemen nu de terugdraaiende teller
is afgeschaft. In Nederland worden
omvormers geacht een substantiële
bijdrage te leveren aan het oplossen van
de netcongestie.
Power Quality
De Nederlandse netbeheerder Liander
moest klanten in 2020 namelijk steeds
vaker noodgedwongen transportbeperkingen opleggen vanwege problemen
met de spanningskwaliteit. De enige,
echt structurele oplossing is natuurlijk
het verzwaren van de elektriciteitsnetten, maar er zijn ook tussenoplossingen.
Een van de nieuwste instrumenten is
dynamische vermogensregeling van

grootschalige zonnedaken en zonneparken. De omvormers worden hierbij zó
geprogrammeerd dat ze voorkomen dat
de spanning in het net te hoog wordt als
er meer elektriciteit doorheen stroomt.
Dat doen de omvormers door onder
meer ‘onbruikbare’ blindstroom van het
net te halen en het actieve vermogen te
beperken op momenten dat het nodig is.
De teruglevering van zonnepanelen
limiteren kan alleen als er een mechanisme is dat reageert op de hoeveelheid
energie die het netwerk nog aankan. Dat
mechanisme, en daarmee dé sleutel tot
succes, is de Power Quality (PQ) van
pv-omvormers. Dynamische vermogensregeling – ook wel dynamisch terugleve-

ren genoemd – vergt dan ook een ijzeren
discipline om gecontroleerd op de grens
van het net te kunnen opereren. Van de
netbeheerder, maar meer nog van de
omvormerfabrikant. De netbeheerder
moet immers blind kunnen vertrouwen
op de kwaliteit van de omvormer. Faalt
deze, dan wordt de netbeheerder acuut
met een spanningsprobleem geconfronteerd met alle gevolgen van dien.
Maar liefst 25 procent van het totale
aantal transportbeperkingen zou in het
werkgebied van Liander verholpen kunnen worden door gebruik te maken van
de PQ-regeling van omvormers. Deze
functie zal voor omvormers dan ook de
nieuwe standaard moeten worden.
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Europese koepelorganisatie SolarPower Europe enkele jaren geleden een
‘Digitalisation and Solar Taskforce’ op,
die een reeks aanbevelingen publiceerde
op onder meer het gebied van gegevensbescherming en cybersecurity. In
Nederland pleitte Fox-IT – het bedrijf dat
de overheid helpt om staatsgeheimen
te beveiligen – op zijn beurt enkele jaren
geleden al voor een veiligheidsnorm
voor omvormers van zonnepanelen. Dat
gebeurde mede naar aanleiding van
het nieuws dat de omvormers van het
Chinese merk Hosola kwetsbaar waren
voor datalekken door het gebruik van
standaardwachtwoorden. Leveranciers
van pv-omvormers erkennen dat hun
producten aan de hoogste niveaus van
cyberbeveiliging moeten voldoen. Ze
implementeren dan ook geavanceerde
veiligheidsfuncties om systeemeigenaren
te beschermen tegen kwaadwillende aanvallen op hun zonne-energiesystemen.

Meerderheid weet niet hoe omvormer beveiligd moet worden
De meerderheid van de consumenten en ondernemers met zonnepanelen weet niet hoe zij
hun omvormer die verbonden is met het internet moeten beveiligen. Dat concludeerden
onderzoekers van KANTAR na onderzoek onder ruim 2.600 ondernemers en consumenten.
Van de ondervraagde consumenten geeft 16 procent aan zonnepanelen te bezitten. 86 procent van de ondervraagde consumenten is zich ervan bewust dat zonnepanelen verbonden
kunnen zijn met het internet. Echter, slechts 34 procent geeft aan te weten hoe het zonnepanelensysteem moet worden beveiligd. Enkel bij een slimme meter (24 procent), digitale
deurbel en slimme wasmachine of koelkast (19 procent) is dit percentage lager. 30 procent
van de ondervraagde consumenten geeft aan het zonnepanelensysteem wel beveiligd te
hebben. Dat gebeurt het meest door software-updates (61 procent), het instellen van een
nieuw wachtwoord (51 procent) en dit wachtwoord frequent te veranderen (24 procent).
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Referentieprojecten

Enphase

Enphase Energy betreedt commerciële zonne-energiemarkt:

‘We zijn voor installateurs
een onestopshop’

Installatiebedrijf Zonmaat
heeft in opdracht van
Wocozon in het voorjaar
van 2020 de 10.000e huurwoning
voorzien van zonnepanelen. Wocozon
is de grootste aanbieder van zonnepanelen in de sociale huursector en
maakt sinds dag 1 gebruik van de
micro-omvormers van Enphase.

© Olaf Smit

Micro-omvormerfabrikant Enphase Energy is in
het kalenderjaar dat de geschiedenisboeken ingaat als
het coronajaar fors gegroeid. Wereldwijd, in Europa, maar
vooral in de Benelux. ‘En dat is het resultaat van jarenlang
zaaien. De oogstperiode is nu aangebroken’, stelt Peter van
Berkel, general manager EMEA bij Enphase Energy. Bovendien heeft het bedrijf voor 2021 veel noviteiten in petto: van
Enphase University tot een nieuwe micro-omvormer voor de
commerciële zonne-energiemarkt.

Enphase wil vanuit Nederland de komende jaren Europa definitief veroveren.
‘We willen groeien langs 3 pijlers: het
aanboren van nieuwe markten, een uitbreiding van het productportfolio en de
entree van de commerciële markt’, duidt
Van Berkel.
Klip-en-klaar
‘Onze verkopen in Nederland laten zien
dat het Enphase-verhaal definitief bij
installateurs is geland’, vervolgt Van Berkel. ‘Dat is het resultaat van doelgerichte
investeringen; ook tijdens de coronacrisis. Onze commerciële organisatie in de
Benelux is dit jaar fors uitgebreid.’
En het Enphase-verhaal is klip-en-klaar:
het bedrijf claimt de meest brandveilige
én de meest betrouwbare omvormer
ter wereld te produceren. De ‘rapid
shutdown’-functionaliteit van Enphase’s
micro-omvormer heeft het bedrijf daarbij
in 2020 geen windeieren gelegd. Verzekeraars stellen steeds strengere eisen
aan pv-systemen, en de mogelijkheid
om de micro-omvormer bij eventuele calamiteiten direct terug te schakelen naar
0 volt wordt door verzekeraars als groot
pluspunt gezien. ‘Doordat de micro-omvormer de gelijkstroom (DC) die door het
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zonnepaneel wordt geproduceerd direct
achter het zonnepaneel omzet in wisselstroom (AC) lopen er ook geen hoge
vermogens over het dak’, duidt Robert
Gruijters, marketing director EMEA bij
Enphase Energy. ‘Er kunnen dus geen
vlambogen ontstaan en het brandrisico
is minimaal.’
Grootste afzetmarkt
De goede financiële positie van
Enphase biedt volgens Van Berkel ruimte om te groeien, in Nederland, maar
juist ook daarbuiten. Dat het Europese
hoofdkantoor van Enphase in Nederland staat en daarmee de uitvalsbasis is
om Europa te veroveren, is volgens Van
Berkel geen toeval.
‘Nederland vormt voor Enphase nog
altijd de grootste afzetmarkt’, stelt de
topman. ‘In de voorbije periode zijn we
explosief gegroeid, mede omdat we
veel tijd investeren in het begeleiden
van installateurs door hen te trainen
en te ondersteunen bij het installeren
van onze producten. We blijven daarbij
trouw aan ons distributiemodel, want
samen met de groothandel willen we
onze dienstverlening aan installateurs
optimaliseren.’

Enphase Installer Network
Om dit doel te bereiken, zet Enphase in
2021 een nieuw wapen in: het Enphase
Installer Network. ‘Dit is bedoeld om de
relatie met onze installateurs te versterken en hun groei te versnellen’, duidt
Gruijters.
Binnen het Enphase Installer Network
worden de installateurs naar 3 niveaus
gekwalificeerd: zilver, goud en platinum.
Platinum-partners hebben de langste
staat van dienst in het exclusief installeren van Enphase-producten. Ze
leveren de beste kwaliteit en behalen de
hoogste klanttevredenheid volgens de
Net Promoter Score (NPS). ‘Dat is een
internationaal veel gehanteerde methode
om klanttevredenheid te meten’, duidt
Gruijters. ‘Slechts enkele installateurs
zullen het platinum-label krijgen. Onze
verwachting is dat dit niet per definitie de installateurs zullen zijn die de
grootste volumes afnemen, maar juist
lokale installateurs die service hoog in
het vaandel hebben staan. Als de NPSscore van een installateur plotseling naar
beneden gaat, kunnen we kijken of een
medewerker bijvoorbeeld extra training
nodig heeft of dat er iets anders misgaat. Het Enphase Installer Network is

als het ware een mechanisme om voor
de eindgebruiker de kwaliteit te borgen.
Want de hele solar industrie is gebaat bij
customer satisfaction.’
Enphase University
Nieuw in 2021 is ook de Enphase University. ‘Via dit online-trainingsplatform
kunnen installateurs een cursus volgen
om van a tot z te leren hoe zij Enphaseproducten moeten monteren’, duidt
Gruijters. ‘In eerste instantie komen er
ongeveer 50 leermodules online voor het
monteren van zonnepanelen met onze
micro-omvormers. Installateurs kunnen deze online volgen op elk gewenst
moment. Om deze eerste modules te
maken, heeft de installateur 1 tot 1,5
werkdag nodig. Daarna krijgt hij een
Enphase-certificaat. In de toekomst
wordt de university bovendien uitgebreid
met leermodules voor onze thuisbatterij
Encharge en energiemanagementsysteem Ensemble. Ensemble integreert
een elektriciteitscentrale in de micro-omvormer. Daardoor zijn de zonnepanelen
ook in staat om energie te produceren
als het centrale elektriciteitsnetwerk
platligt en gaan huiseigenaren daadwerkelijk offgrid.’

Onestopshop
Een tweede ijzer dat Enphase in het vuur
heeft bij het veroveren van de Europese
markten is een uitbreiding van het portfolio
met thuisbatterijen. De nieuwste generatie – de Encharge – heeft een capaciteit
van 3,3 kilowattuur en is modulair uit te
breiden. ‘Storage is the next big thing’, is
Van Berkel stellig. ‘In Duitsland wordt bij
grofweg 90 procent van de zonne-energiesystemen een thuisbatterij verkocht.
Voor installateurs betekent dit dat je
bij de verkoop van zonnepanelen bijna
gegarandeerd ook een batterij verkoopt.
Doordat onze micro-omvormers vanaf dag
1 ontworpen en geproduceerd worden om
geïntegreerd te worden met batterijen zijn
we voor installateurs een onestopshop.
Duo-micro-omvormer IQ8D op komst
De derde kans op nieuwe groei ziet Van
Berkel in de markt voor commerciële
pv-systemen. Want waar de microomvormers van Enphase nu vooral op
daken van huizen worden geïnstalleerd,
ziet de topman ook kansen bij grotere
systemen. Een eerste Nederlandse
icoonproject is daarbij in 2020 gerealiseerd door Teslandi.Pro. Het installatiebedrijf heeft bij 42 bedrijfsunits in

Teslandi.Pro heeft bij het
plaatsen van zonnepanelen
op 42 bedrijfsunits maar
liefst 2.600 micro-omvormers van Enphase gebruikt. Voor het
project in Arnhem zijn 2.300 zonnepanelen geïnstalleerd op het dak en 300
zonnepanelen verwerkt in de gevel.
De ondernemers die de units huren
of kopen, participeren in het energieconcept en via winstdeling worden ze
gestimuleerd om energiebewust
te ondernemen.

Arnhem 2.600 zonnepanelen met 2.600
micro-omvormers uitgerust. ‘De systeemeigenaar heeft zijn aanschafkeuze
niet enkel en alleen gebaseerd op de
investeringskosten (capex), maar ook de
operationele kosten (opex) meegewogen
in zijn besluitvorming.’
‘En op basis van die rekensom – op euro
per kilowattuur en dus niet op euro per
kilowattpiek – blijken onze micro-omvormers de concurrentie prima aan te kunnen
met traditionele stringomvormers’, vervolgt Van Berkel. ‘En inderdaad, we zullen
geen grote zonneparken of zonnedaken
op utiliteitsschaal gaan beleveren, maar
bij het midden- en kleinbedrijf (mkb) zijn
er volop kansen. Voor dit marktsegment
komen we in 2021 ook met een nieuw
product: een duo-micro-omvormer IQ8D.
Elke IQ8D-micro-omvormer ondersteunt
2 in serie geschakelde zonnepanelen en
kan worden geïntegreerd met de Enphase
IQ Commercial Envoy en de Enphase
Enlighten monitoring- en analysesoftware.
Ook deze micro-omvormers is voorzien
van de “rapid shutdown”-functionaliteit en
wordt geleverd met 25 jaar garantie. Voor
de installateurs die nu al met onze producten werken, biedt dit nieuwe kansen om
ook bij mkb actief te worden.’
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SMA Benelux signaleert vraagverschuiving:

‘Centrale omvormers worden de nieuwe
standaard bij grootschalige zonneparken’
Van enkele kilowattpiek tot 108 megawattpiek. Van pv-systemen bij huur- en
koopwoningen tot dakgebonden, drijvende en grondgebonden zonneparken. SMA Benelux
leverde in 2020 voor duizenden pv-projecten in Nederland én België zijn omvormers.
Een product waarnaar met name in Nederland steeds meer vraag ontstaat, is de centrale
omvormer. ‘Centrale omvormers worden bij grootschalige zonneparken de nieuwe
standaard’, aldus Huib van Opstal, key accountmanager bij SMA Benelux.
Wereldwijd heeft SMA al voor 40 gigawatt vermogen aan centrale omvormers
uitgeleverd. Ook in Nederland zijn er
inmiddels meerdere zonneparken mee
uitgerust. Van zonnepark Midden-Groningen dat 108 megawattpiek groot is
tot Zonnepark Groene Hoek bij Schiphol,
Zonnepark Scaldia bij de Sloehaven
in Zeeland, Zonnepark Lange Runde
in Emmen en Zonnepark Belvédère
in Maastricht. Van Opstal: ‘In feite is
het overtuigen van epc’ers de enige
uitdaging om centrale omvormers voor
zonneparken gemeengoed te maken.’
Dominante speler
Zonnepark Belvédère in Maastricht is
een van de meest recente projecten waar
gebruikgemaakt is van een centrale omvormer. De zonneweide is gebouwd door
Volta Solar. Dit bedrijf is onderdeel van
een landelijke groep van 7 servicepartners van Essent en binnen het energiebedrijf aangewezen als hét kenniscentrum
op het gebied van zonne-energie. Vreemd
is dat niet, want Volta Solar is in de residentiële pv-markt een van de marktleiders. Sinds enkele jaren is het bovendien
actief als engineering, procurement &
construction (epc-)partij en in sneltempo
uitgegroeid tot een dominante speler in
het commerciële pv-segment.
Zo werd Volta Solar na een tenderprocedure door Bodemzorg Limburg geselecteerd als epc’er voor de constructie van
30.000 zonnepanelen op de voormalige
stortplaats Belvédère in Maastricht.
‘De keuze om in onze offerte te kiezen
voor een centrale omvormer is mede
doorslaggevend geweest’, stelt Herman
Goulooze, tender epc-manager bij Volta
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Solar. ‘We hebben in een vroeg stadium
met SMA overlegd over de optimale
engineering van dit zonnepark. De keuze
voor een centrale omvormer heeft zijn
vruchten afgeworpen. Hopelijk realiseren
we gezamenlijk in de nabije toekomst
veel meer van dit type projecten.’
Comfortzone
Goulooze herkent het beeld dat nog lang
niet alle epc-bedrijven durven te kiezen
voor het gebruik van centrale omvormers.
‘Epc’ers moeten buiten hun comfortzone treden, dat hebben wij ook gedaan.
Stringomvormers geven comfort, want die
heb je op de plank liggen. Als er een kapot
is, kun je die snel omwisselen. De voordelen van het werken met centrale omvormers zijn bij grotere zonneparken echter
evident. Dit eerste project smaakt voor ons
naar meer en soortgelijke projecten gaan
we in de toekomst standaard met centrale
omvormers uitvoeren. De winst bevindt
zich bij de engineering in het DC-gedeelte
van de installatie, bij de aansluiting op
het inkoopstation en bij het gemak in de
uitvoeringsfase. Waar er bij de toepassing
van stringomvormers sprake is van losse
componenten die op allerlei plaatsen in het
veld opgesteld worden, kent een centrale
omvormer een geïntegreerde AC-installatie. Dat is een wezenlijk voordeel, want wij
willen zo min mogelijk elektronica in het
veld hebben staan.’
‘In beginsel geldt dat je bij elke 1.000
componenten die je in een installatie
toevoegt 1 procent meer kans hebt op
uitval’, vult Van Opstal aan. ‘Bij de keuze
voor een centrale omvormer wordt dat
risico dus wezenlijk verkleind.’ Wel is het
zo dat Volta Solar volgens Goulooze nog

op zoek is naar het optimum. ‘We weten
nog niet exact vanaf welke omvang de
keuze voor een centrale omvormer 100
procent logisch is. Ja, voor een zonnepark met de omvang van Belvédère
is het klip-en-klaar. Maar dat is een zonnepark van 15 megawattpiek. De vraag
is of dat bij een zonnepark van 2,5 of 5
megawattpiek ook het geval is. Samen
met SMA gaan we nu van project tot
project bepalen of een centrale omvormer interessant is.’

Een dergelijke levensduur is met centrale
omvormers gemakkelijk te realiseren. De
stringomvormer zal bij zonneparken meer
en meer uit de markt gedrukt worden.
Buitenlandse epc’ers zijn al gewend met
centrale omvormers te werken en hierdoor
zullen ook binnenlandse epc’ers vroeg of
laat overstag gaan.’
Goulooze heeft daarbij nog wel een
kritische kanttekening: ook bestekschrijvers bij aanbestedende (semi-)overheden
zullen de centrale omvormer moeten
adopteren. ‘Recentelijk wilden we bij de
aanbesteding van een waterschap een
centrale omvormer aanbieden, omdat dit
voor beide partijen een win-winsituatie
zou opleveren. Van de aanbestedende
dienst kregen we die ruimte echter niet.
In de zakelijke markt zien we dat veel
projectontwikkelaars wél openstaan voor
centrale omvormers. Als wij aantonen dat
een oost-westopstelling met een centrale omvormer qua performance ratio en
onderhoudskosten het meest efficiënt is,
durven zij hiervoor te kiezen.’
4,6 megawatt
Nog 2 ongenoemde voordelen van de
keuze voor een centrale omvormer is dat
deze ondersteuning biedt bij de netintegratie en ‘futureproof’ is. ‘Dankzij de
omvormer kan de zonnestroominstallatie
actief deelnemen aan het beheer van het

Referentieprojecten

SMA Benelux

In Mechelen realiseerde installatiebedrijf Techneutjens
een project op 12 daken
van nieuwbouwwoningen. 12 Sunny
Boys en 4 Sunny Home Managers 2.0
zorgen voor een jaarlijkse productie van
33,5 megawattuur.
Switch Energy Plaatste in
Oss 550 zonnepanelen in
combinatie met 6 Sunny
Tripower omvormers voor
woningbouwvereniging BrabantWonen.
SMA bood de geschikte oplossing voor de
verschillende oriëntaties en dakhoogtes.
Solsolutions installeerde
bij Intratuin meerdere pvinstallaties. Een hiervan
ligt in Zevenhuizen. Hier
installeerden ze 8 CORE1’s, gecombineerd
met SMA Smart Connected, waardoor er
steeds monitoring is van het systeem.
Volta Solar heeft voor
Bodemzorg Limburg in
Maastricht op een voormalige stortplaats Zonnepark Belvédère
gebouwd. De 33.000 zonnepanelen zijn
aangesloten op 2 centrale omvormers
van het type Sunny Up 4200.

elektriciteitsnet en is er een dynamische
netondersteuning mogelijk. De hoge
vermogensdichtheid en de geïntegreerde
functies voor het flexibel aansluiten van
opslagsystemen maken het bovendien
mogelijk om klanten nog meer flexibiliteit
te bieden dan voorheen bij de bouw en
uitbreiding van grootschalige zonnestroomparken’, stelt Van Opstal.
Van Opstal signaleert hierbij een
opwaartse trend als het gaat om het
vermogen. ‘Er vindt de laatste jaren
regelmatig een verdubbeling van het
vermogen plaats, supersizing. Waar het
maximale vermogen van een centrale
omvormer vroeger 1 megawatt betrof,
is de maximale capaciteit van de Sunny
Central UP omvormer inmiddels 4,6 megawatt. Mede door de snelle toename
van het vermogen van zonnepanelen
groeit ook de vraag naar grotere omvormers. In SMA’s thuismarkt Duitsland zijn
centrale omvormers al een decennium
gemeengoed, maar in Nederland is de
opmars in feite pas net begonnen, want
onbekend maakt onbemind. Veel epc’ers
zijn gewend om te werken met stringomvormers, maar Volta Solar neemt nu het
voortouw en is hopelijk een inspiratiebron voor andere marktpartijen. Samen
met Volta Solar gaan we in nu ook een
nieuw zonnepark in Kerkrade met centrale omvormers van realiseren.

Betere businesscase
‘Wij zijn ervan overtuigd dat je bij grootschalige zonneparken met een centrale
omvormer altijd een betere businesscase
hebt’, stelt Van Opstal. ‘De levelized cost
of energy zijn bij centrale omvormers
lager dan bij stringomvormers. De totale
opbrengst en het rendement van een
project worden niet alleen bepaald door
de initiële installatiekosten, maar ook door
de operationele kosten in verhouding met
de levensduur. Veel zonneparken zullen
15, 20 of zelfs 25 jaar operationeel blijven.
MARKTGIDS ZONNE-ENERGIE 2021

51

OMVORMERS
SolarEdge

Bruno van Bost (SolarEdge), Jaimie Louwers (Xperal)
en Richard Weemen (Rooftop Energy)

SolarEdge & Safety
SolarEdge creëert met 3 ingebouwde
functies een verhoogde veiligheid
van pv-systemen: SafeDC, arc fault
circuit interrupter (AFCI) en rapid shut
down (RSD).

worden er op allerhande vlakken steeds
zwaardere eisen gesteld aan installaties.
Daarom werk ik vaak met power optimizers en omvormers van SolarEdge, zodat
we anticiperen op deze ontwikkelingen.’

SolarEdge, Rooftop Energy en Xperal stuwen elkaar naar een hoger niveau

‘Wij willen kwaliteit blijven bieden tijdens de
exponentiële groei die voor de deur staat’
SolarEdge lanceerde zijn power optimizer technologie in 2011 in Nederland en België.
Sindsdien veroverde het bedrijf snel een ﬂink deel van de residentiële zonne-energiemarkt.
Inmiddels zien ook vele spelers in grootzakelijke pv de voordelen van werken met
SolarEdge, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid, opbrengst en monitoring.
Dat geldt ook voor Jaimie Louwers, eigenaar van epc-bedrijf Xperal, en
Richard Weemen, projectmanager bij Rooftop Energy dat bedrijven verduurzaamt
door onder meer pv-systemen te ontwikkelen, financieren en beheren.
De redactie van Solar Magazine ontmoette Weemen, Louwers en Bruno
Van Bost – salesdirecteur voor West- en
Noord-Europa bij SolarEdge – op de
campus van Voestalpine in Bunschoten.
Daar realiseerden ze recentelijk een
dakgebonden zonne-energie-installatie
die om vele redenen uniek is. Het eerste
project dat ze in deze formatie uitvoerden was het echter niet.
Professionaliteit en kwaliteit
‘We hebben al heel wat successen op
onze naam staan’, vertelt Louwers. ‘De
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samenwerking is dan ook uitstekend.
Dat we dit project van 11,3 megawattpiek in coronatijd konden realiseren, onderstreept dat eens temeer. Maar
het geeft ook aan dat het gewoonweg
goed gaat in onze branche. Xperal is
de afgelopen jaren dan ook ontzettend
hard gegroeid, zozeer zelfs dat we in
2020 even pas op de plaats hebben
gemaakt om de organisatie verder te
professionaliseren. We willen kwaliteit
kunnen blijven bieden tijdens de exponentiële groei van zonne-energie die in
Nederland voor de deur staat.’

Nieuwe uitdagingen
Ook Weemen kijkt met een positief
gevoel terug op 2020 en uit naar de
toekomst. ‘Natuurlijk was de uitbraak van
COVID-19 niet zonder gevolgen, zowel
wat betreft de implementatie van lopende
projecten als besluitvorming rondom
toekomstige. Maar de pijplijn is goed
gevuld. Er ontstaan natuurlijk wel nieuwe
uitdagingen wat betreft ontwerp, realisatie en total cost of ownership. Zo dwingt
de Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++) ons met steeds innovatievere concepten te komen. Daarnaast

Brandveiligheid
Toen SolarEdge in het begin van dit
decennium de Nederlandse en Belgische
markt betrad, boekte het snel succes
in de consumentenmarkt. Dat was ook
logisch. Met de power optimizer van het
bedrijf kan de energieopbrengst van een
zonne-energiesysteem per zonnepaneel
worden geoptimaliseerd. Daarmee is
de opbrengst volgens het bedrijf in elke
situatie hoger dan wanneer men met
stringomvormers werkt. Inmiddels verovert SolarEdge ook snel terrein in grootzakelijke, dakgebonden pv en zonneparken. Zijn omvormers brengen immers ook
daar wezenlijke voordelen.
‘Verzekeraars, eindgebruikers, ontwikkelaars, installateurs..., iedereen is tegenwoordig enorm gefocust op veiligheid,
met name op het risico van brand en
elektrocutie’, aldus Van Bost. ‘Dat is ook
niet zonder reden, zo is ook gebleken uit
incidenten in het recente verleden. Dan
ligt het voor de hand dat je met SolarEdge
werkt. Onze omvormers bieden veiligheid
op zonnepaneelniveau. Gaat er iets mis,
dan schakelt het systeem uit en wordt de
stringspanning naar een veilig niveau van
1 volt per power optimizer teruggebracht.
Daarmee voorkom je ook het ontstaan
van eventuele vlambogen, wat het risico
op calamiteiten nog verder indamt. Nog
zo’n voordeel is dat onze technologie ook
monitoring per zonnepaneel faciliteert,
waardoor je gedetailleerd inzicht hebt in
de prestaties en daarop kunt bijsturen.’
Degradatie en wolken
Louwers: ‘Dat is een van de redenen
waarom ook wij graag met SolarEdge
werken. Je kunt exact zien welke zonnepanelen achterblijven in hun prestatie, bijvoorbeeld door een mismatch van

de zonnepanelen, vogelpoep, veroudering of beschadiging. Zo kunnen we efficiency creëren in inspectie, schoonmaak
en service. Wanneer je omvormers van
SolarEdge gebruikt, kun je bijvoorbeeld
gemakkelijk 1 zonnepaneel vervangen –
het is niet nodig om er een hele string uit
te halen. Dat hoeft bovendien niet eens
hetzelfde zonnepaneel te zijn in merk of
vermogen. Zolang het past is het goed.’
‘En dat voordeel van optimalisatie per
zonnepaneel uit het oogpunt van mismatch blijft natuurlijk ook bij installaties
in de open ruimte’, vult Van Bost aan.
‘Wolken hou je niet tegen. Dat geldt ook
voor degradatie. Gebruik je SolarEdge
dan kan je dat over 20 jaar zo’n 4 tot 5
procent in opbrengst schelen.’
Respect
Weemen, Louwers en Van Bost zijn trots
op het zonnedak dat ze bij voestalpine
hebben gerealiseerd. Het is dan ook niet
alleen een omvangrijk project, maar ook
bijzonder complex. Zo liggen de 35.000
zonnepanelen, die zorgen voor een
derde van de jaarlijkse energiebehoefte
van de fabrikant van componenten voor
de automotive industrie, verspreid over
30 daken. Die verschillen alle in constructie en oriëntatie. Daartoe werd ruim
3,5 kilometer aan nieuwe looppaden
gebouwd voor de installatie en het onderhoud. Tijdens de realisatie mocht het
fabrieksproces niet worden verstoord,
zowel door de enorme logistieke operatie als de inkoppeling van het zonnedak
op de elektriciteitsinstallatie.’
‘Dit project laat zien waar we met zijn
drieën toe in staat zijn’, aldus Weemen.
‘Ook in eerdere projecten die er zich
voor leenden hebben we met elkaar samengewerkt. Ons eerste project in deze
samenstelling was in 2016 het MECC
in Maastricht. 1 jaar later voorzagen we
in Heerlen 1.000 parkeerplekken van
een zonnedak waarbij we gelijktijdig de
openbare ruimte verfraaiden, bijvoorbeeld door de installatie op mooie

Omvormers en power optimizers
van SolarEdge zijn ontworpen om
automatisch naar een veilige modus
over te gaan wanneer omstandigheden dit vereisen. De ingebouwde
SafeDC-functie zorgt ervoor dat de
uitgangsspanning van een power optimizer 1 volt bedraagt. De maximale
stringspanning in Safe DC-mode is
minder dan 50 volt en is daarmee
aanraak- en blusveilig.
Seriële vlambogen worden dankzij
de ingebouwde AFCI tot op paneelniveau vroegtijdig waargenomen en
uitgeschakeld.
De combinatie van SafeDC, AFCI
en RSD zorgt ervoor dat SolarEdge
bij steeds meer verzekeraars tot de
standaard behoort.

pilaren van FSC-gecertificeerd hardhout
te leggen. Ook de zonnecarport met
5.000 zonnepanelen bij het strand van
Bloemendaal is van onze hand. En momenteel leggen we aan de A32 bij Heerenveen op een geluidswerend talud van
30 graden zo’n 3.300 zonnepanelen.’
Louwers: ‘En dat zijn nog maar een
paar van onze projecten. Er zullen
er ook nog vele volgen. Dit team zit
gewoonweg goed in elkaar. Dat heeft
veel met onderling respect te maken.
Ons werk staat niet zelden onder hoge
druk. We eisen veel van elkaar. Dan
kunnen er ook wel eens harde woorden
vallen. Onder de streep komen we er
echter altijd uit, vinden we oplossingen
en neemt iedereen zijn verantwoordelijkheid. Daarmee is een sterke vertrouwensbasis ontstaan. Maar ook los van
dat uitvoerende werk brengen we elkaar
naar een hoger niveau. Zo testen wij
nieuwe innovaties van SolarEdge. Met
de feedback die we geven wordt ook
echt wat gedaan. Op zo’n manier kun
je samen heel veel bereiken.’
MARKTGIDS ZONNE-ENERGIE 2021
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Dat zijn we continu aan het uitbouwen.
Het credo is kortom “hard aan de weg
timmeren”, ook in Nederland, België en
Luxemburg. We willen hier ee van de
grootste worden in stringomvormers,
maar vooral de beste.’

Referentieprojecten

Solis

In januari 2020 kreeg
Sunforce de opdracht
om een 2 megawattpiek
zonne-energiesysteem te
realiseren op het dak van een
groente- en fruithandelaar.
Daarbij werd gekozen voor
de gloednieuwe 80-kilowattomvormers van Solis. Mede
door de goede ondersteuning
van Solis zijn de 22 omvormers op de juiste manier in
bedrijf gesteld.
Van Pelt en Eken zijn geen onbekenden in de Nederlandse en Belgische
solarbranche. Gezamenlijk hebben ze
al 2 decennia aan ervaring op de teller
staan, onder andere in sales, calculatie,
installatie en services. Een jaar geleden
maakten ze de overstap naar Solis, en
dat deden ze met volle overtuiging.
Lokale experts
‘Solis heeft een mooie historie en een
grote ambitie’, aldus Van Pelt. ‘Daarnaast kende ik de producten als eigentijds en hoogwaardig. Tegelijkertijd zag ik
een mooie uitdaging in het stevig op de
kaart zetten van dit bedrijf in de Benelux.
Iedereen in de zonne-energieketen wil
hier succesvol zijn. Dat geldt eens temeer voor Nederland, dat de 4de markt
van Europa is en op het gebied van innovatie tot de voorhoede behoort. Solis
optimaliseert zijn stringomvormers voor
regionale markten. Dat doen we ook in
Europa, nu alweer meer dan 10 jaar. We
bieden ter plekke service en support
met lokale experts. Het huidige Europese team telt meer dan 20 mensen.
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Solis schaalt op naar 20 gigawatt productiecapaciteit

Markt stringomvormers
blijft groeien dankzij een
gunstige prijs en eenvoud
2020 is een jubileumjaar voor Solis. De Chinese ontwikkelaar
en producent van stringomvormers vierde zijn 15-jarig bestaan.
Gedurende die tijd heeft het bedrijf een indrukwekkende ontwikkeling doorgemaakt. Inmiddels telt het ruim 1.500
medewerkers en een geïnstalleerd vermogen van 15+ gigawatt.
De producten worden in meer dan 100 landen verkocht. Ook
in zijn technologische domein behoort het tot de wereldwijde
top. Solis wil het bekendste omvormermerk in de Benelux
worden. Dave van Pelt en Erik Eken bemannen sinds 2019 het
nieuwe hoofdkantoor voor de Benelux. ‘We willen laten weten
dat we er zijn en laten zien wat we kunnen.’

In het eerste kwartaal heeft Saman
Groep Projecten bij Wicks 128 zonnepanelen van GCL geplaatst met een
vermogen van 310 wattpiek. Daarbij zijn
2 omvormers van Solis gebruikt, type
15K in combinatie met de LAN-datasticks. De zonnepanelen zijn bevestigd
met het montagesysteem ValkPro+ van
Van der Valk Solar Systems.
Bij de Voedselbank in Breda heeft de
Saman Groep Projecten 172 zonnepanelen van Jinko Solar geplaatst met een
vermogen van 390 wattpiek. Deze zijn
aangesloten op een Solis 60K-omvormer. Het oostwest-systeem is geplaatst
op de onderconstructie van Avasco.

Opmerkelijke groei
Wie de cijfers van Solis bestudeert, kan
niets anders dan onder de indruk zijn.
Wat begon als een klein bedrijf in Ningbo
in de Chinese provincie Zhejiang, is nu
een onderneming met geavanceerde
R&D-faciliteiten, een productiecapaciteit van 5 gigawatt en een wereldwijde
supply chain. Solis was het eerste bedrijf
met een focus op stringomvormers dat
naar de beurs ging. In 2019 bedroeg de
omzet 175 miljoen dollar, in de eerste
3 kwartalen van dit jaar was dat al 202
miljoen dollar. Dat is een opmerkelijke
groei, zeker in het jaar dat de COVID19-pandemie toesloeg. Bovendien
kondigde het bedrijf in mei de bouw van
een nieuwe fabriek aan. Daarmee vergroot het de productiecapaciteit met 15
gigawatt om aan de groeiende globale
marktvraag te kunnen voldoen.
Solide basis
Eken: ‘Onze primaire ambitie in de
Benelux is laten weten dat we er zijn
en wat we kunnen, bijvoorbeeld aan
groothandels en installateurs. Daarbij
richten we ons op 3 zonne-energiemarkten: residentieel, C&I en utiliteit.
Voor deze toepassingen biedt Solis een
breed gamma aan stringomvormers van
0,7 tot 255 kilowatt. Die zijn allemaal
bijzonder efficiënt, veilig, slim en compact. Solis schuwt innovatie dan ook
niet. Zo ontwikkelden we onlangs een
vernieuwende softwareoplossing voor
vlamboogdetectie die zelfs in een aantal
reeds operationele producten kan worden geïntegreerd. Daarnaast faciliteren
sommige omvormers het remote laten
zien van de IV-curve van zonnepanelen.
Nog zo’n voordeel is de AC-aansluiting
die ook aluminium kabels ondersteunt
en geen neutrale vereist. We verwachten
bovendien voor eind dit jaar ons eigen
nieuwe monitoringportaal te lanceren.
Dit biedt gebruikers onder andere meer
inzicht en controle, ook in de koppeling
met andere systemen. Waar het onder
de streep op neerkomt, is dat onze
prijs-kwaliteitverhouding gewoonweg
erg goed is. Dat is ook het gevolg van 15
jaar ervaring, luisteren naar de klanten
en hun feedback meenemen in de pro-

ductontwikkeling. Daarmee heeft Solis
een solide basis gelegd waar wij hier
mee verder kunnen.’
Hybride pv-omvormer
’De markt voor stringomvormers blijft
groeien dankzij de gunstige prijs en
eenvoud. En als je tevreden klanten hebt
dan volgt de rest vanzelf.’ Dat antwoordt
Van Pelt op de vraag wat het belangrijkste ingrediënt is van de groeistrategie
van Solis in de Benelux. Het goede
nieuws is dan ook dat het projectportfolio
snel groeit. Zo was Solis afgelopen jaar
betrokken bij de realisatie van diverse pvprojecten voor woningbouwcorporaties.
De stringomvormers van Solis werden
gebruikt bij de bouw van een installatie
met 6.288 zonnepanelen op een magazijn
in Eindhoven door Sunforce. Nog zo’n
dakgebonden project waar Van Pelt trots
op is, ook uit het oogpunt van de steeds
stringentere verzekeringseisen aangaande veiligheid, betreft een 2 megawatt
zonnestroomsysteem op een agrarisch
gebouw in de omgeving van Giethoorn.
‘Daarnaast is in 2020 onze omzet in de
residentiële markt met 70 procent gestegen. Het gaat dus goed. Maar we moeten
natuurlijk wel blijven aansluiten op de
actuele ontwikkelingen in onze sector.
Zo verhoogde sinds begin 2020 een
groot aantal fabrikanten de vermogens
van zonnepanelen. Dat brengt nieuwe
uitdagingen met zich mee, maar niet
voor onze omvormers. We hebben voor
de grotere installaties een stringomvormer van 80 en 110 kilowatt op 400VAC.
Die is voorzien van 10 mpp-trackers
en 20 stringingangen. Hij ondersteunt
een hoge DC/AC-verhouding en heeft
een ingang van 13 ampère per string
en is daardoor compatibel met bifaciale
zonnepanelen. Tegelijkertijd zien we ook
nieuwe markten opkomen, bijvoorbeeld
voor elektrische batterijen in huis. In
Nederland staan we aan de vooravond
dankzij de aanstaande afbouw van
de salderingsregeling. In België zie je
de vraag momenteel groeien. Daarom
bieden wij nu al een intelligente hybride
pv-omvormer aan die specifiek ontworpen is voor zonne-plus-batterijsystemen.
Daarmee hebben we het dan automatisch over de toekomst van de omvormer als slimme schakel binnen diverse
componenten van lokale energiesystemen. Die zal die rol ongetwijfeld steeds
meer gaan spelen. Ook op dit vlak houden we dus de vinger aan de pols van
de technologie en regionale marktvraag.’
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Wattkraft Benelux

Wattkraft Benelux verovert zonne-energiemarkt
met omvormers Huawei:

© Bram Saeys

‘We zijn here to stay…’

Wattkraft is al enkele jaren de grootste
importeur voor Huawei-omvormers in Europa. De installed base bedraagt inmiddels
zo’n 4 gigawattpiek. In de Benelux wordt
daarbij het volledige portfolio aangeboden;
van optimizers in combinatie met 1-faseomvormers tot 3-fase-omvormers voor
grootschalige pv-systemen en de omvormer van 1.500 volt DC voor zonneparken.
Meer dan 250 megawattpiek
Een van de partijen die op Wattkraft
vertrouwt bij de levering van Huaweiomvormers is Xaam. Deze Brabantse
onderneming ontstond vorig jaar uit de
samenvoeging van Agreco en One Solar.
De ontwikkelaar en exploitant van grootschalige, dakgebonden pv-systemen
behoort tot de spreekwoordelijke grote
jongens van de Nederlandse zonneenergiemarkt.
Xaam heeft inmiddels meer dan 250 megawattpiek aan zonnepanelen op daken
van voornamelijk agrarische en commerciële bedrijven gerealiseerd. Het grootste
exemplaar – goed voor zo’n 35 megawattpiek – is bij een logistiek bedrijf in
Venlo gerealiseerd. Het businessmodel
van Xaam is helder: bedrijven verhuren
hun dak en verduurzamen zonder investeren en beginnen direct met verdienen. ‘Wij ontwikkelen en installeren het
56
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Wattkraft Benelux is een van de bedrijven die in 2020
ﬂink terrein heeft gewonnen in de zonne-energiemarkt.
De naamsbekendheid en toenemende populariteit van
Huawei heeft de grootste Europese importeur van zijn
omvormers geen windeieren gelegd. 2 belangrijke klanten
die de groei van Wattkraft mede mogelijk hebben gemaakt,
zijn installatiebedrijf Feenstra en zonne-energiebedrijf Xaam.
Zij hebben in 2020 vele tientallen megawattpiek aan
pv-installaties gebouwd met omvormers van Huawei.
‘De omvormers van Huawei zijn het uitgangspunt en er
moet echt een goede reden zijn om daarvan af te wijken’,
stelt Ton Kroef, operationeel manager van Xaam.
pv-systeem en zorgen dat alles goed
geregeld is voor de verhuurder. Indien
nodig regelen we ook de verzwaring van
de aansluiting, asbestsanering of dakconstructieaanpassingen’, duidt Kroef.
‘Vervolgens verzorgen we de exploitatie
en leveren groene stroom aan het bedrijf
en/of het elektriciteitsnet.’
Honderden omvormers
Xaam heeft inmiddels vele honderden
omvormers van Huawei in gebruik. Van
de SUN2000-36KTL tot zijn grotere
broertjes SUN2000-60KTL en SUN2000-

100KTL. ‘Bij het aankopen van deze
omvormers vertrouwen wij sinds 2 jaar
op Wattkraft’, duidt Kroef. ‘Wij zijn een
bedrijf dat pv-systemen niet bouwt om ze
te verkopen, maar om ze te behouden.
Bij de exploitatie vertrouwen we op voorspelbare opbrengst en willen we zo min
mogelijk onderhoud hoeven te plegen. De
keuze voor kwaliteit en betrouwbaarheid
is in ons direct eigen belang. De korte
lijnen met Wattkraft en de hoge beschikbaarheid van producten maken de
samenwerking voor ons tot een succes.’
De keuze voor omvormers van Huawei is

volgens Kroef meerledig. ‘Op de eerste
plaats is Huawei een innovatief bedrijf
dat zijn producten continu doorontwikkelt. Nu de pv-systemen in Nederland
steeds groter worden, heeft men de
juiste omvormers beschikbaar. Het
brede productgamma maakt het mogelijk om met betrekking tot engineering –
die bij Xaam in huis plaatsvindt – zoveel
mogelijk met hetzelfde merk te werken.
Door de meervoudige maximum power
point trackers (mppt’s) kunnen wij
flexibel ontwerpen. Tijdens de exploitatiefase zijn de AC- en DC-overspanningsbeveiliging – alsook de Arc Fault
Circuit Interrupter (AFCI) die vlambogen
kan detecteren – een belangrijk voordeel. Ook de anti-PID-module en de
mogelijkheid om analyses van IV-curves
uit te voeren zijn voor ons een duidelijke
toegevoegde waarde.’
Here to stay
Dat Huawei vele miljoenen in zijn R&Dafdeling pompt, werpt in de praktijk
volgens Kroef zijn vruchten af. ‘De uitval
is ongekend laag. De beproefde en
modulaire elektronica zorgen voor het
huidige succes. In 2021 verwachten we
de huidige groei in samenwerking met
Huawei en Wattkraft uit te bouwen.’
‘En misschien nog wel het allerbelangrijkste is dat zowel Wattkraft als Huawei, net als Xaam, “blijvende” merken
zijn’, besluit Kroef. ‘We zijn alle drie
here to stay…’

Lage storingsgevoeligheid
Een ander bedrijf dat here to stay is, is
Feenstra. De geschiedenis van het installatiebedrijf gaat terug tot 1947. In 2020
vierde de onderneming een jubileum: het
bedrijf installeert 10 jaar zonnepanelen.
‘We zijn zowel actief in de zakelijke als in
de residentiële markt’, vertellen projectleiders Matthijs Santing en Rob Molenaar
van Feenstra. 6 door heel Nederland
verspreide hubs zijn de uitvalbases voor
de tientallen installateurs die dagelijks
zonnepanelen installeren. ‘In de zakelijke markt leveren we jaarlijks tientallen
middelgrote pv-systemen op met een
omvang van gemiddeld 500 tot 1.000
zonnepanelen’, duidt Santing.
‘Door de positieve ervaringen met de
Huawei-omvormers in de zakelijke markt
gebruiken we nu ook op residentiële
daken de producten van Huawei’, vult
Molenaar aan. ‘Naast dat de Huaweiomvormers prijscompetitief zijn, is de
storingsgevoeligheid laag.’
Battery ready
Dominique Leuwol, technical salesspecialist bij Wattkraft, onderschrijft het
verhaal van Molenaar en Santing. ‘Het
meestgehoorde argument van installateurs om met omvormers van Huawei
te werken, is installatiegemak. In het
geval van de 1-fase-omvormer hoeft de
installateur slechts 2 gaten in de muur te
boren en de omvormer met 2 bouten op
te hangen.’
© Aldo Allessie

Xaam-manager Ton Kroef bij de 1 megawattpiek
grote pv-installatie die het bedrijf bouwde bij een
pluimveehouder in Sint Anthonis

Bij de nieuwe generatie 1-fase-omvormers hebben installateurs daarbij de
mogelijkheid om per project te bepalen
of ze gebruik willen maken van power
optimizers. Leuwol: ‘De optimizers zijn
hybride: installateurs kunnen kiezen om
ze helemaal niet, gedeeltelijk of overal
te gebruiken in een pv-systeem. Groot
voordeel is dat Huawei slechts 1 type
power optimizer kent die compatibel is
met alle 1-fase-omvormers. Bovendien
zijn de omvormers battery ready. Als een
consument over enkele jaren besluit een
energieopslagsysteem te installeren, is
de omvormer daar dus op voorbereid.’
Groeien
‘Daar waar we kunnen, werken we zonder
power optimizers’, vervolgt Santing.
‘Onze filosofie is dat je zo min mogelijk
componenten op een dak moet hebben.
Daar waar het nodig is om in beginsel
ongeschikt dakoppervlak toch geschikt te
maken voor zonnepanelen – bijvoorbeeld
bij nul-op-de-meter (nom-)woningen waar
beide dakvlakken van pv worden voorzien
– kiezen we wél voor power optimizers.’
En coronacrisis of niet, Santing en Molenaar verwachten met Feenstra in 2021 te
kunnen groeien. ‘Onze grootste uitdaging
is het aantrekken van voldoende vakbekwame collega’s. Goed gekwalificeerde
monteurs zijn schaars, maar de verkoopkansen voor zonnepanelen zijn legio...’

Referentieprojecten

Wattkraft

Installatiebedrijf Feenstra
voorziet in heel Nederland
jaarlijks duizenden huuren koopwoningen van zonnepanelen.
Xaam Solar heeft bij scharrelvleeskuikenbedrijf Van
Erp in Sint Anthonis een
pv-systeem van bijna 1
megawattpiek gerealiseerd. Daartoe heeft
Wattkraft 12 Huawei-omvormers van het
type SUN2000-60KTL geleverd.

Matthijs Santing en Rob Molenaar van Feenstra

Perpetum Energy heeft
op het parkeerterrein van
dierenpark Pairi Daiza in
Brugelette een zonnecarport van 20
megawattpiek gebouwd. Bij de bouw is
gebruikgemaakt van Huawei-omvormers
van het type SUN2000-185KTL-HV.
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APsystems de nieuwe standaard voor

Woningbouw Corporaties
Een significante besparing op uw initiële investering m.b.v. shared monitoring

QS1

micro-omvormers
QUAD | 4 Panelen

micro-omvormers
DUAL | 2 Panelen

Robert-Paul Evers
Bijsterhuizen 3005a, 6604LP Wijchen (Nederland)
T. +31 24 204 20 90
E. info@4blue.nl
I. www.4blue.nl

Stan Bergmans
Meerheide 101, 5521DX Eersel (Nederland)
T. +31 497 555 362
E. info@alius.nl
I. www.alius.nl

APsystems

Batenburg Techniek

EMA online
monitoring portal

• U behoudt het overzicht en de monitoring

• Veilig: want uw systeem werkt met wisselstroom

• Geen overlast tijdens installatie, micro’s worden
op ’t dak geplaatst.

• Stil: geen mechanische delen = geen geluiden

• Micro’s gaan niet ten koste van bijv. kast ruimte

• Modulair: altijd zeer eenvoudig uit te breiden

• Remote Support, bespaar op onderhoud

• Iedere bewoner zijn eigen account voor inzage
in opbrengst

• Tot 20 jaar garantie

MEER WETEN?
Over APSystems? De ECU-R Gateway of de dichtstbijzijnde
installateur? Neem dan contact op met Walter van Loon op
010 - 258 2670 of 06-22246164. Of stuur een e-mail naar
info@apsystems.com.
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EMA APP
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Draadloze ECU-R
Gateway
EMA APP

emea. apsystems.com

Alius

Bij 4BLUE staan we voor goede kwaliteit, sterke communicatie
en duurzame relaties. Geen anonieme groothandel, maar jouw
partner in distributie. We staan te alle tijden voor je klaar en
bieden commerciële en technische ondersteuning. Door een
zorgvuldig samengesteld assortiment hoef jij niet op zoek naar
de beste producten, dat hebben wij al gedaan. Hierdoor weten
wij alles van onze producten en zijn ze altijd op voorraad.

Alius ontwikkelt, produceert en distribueert tools en producten
die de wereld voorzien van duurzame energie! Zo zijn wij de
grootste SolarEdge distributeur en specialist in de Benelux.
Daarnaast zijn we trotse aanbieder van topmerken als REC,
DMEGC, Sunbeam, de zoutwaterbatterij GREENROCK, de
PVT-oplossing Volthera en het prachtige Aelex inleg-montagesysteem. Bij Alius steken we graag onze energie in jou!

YC600

SLECHTS
1 UNIT VOOR
MAXIMAAL
50 SYSTEMEN

• Slechts één ECU unit voor monitoring van de
gehele straat

4BLUE

APsystems is opgericht in 2010, Silicon Valley en producent
van micro-omvormertechnologie. Met meer dan 100.000 installaties in 130 landen is APsystems marktleider in multi-module
micro-omvormers voor residentiële en commerciële systemen.
De micro-omvormer geeft u efficiënte stroomomzetting, maximale
productie en met de ECU heeft u een uitstekende monitoringapplicatie voor uw PV-systeem. Met slimme duurzame oplossingen
staat APsystems garant voor lagere initiële kosten.

Batenburg Techniek zorgt voor aansluitingen van PV-parken, vanaf
de omvormers tot en met de aansluiting van de netbeheerder.
Voor deze distributie-infrastructuur leveren en installeren wij
o.a. de compactstations, inverterstations, railkoker en passende
componenenten. Wij zijn uniek in de markt omdat wij levering
van energietechnische componenten combineren met installatie
op locatie.

Walter Van Loon
Cypresbaan 7, 2908LT Capelle aan den IJssel (NL)
T. +31 10 2582670
E. emea@apsystems.com
I. emea.APsystems.com

Olaf Moens
Admiraal Helfrichweg 2a, 2901AB Capelle a/d IJssel (NL)
T. +31 10 258 08 88
E. olaf.moens@batenburg.nl
I. www.batenburg.nl/over-ons/energietransitie

BayWa r.e. Solar Systems

Conduct Technical Solutions

John Willems | Kantorencentrum Poort van Nijmegen
Bijsterhuizen 1160D, 6546AS Nijmegen (Nederland)
T. +31 858 001 001
E. solarsystems@baywa-re.nl
I. solar-distribution.baywa-re.nl

Steve Wirtz
Aalborg 4, 2993LP Barendrecht (Nederland)
T. +31 180 53 11 20
E. info@conduct.nl
I. www.conduct.nl

BayWa r.e. Solar Systems S.à r.l. is actief op de Benelux en de
Franse met lokale vertegenwoordiger. We beschikken over een
selectie van hoogwaardige modules, omvormers, opslagsystemen, laadpalen en ons eigen montagesysteem ‘novotegra’. We
staan u bij van de planning tot en met de installatie van - zelfs
veeleisende - fotovoltaïsche installaties en bieden een snelle en
tijdige levering, ook direct naar de bouwplaats en zonder BTW.

Conduct Technical Solutions heeft zich in de zonnepanelen
branche ontwikkeld tot een Value Added Reseller (VAR) en
Original Electronic Manufacturer (OEM) met 100% focus op
producten en oplossingen die bijdragen aan het realiseren van
brandveiligheid bij zonnepaneelinstallaties. Naast solar georiënteerde producten levert Conduct overspanningsbeveiliging aan
paneelbouwers en bliksem- en aardingsbedrijven.
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GoodWe Benelux

mr. Romano Hagen
Catharijnelaan 5, 2161CK Lisse (Nederland)
T. +31 85 48 66 900
E. info@btw-zonnepanelen.nl
I. www.btw-zonnepanelen.nl

Jaap Dooves
Grote Tocht 102, 1507CE Zaandam (Nederland)
T. +31 75 615 86 10
E. info@devcon-eco.nl
I. www.devcon-eco.nl

Verena Zhu
Franciscusdreef 42C, 3565AC Utrecht 9 (Nederland)
T. +31 30 737 1140 (Nederlandse service voor installateurs)
T. +31 30 310 0456 (Engelse service voor eindgebruikers)
E. sales@goodwe.com | I. www.goodwe.com

Ramon Li
Dalkruidbaan 107, 2908KC Capelle aan den IJssel (NL)
T. +31 85 040 9967
E. info@ginverter.com
I. www.growatt.co.nl

Enphase Energy

ESTG

HELUKABEL

Home-NRG

Robert Gruijters
Pettelaarpark 84-2nd. floor, 5216PP ’s-Hertogenbosch (NL)
T. +31 73 704 16 33
E. rgruijters@enphaseenergy.com
I. www.enphase.com/nl

Klaas Galama
Rietgraaf 2a, 6678PJ Oosterhout (Gld, Nederland)
T. +31 85 273 65 75
E. sales@estg.eu
I. www.estg.eu

Jasper van Beusekom
Randweg Zuid 19, 6021PT Budel (Nederland)
T. +31 495 499 049
E. info@helukabel.nl
I. www.helukabel.com/nl/home.html

Import
en Groothandel
Afdeling
Verkoop zon-PV systemen

EWS

Fronius International

IBC SOLAR

KOSTAL Solar Electric

Marcus Gries
Am Bahnhof 20, 24983 Handewitt (Duitsland)
T. +49 4608 6781
E. info@photovoltaics.eu
I. www.photovoltaics.eu

Froniusplatz 1
4600 Wels, Oostenrijk (Nederland)
T. +43 7242 241 3000
E. pv-sales@fronius.com
I. www.fronius.nl

Faisal Shaikh
Industrieweg 1A, 6101WS Echt (Nederland)
T. +31 88 101 9000
E. info@ibc-solar.nl
I. www.ibc-solar.nl

Patricia Strauss
Hanferstr 6, 79108 Freiburg i Br. (Duitsland)
T. +49 152 217 126 00
E. p.strauss@kostal.com
I. www.kostal-solar-electric.com

Wij ontwikkelen, realiseren, beheren en verzorgen:
- zakelijke zonne-energieprojecten en SDE-subsidies
- laadinfrastructuur en laadpalen
- solar carports
- energieopslag
- onderhoud en beheer zonne-energie installaties
- energieonderzoeken (o.a. EED Energie Audits)
- energie- en verduurzamingsadviezen op maat

GoodWe (Stock code: 688390) is een toonaangevende,
strategisch denkende fabrikant van PV-omvormers met een
totale installatie van 16 GW in meer dan 80 landen. De PVomvormers van GoodWe, variërend van 0,7 kW tot 250 kW,
worden grotendeels gebruikt voor residentiële en commerciële
daken, industriële en utiliteitsschaalsystemen en bieden een
betrouwbare werking en uitstekende prestaties.

Growatt New Energy
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Devcon Ecosystems

Wij gespecialiseerd in BTW op zonnepanelen en duurzame
subsidies. Voor velen is dit onbekend terrein en klanten
waarderen ontzorging. Kost het tijd of energie? Nergens voor
nodig. Onze fiscaal getrainde collega’s en fiscaal jurist staan
altijd voor je klaar om aanvragen te behandelen of vragen te
beantwoorden.
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De Centrale BTW Teruggave en Subsidie Aanvraag

Growatt is een wereldleider op het gebied van PV-omvormers,
energieopslag en slimme energieoplossingen. Growatt behoort
volgens IHS Markit tot ’s werelds top 10 leveranciers van PVomvormers. Tot nu toe heeft Growatt meer dan 20 GW aan PVsystemen verzonden en een uitgebreid netwerk opgebouwd met
wereldwijd 14 vestigingen.

your solar engine
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Enphase Energy, een wereldwijd energietechnologiebedrijf,
levert slimme, gebruiksvriendelijke oplossingen die zonnestroom,
opslag en beheer op één intelligent platform verbinden. Enphase
Energy revolutioneert zonne-energie met zijn micro omvormer
technologie en produceert ’s werelds echt geïntegreerde energieopslagoplossing. Enphase heeft meer dan 30 miljoen micro
omvormers verzonden, en meer dan 1,3 mln Enphase residentiële
en commerciële systemen in meer dan 130 landen geïnstalleerd.
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KOSTAL Solar Electric GmbH gevestigt in Freiburg werd
opgericht in 2006 als deel van de KOSTAL Industrial
Electronics. KOSTAL Solar Electric is een van de toonaangevende aaanbieders van innovatieve Stringomvormers en PV
Opslagoplossingen voor residentiele en commerciele Solar
Installaties. Flexibel, communicatief en praktisch.De brede
scala van producten omvat voor elke behoefte de juiste oplossing.
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IBC SOLAR is een van ’s werelds grootste PV specialisten
die totaaloplossingen biedt met een geïnstalleerd vermogen
van meer dan 4,2 gigawatt wereldwijd. Het portfolio van IBC
SOLAR omvat kwalitatieve zonnepanelen, omvormers, montagesystemen en componenten. Daarnaast verzorgt IBC SOLAR
totale projecten inclusief advisering, planning en monitoring.

Eerste Stegge 54, 7631AE Ootmarsum (Nederland)
T. +31 541 200 180
E. info@home-nrg.nl
I. www.home-nrg.nl
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Fronius International is een Oostenrijkse onderneming,
de Business Unit Solar Energy ontwikkelt sinds 1992 toepassingen
voor fotovoltaïsche energie. Samen met 24 vestigingen, een
export aandeel van 95%, een geïnstalleeerd omvormer vermogen
van 17Gigawatt en een wereldwijd netwerk van deskundige
installatie-, service- en verkooppartners is Fronius in staat om
op een slimme en effeciënte wijze de productie, opslag, verbruik
en de verdeling van de energie te verzorgen.

Home-NRG staat voor duurzaamheid. Wij zijn dé specialist
op het gebied van zonne-energie. Vanuit onze groothandel
leveren we complete zon-PV systemen en ondersteunen we
in calculaties, advies en montage. Uit voorraad leveren we de
beste merken zonnepanelen, omvormers, montagesystemen en
toebehoren voor verschillende daken. Kwaliteit duurt het langst!

fa
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HELUKABEL, al 40 jaar een betrouwbare internationale partner,
voor al uw kabelbenodigdheden:
- Kabels voor zonnepanelen en pv-connectoren
- Infrastructuurkabels en draad
- Industriële kabels & enkeladers
- Data, Netwerk en Bus Technologie
- Voor-geassembleerde kabels
- Spiraalkabels
- Media Technologie		
- Maatwerk Kabels
- Rupskabels
- Kabeltoebehoren

br

60

ESTG is een internationale (online) solar groothandel. Via ons
energieneutrale bedrijfspand leveren wij aan 7.000 professionele
installateurs en verzorgen wij jaarlijks 60.000 leveringen naar 38
Europese landen. De juiste voorraad op het juiste moment tegen
de juiste prijs beschikbaar hebben. Dat is waar het volgens ons allemaal om draait. Wij houden ons bezig met distributie, warehouse
management, logistiek en fulfilment.

fa

EWS, opgericht in 1985, is een toonaangevende distributeur
van fotovoltaïsche producten in Noord-Europa. Als een ‘partner
van ambachten en handel’ helpt EWS klanten met uitgebreide
projectplanning, verkoopondersteuning, marketingactiviteiten, just-in-time levering en after-sales-services. EWS streeft
ernaar alleen hoogwaardige componenten te leveren en werkt
daarom alleen samen met bekende producenten.
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Natec Sunergy

SMA Benelux

Ilse Cappelle
Eendrachtsstraat 199, 1951AX Velsen-Noord (NL)
T. +31 88 88 80 300
E. marketing@libra.energy
I. www.libra.energy

Elles Welslink
Graaf van Solmsweg 50T, 5222BP ’s-Hertogenbosch (NL)
T. +31 73 684 08 34
E. info@natec.nl
I. www.natec.nl

Generaal de Wittelaan 19B, 2800 Mechelen (België)
T. +32 15 28 67 39
E. info@SMA-benelux.com
I. www.SMA-Benelux.com

Hogeweyselaan 145, 1382JK Weesp (Nederland)
T. +31 294 745700
E. sales@solarclarity.nl
I. www.solarclarity.nl

Navetto

ProfiNRG

SolarDistri

SolarEdge Technologies

Navetto BV
Arij Koplaan 3, 3132AA Vlaardingen (Nederland)
T. +31 85 77 37 725
E. info@navetto.nl
I. www.navetto.nl

Thijs van Harten
Maarssenbroeksedijk 37, 3542DM Utrecht (Nederland)
T. +31 30 265 8512
E. info@profinrg.nl
I. www.profinrg.nl

D. van Doorn
Zernikeweg 1, 3245RA Middelharnis (Nederland)
T. +31 85 047 0300
E. info@solardistri.nl
I. www.solardistri.nl

Lange Dreef 8, 4131NH Vianen (Nederland)
T. +31 800 7105
E. infoNL@solaredge.com
I. www.solaredge.nl

PVO International

SAJ Electric Europe

SolarNRG

SolarToday

Aryan Uthman
Graafsebaan 139, 5248NL Rosmalen (Nederland)
T. +31 85 782 00 55
E. info@pvo-int.com
I. www.pvo-int.com

Hellen Zhong
Maagdenstraat 44, 9600 Ronse (België)
T. +32 484 945 445
E. info@saj-electric.com
I. www.saj-electric.com

Sander Noordermeer
Mercuriusplein 40, 2685LP Poeldijk (Nederland)
T. +31 174 752 965
E. sander@solarnrg.nl
I. www.solarnrg.nl

Boudewijn van Dam
Hendrik Figeeweg 1R, 2031BJ Haarlem (Nederland)
T. +31 23 711 22 04
E. info@solartoday.nl
I. www.solartoday.nl

Libra Energy is de juiste partner voor al jouw duurzame
energieoplossingen. Op het gebied van zonne-energie,
energieopslag en e-mobility zijn wij de experts. Wij staan
klaar om jou direct te ondersteunen en te adviseren.
In combinatie met ons uitgebreide productassortiment
zorgen wij dat jouw installatieproject slaagt.

Een van de grootste leveranciers en installateurs van zonnestroomsystemen in Nederland. Specialist voor particulieren en
ondernemers en langst bestaande zonnestroomleverancier van
ons land. Daarnaast groothandel voor dealers en installateurs,
die via de eigen applicatie Sunconn eenvoudig kunnen bestellen, en zeer ervaren met collectieven als Eneco, Engie, iChoosr
en Vereniging Eigen Huis.

Solarclarity

Solarclarity BV is dé online groothandel in solar hardware.
In onze webshop vind je de meest actuele producten voor alle
soorten residentiële en klein-commerciële daken. Vanuit ons
distributiecentrum in Amsterdam zijn we actief voor installateurs in de Benelux en Zweden. Solarclarity heeft een eigen
merk zonnepanelen, DENIM Solar, en een eigen merk energiemanagementproducten, Bliq.
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SAJ is een van de grootste wereldwijde fabrikanten van
PV-omvormers en levert on-grid PV-omvormers van 0,7 kW
tot 60 kW, hybride omvormers voor zonne-energie, een
AC-retrofitsysteem en monitoringplatform. Met meer dan
10 jaar ervaring in de PV-industrie, biedt SAJ de markt
hoogwaardige producten en snel reagerende diensten
met een lokaal servicenetwerk.
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MARKTGIDS ZONNE-ENERGIE 2021

br

62

SolarDistri is uw partner en distributeur in zonnepanelen!
Door onze directe inkoopkanalen en intensieve samenwerking
met producenten bent u voorzien van de meest optimale prijs
voor uw projecten. Beperkt portfolio, maar wel altijd aanbod van
hoge kwaliteit en tevens bankable Tier1 zonnepanelen. SolarDistri
beschikt over ruim 9 jaar ervaring als inkoper en distributie binnen
de solar branche.

ProfiNRG is leverancier van grootschalige PV-projecten
aan onder andere bouw- en installatiebedrijven. ProfiNRG
onderscheidt zich van de klassieke groothandels, doordat zij
klanten ontzorgt met SDE-aanvraag, systeemontwerp,
legplannen, Kabelberekeningen, opbrengstberekeningen enz.
U profiteert als opdrachtgever van een groot zonnepaneelproject van het voordeel van de beste deals met toeleveranciers
en een uitgebreid productaanbod.

fa

PVO International voorziet in kwalitatief hoogwaardige zonnepanelen, omvormers en montagematerialen. Door onze jarenlange
ervaring op de dynamische markt van zonnepanelen kennen we het
klappen van de zweep en helpen we u graag op weg. Wij nemen het
gehele inkoopproces van onze partners uit handen (onderhandelingen, inkoop, financiering en opslag). Zo kunnen onze partners zich
volledig focussen op de ontwikkeling, de financiering, de exploitatie
en het realiseren van zonnestroomprojecten.

Met bijna 40 jaar ervaring en een wereldwijd geïnstalleerd
vermogen van 85 gigawatt, zet SMA vandaag de standaard voor
de duurzame energievoorziening van morgen. Het uitgebreide
gamma bestaat onder andere uit krachtige zonnestroomomvormers
en opslagsystemen, intelligente oplossingen voor energiebeheer en
alomvattende services voor residentiële, commerciële en industriële
zonnestroomprojecten.

fa

Navetto | Partner van de duurzame installateur.
Onze missie is om de energietransitie te versnellen;
Met schone energie en decentraal opgewekt vanaf uw eigen dak.
- Hoogwaardig assortiment solar & klimaat
- Serviceverlening en ondersteuning in elke fase van uw project.

Sinds 2004 is Natec uitgegroeid tot een van de grootste
distributeurs van A-merk solarproducten van de Benelux.
We bieden een optimaal assortiment dat past bij de snel
ontwikkelende markt. Natec de schakel is tussen de mondiale
solarfabrikanten en de landelijke professionele solarinstallateurs die zich dagelijks bezig houdt met solarprojecten.
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Libra Energy

SolarEdge is wereldleider in slimme energietechnologie.
Door gebruik te maken van engineering van wereldklasse en
met een niet aflatende focus op innovatie, creëert SolarEdge
slimme energie oplossingen. SolarEdge richt zich op een breed
scala van energie marktsegmenten via PV, opslag, EV-laders,
batterijen, UPS-systemen, aandrijflijnen voor elektrische voertuigen en netwerkdiensten.

SolarToday is dé zonnepanelen groothandel voor installateurs.
Met een landelijk netwerk van vestigingen levert SolarToday
duurzame producten, en staat er bij elke vestiging een team
van specialisten voor u klaar. Zij bieden ondersteuning bij projecten, groot of klein. SolarToday heeft het juiste assortiment
A-merken van zowel zonnepanelen, omvormers en montagematerialen. Neem contact op voor de mogelijkheden of kijk op
onze vernieuwde website solartoday.nl.
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Ginlong Technologies (Solis)

Solis, opgericht in 2005, is een van de meest ervaren en
grootste specialisten ter wereld in stringomvormers. Solis
helpt de ecologische voetafdruk van de samenleving verkleinen.
De zonne-energiemarkt op residentiële, commerciële en
utiliteitsschaal profiteert van een complete productlijn van
ultrabetrouwbare, betaalbare, kosteneffectieve en innovatieve
string-omvormertechnologieën.

Kies voor een optimaal
rendement met Enphase
www.natec.nl

Van den Pol Elektrotechniek

Als specialist in elektrotechniek maakt Van den Pol gebouwen
veilig, comfortabel, duurzaam en connectief. Dat doen wij in
verschillende segmenten: utiliteitsbouw, beveiliging & ICT, gebouwbeheer, industriële automatisering, retail en woningbouw.

Lizzy Wu
No. 57 Jintong Road,Binhai Industrial Park, Xiangshan,
Ningbo, Zhejiang, 315712 (China)
T. +86 574 6580 4299 E. lizzy@ginlong.com
I. www.solisinverters.com

Emmely Slingerland - Verhoef
Aardvletterweg 14, 3417XL Montfoort (Nederland)
T. +31 348 47 34 34
E. info@vandenpol.com
I. vandenpol.com

VDH Solar Groothandel

Volta Solar

P.L. (Lucien) van der Heide
Finlandlaan 1, 2391PV Hazerswoude-Dorp (Nederland)
T. +31 172 235 990
E. info@vdh-solar.nl
I. www.vdh-solar.nl

Eisterweg 6, 6422PN Heerlen (Nederland)
T. +31 88 023 7480
E. zonnepanelen@voltasolar.nl
I. www.voltasolar.nl

Wattkraft Solar

Xperal

VDH Solar heeft als totaalleverancier een ruim A-merk
assortiment zonnepanelen, omvormers, montagesystemen
en toebehoren zoals monitoring en bekabeling. Als ervaren
partner denkt VDH Solar graag met u, als installateur, mee.
Ons team van specialisten geeft u graag persoonlijk advies.
We leveren uw bestelling gratis af door geheel Nederland.
Voor de Waddeneilanden en België hebben wij aantrekkelijke
transporttarieven.

Volta Solar is één van de grootste spelers op gebied van
zonne-energie in Nederland. Het ontwerpen, leveren en installeren van zonne-energie installaties is de kernactiviteit van ons
bedrijf. Wij zijn sterk in het seriematig leveren van veel kleine
installaties voor particulieren of woningcorporaties, maar ook
in het leveren en onderhouden van grootschalige zonnedaken
en zonnevelden.

Kies voor Enphase,
de marktleider in microomvormers en ga voor:
• hoge betrouwbaarheid
• schaalbare installatie
• uitgebreide monitoring
Bel 073 684 0834 of stuur
een e-mail naar info@natec.nl

Wattkraft is de grootste en belangrijkste importeur van Huawei
omvormers in Europa en beschikt over een lokaal kantoor in
Nederland. Wij werken samen met preferred channel partners voor snelle levering van 1-fase en 3-fase producten. Om
leveringszekerheid te bieden, is er een permanente voorraad op
diverse locaties in Europa. Onze engineers vormen een partner
voor ontwikkelaars en EPC bedrijven om tot de beste oplossing
te komen voor o.a. grootschalige PV-systemen en zonneparken.

Xperal is een dynamisch bedrijf dat gespecialiseerd is in
duurzame energie. Wij zijn distributeur en installateur van
zonnepaneleninstallaties en staan garant voor kwaliteit,
vertrouwen en een goede afhandeling. Ook onze jarenlange
ervaring in zowel zonnepanelen als dakconstructies spreekt
in uw voordeel.

Benelux

GROOTHANDEL IN SOLAR

Graaf van Solmsweg 50-T
5222 BP ’s Hertogenbosch
Nederland

t +31(0)73 684 0834
e info@natec.nl
i www.natec.nl

Elise ten Klooster
Orteliuslaan 850, 3528BB Utrecht (Nederland)
T. +31 30 227 0526
E. sales.benelux@wattkraft.com
I. www.wattkraft.com

Xperal b.v.
Risseweg 3a, 6004RM Weert (Nederland)
T. +31 495 622 820
E. info@xperal.com
I. www.xperal.com
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MONTAGESYSTEMEN
Innovaties versnellen

Nieuwe nichemarkten wachten op definitieve doorbraak

Van der Valk Solar Systems:
montagesystemen geschikt voor de
grootste formaten zonnepanelen
Zonnepanelen worden steeds groter. Gelukkig zijn onze systemen voor schuine en
platte daken hierop voorbereid. We hebben onze systemen namelijk modulair ontwikkeld.
Een zonnepaneel van 2.320 mm x 1.200 mm kan bijvoorbeeld eenvoudig met al onze
systemen worden geïnstalleerd.
Geen beperkingen in afmetingen zonnepanelen
Om de grootste panelen te kunnen toepassen, hebben we
het montagesysteem ValkPro+ voor platte daken per direct
uitgebreid met extra lange achterplaten en massadragers.
Verder is ook het ontwerp van de montagegaten in achterplaten gewijzigd om de verstelbaarheid te vergroten.
Hierdoor kunnen nu zonnepanelen worden geplaatst tot een
maximale lengte van 2.320 mm.

Ook het montagesysteem ValkPitched voor schuine daken is
uitgebreid met nieuwe lengtematen voor de Side++ profielen.
Deze kunnen zonder te zagen of te verlengen worden gebruikt
voor panelen met een maximale breedte van 1.052 mm.
Belasting op zonnepanelen
Doordat zonnepanelen steeds groter worden, zal de totale
last op het paneel ook groter worden. Daarom kunnen wij de
belasting van wind en sneeuw op het zonnepaneel berekenen en vergelijken met de maximaal toelaatbare belasting
van het zonnepaneel. In de meeste gevallen toont de berekening aan, dat ook de grotere zonnepanelen op de standaard
manier kunnen worden vastgezet. Bij zeer hoge daken of locaties met zeer hoge windsnelheden kan het voorkomen dat
er versteviging van het zonnepaneel nodig is. Hier bieden wij
verschillende standaard oplossingen voor, zoals het aanbrengen van een extra steun of het veranderen van landscape
naar portrait opstelling.

Eenvoudig te berekenen
Tijdens het calculeren van een project in de ValkPVplanner
(www.valkpvplanner.com) kunt u elk formaat paneel invoeren. Hieruit volgt een materiaallijst van het systeem op basis
van de gemaakte berekeningen, die perfect aansluit op uw
paneelkeuze! Heeft u een vraag over een systeem voor uw
specifiek formaat zonnepaneel? Neem dan contact op via
sales@valksolarsystems.com of +31 (0)174 25 49 99.
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En of het nu om de alsmaar groter wordende zonnepanelen gaat, of de opmars
van drijvende zonneparken en solar trackers: we ain’t seen nothing yet…
Graantje meepikken
De Nederlandse en Vlaamse fabrikanten
van montagesystemen moeten steeds
vaker de concurrentiestrijd aan met bui-

tenlandse leveranciers van montagesystemen. Zij willen allen een graantje meepikken van de meer dan 12 gigawattpiek
aan pv-projecten met een beschikking
van de Stimuleringsregeling Duurzame
Energie (SDE+). Die projecten moeten
in de komende 3 tot 4 jaar opgeleverd
worden. Bovendien is er de zowel in
Vlaanderen als in Nederland goedlopende

Over Van der Valk Solar Systems
Van der Valk Solar Systems is een gevestigde ontwikkelaar
en producent van solar montagesystemen en momenteel
actief in 13 landen. Ze zijn gevestigd in Den Hoorn, Verenigd
Koninkrijk, Spanje en Zweden. Ze staan niet alleen bekend
om de persoonlijke benadering en goede service, maar
deinzen ook niet terug voor een moeilijk project. Door hun
jarenlange ervaring met systemen op hoge daken is Van der
Valk Solar Systems dé partij voor projecten voor gebouwen
van 25 meter en hoger.

Van der Valk Solar Systems
Afdeling Verkoop
Westernesse 18, 2635CA Den Hoorn (Nederland)
T. +31 174 21 22 23
E. info@valksolarsystems.nl
I. www.valksolarsystems.nl
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Groot, groter, grootst… De beslissing van fabrikanten om
het vermogen van zonnepanelen extreem snel te laten
groeien en vooral door het formaat van de zonnepanelen te
vergroten, heeft menig montagesysteemfabrikant ﬂink wat
hoofdbrekens bezorgd. Vrijwel iedere fabrikant die in de
Benelux actief is, heeft inmiddels een oplossing gevonden.
Daarmee zijn ze voorbereid op een periode van nieuwe groei.
Ondertussen is het voor montagesysteemfabrikanten wachten tot nichemarkten zoals building integrated pv (bipv) en
zonvolgende pv-systemen (solar trackers) hun definitieve
doorbraak beleven.

Eén dominante bipv-leverancier
Die populariteit bij consumenten komt
onder andere omdat er eigenlijk geen
reden meer is om geen zonnepanelen
toe te passen bij een grootscheepse
renovatie of nieuwbouw. Wat is er in
dat geval logischer dan bipv toepassen,
een systeem waarbij de pv-delen ook
een tweede functie hebben, bijvoorbeeld die van isolatie of waterbescherming? Niets, is koepelorganisatie BIPV
Nederland van mening. De overtuiging
dat bipv-systemen in de komende jaren
in de residentiële markt fors terrein
gaan winnen, wordt gevoed door het
feit dat huiseigenaren steeds hogere
esthetische eisen gaan stellen aan hun
zonnepanelensysteem. Bij nieuwbouwwoningen wordt in Nederland nu al met
grote regelmaat voor dakgeïntegreerde
zonnepanelen gekozen. De diversiteit
aan oplossingen is echter groot, met
desondanks één dominante speler.
Marktleider GSE is in Nederland goed
voor meer dan de helft van de verkopen in de bipv-markt. Het is een bewijs
dat samenwerking met bedrijven uit de
bouwsector loont. Want de langdurige
samenwerking van de Franse bipv-fabrikant met VELUX – wereldwijd marktleider
in dakramen – zorgt ervoor dat diens
bipv-systeem naadloos geïntegreerd kan
worden met dakramen. Dat maakt de
keuze voor het pv-montagesysteem van
GSE voor veel projectontwikkelaars in de
woningbouw extra aantrekkelijk. 

© Floating PV

Voor oost-west systemen is bij een standaard steekmaat van 2.300
mm, de maximale breedte van het zonnepaneel dat toegepast kan worden 1.070 mm. Maar door de modulaire opbouw kan het project ook
zonnepanelen van 1.134 mm aan met een steekmaat van 2.500 mm.

Montagesysteemfabrikanten
versnellen innovaties om
evolutie van zonnepanelen
bij te benen

residentiële markt; tezamen jaarlijks goed
voor meer dan 1 gigawattpiek.
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PMT EVO 2.0 – easy, ﬂexible, and safe
The PMT EVO 2.0 ﬂat roof mounting system is setting new standards.
The substructures for photovoltaic system, that PMT has developed, stand
for easy installation, certified safety, and top-quality performance.
The PMT EVO 2.0 aerodynamic mounting system has been engineered especially
for ﬂat commercial roofs. There are two variations available:
a south and an east-west system.
“With PMT EVO 2.0 we have developed a product which goes
far beyond the usual market standards in terms of quality,
sustainability and safety”, says Peter Grass, founder and Chief
of Technology Officer of PMT.
PMT places great emphasis on quality and safety. The
company tests all developments by means of wind tunnel,
component testing and theoretical calculation and continuously
optimizes its products. PMT was one of the first companies to
receive the National Technical Approval for the aerodynamic
flat roof mounting system PMT EVO 2.0 from the German
Institute for Structural Engineering. According to founder and
CTO Peter Grass, this is unique in the industry. “We analyzed,
tested and certified all of the systems individual connectors. As
a result, German building authorities approved an aerodynamic
flat roof mounting system in its entirety and not only individual
parts.” PMT uses external experts to verify security and obtain
the required official approvals. “Customers no longer have to
worry about whether the manufacturer really has the approvals
for all components. Now they have a document with a seal on
it for the entire system.”, explains Peter Grass.

The extremely short time of assembly also brings economic
efficiency to the next level. With the help of one of the
installation partners “Solartechnik Dresden” the time of
assembly takes for example about 15 kWp per worker/hour.

The advantages of the innovative Click-technology can
be seen right from the start of the assembly. The short
click-components do not only facilitate handling, but also
provide the right dimension for the position of the individual
components. This eliminates the need for time-consuming
measuring within the system and prevents errors during set-up
because the click connections are matching with each other.
No sharp small parts such as drilling screws are used during
the entire assembly. Thanks to the drilling-free assembly, no
sharp drill chips that could damage the sensitive roof cladding
are produced. The load-transmitting system composite of
extra-wide contact surfaces of the floor rails, tower, and base
is reinforced by a multifunctional cross brace to maximize
system stability. This extremely stable mounting system is the
optimal basis for a profitable photovoltaic project with regards
to maximum cost-effectiveness from system acquisition costs,
installation time, and building security.
EVO 2.0: A safe gamechanger in the industry.
Premium Mounting Technologies GmbH & Co. KG
Massimo Bevere
Industriestr. 25, 95346 Stadtsteinach (Germany)
T. +49 9225 9550 0
E. project@pmt.solutions
I. www.pmt.solutions
Looking for an assembly installation partner?
Solartechnik Dresden GmbH
Denisstr. 12-14, 67663 Kaiserslautern (Germany)
T. +49 631 75009391
E. info@solartechnik-dresden.de
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Grotere zonnepanelen
Bij de toepassing van zonnepanelen bij zowel woningen als gebouwen en zonneparken worden montagesysteemfabrikanten
geconfronteerd met een belangrijke uitdaging: het toenemende aantal verschillende
formaten zonnepanelen, maar meer nog
de steeds groter wordende zonnepanelen.
Waar het piekvermogen van zonnepanelen in 2020 explosief gegroeid is – een
zonnepaneel van 800+ wattpiek gaat in
2021 in productie – is namelijk ook het
formaat flink toegenomen. De binnenlandse montagesysteemfabrikanten hebben
niet stilgezeten om de uitdaging van de
verschillende formaten zonnepanelen op
te lossen. De sleutel naar succes is daarbij
het creëren van een universele montageconstructie om te zorgen dat groothandels
en installatiebedrijven zo min mogelijk onderdelen op voorraad hoeven te hebben.
Waar de een kiest voor een verstelbaar
montagesysteem, kiest de ander voor
het klemmen van zonnepanelen zodat
er geen gereedschap meer nodig is. Een
bijkomende uitdaging is dat zonnepanelen
steeds vaker toegepast zullen worden op
lichtgewicht daken. De ‘makkelijkste’ daken zijn immers meer en meer vergeven.
Kans voor solar trackers
Nu ontwikkelaars van zonne-energie
uitbreiden naar moeilijker te ontwikkelen locaties, zien ook fabrikanten van
solar trackers kansen. Wereldwijd is het
omslagpunt nabij waarop er meer zonneparken mét trackers dan zonder trackers
uitgerust worden. De combinatie met
landbouw ligt daarbij voor dichtbevolkte
landen voor de hand, maar ook drijvende
zonneparken en zonnedaken zijn kansrijk
voor solar trackers.
De uitrol in de wereld van zonneparken
met solar trackers – waardoor zonnepanelen de zon kunnen volgen – stijgt dan ook
naar nieuwe recordhoogten. Ondanks de
kansen krijgt de technologie in Nederland
en Vlaanderen nog nauwelijks voet aan
de grond. Innovatie en de toetreding van
nieuwe marktpartijen moeten daar in de
komende jaren verandering in brengen.
Het Nederlandse consortium Zon in
Landschap heeft dubbelzijdige zonnepanelen met enkelassige solar trackers als
dé technologie van de nabije toekomst
bestempeld. In diverse innovatieprojecten
– waaronder Symbizon en SolarEcoPlus
– wordt de potentie onderzocht. Trackers
bieden de mogelijkheid de energieproductie niet alleen te optimaliseren in
ruimte – te weten de ruimtelijke indeling

© Sunprojects

Innovaties versnellen

van een zonnepark ten bate van dubbelfuncties zoals ecologie, recreatie en
agri-pv – maar ook in tijd.
Hellingshoek wijzigen
Het werkingsprincipe van trackers is
simpel. Een speciaal enkelassig montagesysteem maakt het mogelijk om de
hellingshoek van de zonnepanelen continu
te wijzigen. Met behulp van een algoritme
worden de zonnepanelen gedurende de
dag optimaal gepositioneerd. Daarbij
kunnen zonnepanelen zelfs bijna verticaal
komen te staan om bijvoorbeeld tijdens
een regenbui de bewatering van de grond
te optimaliseren. Zo kan ook de belichting van de ondergrond geoptimaliseerd
worden en dat is weer interessant voor
ecologie en agri-pv: de combinatie van
akkerbouw met zonnepanelen.
Net als bij grondgebonden zonneparken,
wordt ook bij drijvende zonneparken naar
een combinatie van functies gezocht.
Bijvoorbeeld bij zandwinplassen en
tuinbouwbassins. GroenLeven en BayWa
hebben in 2020 Nederlandse grootste
drijvende zonnepark op de Sekdoornse
plas in Zwolle op het elektriciteitsnet
aangesloten. Het zonnepark telt 40.000
zonnepanelen en kent een vermogen
van 14,5 megawattpiek. Het is gebouwd
met het zelfontworpen montagesysteem
dat door GroenLeven en BayWa wordt
gemaakt in samenwerking met het Duitse
bedrijf Zimmermann PV-Stahlbau. Op
zandgroeve ‘De Schans’ van Sibelco, op
de grens van de gemeenten Mol en Dessel in de provincie Antwerpen, is het laatste van 17.256 zonnepanelen geplaatst
op het grootste drijvende zonnepark
van Vlaanderen. De deels dubbelzijdige
zonnepanelen zijn een initiatief van het
consortium dat bestaat uit Sibelco, LRM,
Group Machiels en Luminus. De installatie is verzorgd door ENGIE België.

Drijvend geen niche meer
Drijvende zonnepanelen zijn misschien
niet de goedkoopste manier om zonneenergie op te wekken, maar de voordelen
kunnen opwegen tegen de uitdagingen.
In veel landen, met name dichtbevolkte
gebieden zoals Nederland en België, is
er een verlangen om deze technologie te
gebruiken. Vooral daar waar locaties dicht
bij netaansluitpunten liggen, waardoor
projecten economisch levensvatbaar zijn.
Niet meer gebruikte zandwinlocaties,
ondiepe binnenwateren en kunstmatige
reservoirs behoren tot de vele locaties
die als aantrekkelijk worden beschouwd,
terwijl offshore drijvende zonne-energie
verder wordt getest en geëvalueerd.
Begin 2020 bedroeg het wereldwijd opgestelde vermogen aan drijvende zonneparken grofweg 1,5 gigawattpiek. China,
Zuid-Korea, Japan en Nederland leidden
daarbij de dans. In 2020 is dat bijna
verdubbeld met volgens IHS Markit ruim
900 megawattpiek aan nieuwe drijvende
zonneparken. Drijvende zonneparken
vertegenwoordigen een groeiende kans
voor ontwikkelaars om zonne-energie
te installeren in landen met beperkt
beschikbare grond, zoals Nederland en
Vlaanderen. IHS Markit verwacht dat Azië
de komende 5 jaar goed zal zijn voor
meer dan 70 procent van de drijvende
pv-installaties. Buiten Azië zal Nederland
volgens de marktonderzoekers de belangrijkste markt in Europa zijn, vanwege
de overvloed aan ondiep binnenwater en
de ondersteuning via de subsidieregeling SDE+. Bovendien vinden er in zowel
Nederland als Vlaanderen diverse pilots
plaats om drijvende zonnepanelen via innovatieprojecten geschikt te maken voor
montage op zee. En ook daar zijn de onderconstructies – die in dit geval bestand
moeten zijn tegens meters hoge golven
en zout water – de sleutel tot succes.
MARKTGIDS ZONNE-ENERGIE 2021
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Solar Construct Nederland

Solar Construct Nederland schroeft investeringen
in nieuwe montagesystemen op:

‘Altijd op zoek naar
oplossingen om installateurs
korter op het dak te laten verblijven’

Solar Construct Nederland heeft de laatste 5 jaar enkel dubbele groeicijfers
laten zien. In 2020 behaalde het bedrijf opnieuw een groot aantal successen.
De introductie van de QS pv-dakankers en het nieuwe montagesysteem RoFast
zijn daar slechts 2 voorbeelden van. ‘We weten dat in het verleden behaalde
resultaten geen garantie bieden voor de toekomst en blijven daarom volop
investeren in innovatie’, opent Brian van Middelkoop, commercieel manager
van Solar Construct Nederland, het gesprek.

Van Middelkoop stelde eerder tegenover de redactie van Solar Magazine bij
de installateur aan tafel te willen blijven
zitten en zo aansluiting te houden bij
de werkvloer. In 2020 heeft het bedrijf
deze ambitie kracht bijgezet met de
presentatie van het QS pv-dakanker en
het montagesysteem RoFast voor platte
daken. De ‘keep it simple’-filosofie
staat bij beide producten centraal.
‘RoFast is geschikt voor de nieuwste
generatie zonnepanelen die een steeds
groter formaat kennen’, duidt Van Middelkoop. ‘Dit montagesysteem voor
zuid- en oost-westopstellingen heeft
het voor ons kenmerkende rotatiegedeelte. Door deze eigenschap kunnen
installateurs de montageprofielen in een
handomdraai plaatsen. We hebben gezocht naar een constructie om de vele
verschillende breedte- en lengtematen
op te vangen. De innovatieve oplossing
schuilt daarbij in een verspringing in de
“kleine voet”.’
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Samenwerking
Voor de introductie van het dakanker
heeft Solar Construct Nederland een
samenwerking gezocht met QuickSlide. Marco van der Aar – met zijn eigen
dakdekkersbedrijf al tientallen jaren in de
dakenwereld – richtte QuickSlide enkele
jaren geleden op met de doelstelling om
marktleider in pv-ankers te worden. De in
2020 ingezette samenwerking met Solar
Construct Nederland is voor de ondernemer daarbij een belangrijke mijlpaal.
De montageankers van Quickslide zijn
speciaal ontworpen voor daken waarop
het gebruik van ballast niet mogelijk is.
Op die daken moeten de zonnepanelen
op een andere manier verankerd worden
en ziedaar de meerwaarde van QuickSlide. Het bedrijf ontwikkelde niet alleen
een stormvast dakanker, maar zorgde
bovendien dat dit toegepast kan worden
op alle soorten dakbedekkingen; ‘Of het
nu om dakbedekking van TPO, EPDM,
PVC, POCB dan wel hout, staal of beton

dakankers in ons assortiment. Aanvankelijk verwachtten wij dit product
met name aan te bieden voor gebruik
op schuine bitumen daken, maar juist
het aantal aanvragen voor platte daken
groeit nu snel. Op grotere hoogten en bij
daken waar nauwelijks of geen ballast
gebruikt kan worden, onderschrijven installateurs de toegevoegde waarde van
dakankers. Bovendien brengen we met
dit product de dakdekkers- en zonneenergiewereld samen.’
Voorgemonteerd
Installateurs die de QS pv-dakankers
van Solar Construct Nederland bij de
groothandel bestellen, ontvangen een
voorgemonteerd product. Van Middelkoop: ‘Deze basisset – die door onze
collega’s van de sociale werkplaats wordt
geassembleerd – bestaat uit het ronde
kunststof deel, de schroefdraad van maat
M10 en ons bekende rotatiegedeelte
waarop de profielen geplaatst worden.
De basisset wordt samen met de manchet geleverd. Dit bespaart de installateur
behoorlijk wat tijd. En dat is ook ons
streven. Wij zijn altijd op zoek naar oplossingen om installateurs korter op het dak
te laten verblijven.’
Het vooroordeel dat het gebruik van
dakankers te duur is, wil Van Middelkoop
voor eens en voor altijd ontkrachten. ‘Het
dakanker is echt ontzettend prijscompetitief. Dit komt onder meer doordat ze

op een onderlinge afstand van 1 meter
40 geplaatst kunnen worden. Dat komt
weer door de sterkte van onze montagerail. Deze kan met gemak een dergelijk
grote overspanning aan en hierdoor heb
je relatief weinig dakankers nodig. Ook
het feit dat je een 10-jarige garantie kan
afgeven is een argument dat de installateur overtuigt.’
Trekkrachttesten
‘De voordelen van het gebruik van dakankers zijn talrijk’, vult Van der Aar aan.
‘Een cruciaal voordeel is het voorkomen
van mud-curling. Bij dit in de dakdekkerswereld bekende fenomeen blijft er
vuil achter dat steeds nat en weer droog
wordt. Deze modder – de mud – droogt
in en veroorzaakt kleine scheurtjes in
bitumen dakbedekkingen, met lekkages
als gevolg. Met QS pv-ankers kun je het
montagesysteem echter volledig condensvrij op het dak monteren.’
Van Middelkoop stelt tot slot overrompeld
te zijn door de belangstelling voor het
QS pv-anker. ‘We waren in de veronderstelling dat dit een niche in de zonneenergiemarkt zou zijn, maar de hoeveelheid projecten groeit ongekend snel.
De toepassingen lopen uiteen van platte
daken bij hoge appartementencomplexen
en industriële hallen tot schuine daken
van schoolgebouwen. Inmiddels beginnen
zelfs de eerste architecten het gebruik van
de dakankers voor te schrijven. Het gaat

Referentieprojecten

Solar Construct Nederland
Green4energy heeft
voor woningcorporatie
Woonforte 199 huurwoningen van in totaal 2.786 zonnepanelen
voorzien. In totaal zijn hierbij 4.378 QS
pv-ankers gebruikt in combinatie met
het schuindakmontagesysteem van
Solar Construct Nederland.
Feenstra heeft 24 woningen van 192
zonnepanelen voorzien. Daarbij heeft het
installatiebedrijf gebruikgemaakt van 330
QS pv-ankers en andere montagematerialen van Solar Construct Nederland.
Schulte Energie & Techniek
heeft bij basisschool De
Windroos in Oldenzaal 488
zonnepanelen geplaatst.
Op het schuine bitumen
dak – dat uit 10 dakdelen
bestaat – zijn 1.014 QS
pv-ankers gebruikt.

bijvoorbeeld om projecten waar sprake is
van een hoge windbelasting en trekkrachttesten tot de keuze voor ons product
leiden. In de zakelijke pv-markt worden de
eisen aan systemen steeds hoger en dat
legt ons absoluut geen windeieren.’

gaat; het QS pv-anker is er geschikt
voor’, duidt Van der Aar de potentie van
zijn product. ‘Het dakanker kan maar
liefst 400 kilo aan ballast vervangen. Het
is door KIWA-BDA uitvoerig getest op
verschillende soorten ondergronden. En
die testen hebben bevestigd wat wij al
wisten: door de mechanische bevestiging
blijft het dak gegarandeerd waterdicht.’
Duurzame daken
‘Nu het laaghangende fruit meer en
meer geplukt is, neemt het aantal daken
toe waarvoor het gebruik van montagesystemen met ballast niet geschikt
is’, vervolgt Van der Aar. ‘Het gebruik
van dakankers is voor dat type daken
het beste alternatief. Want je kunt wel
duurzame-energiesystemen op het dak
plaatsen, maar die daken moeten natuurlijk ook duurzaam blijven.’
En die mening is ook Van Middelkoop
toegedaan. ‘We zien nu al de spin-off
die ontstaat door het opnemen van de
MARKTGIDS ZONNE-ENERGIE 2021
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AEROCOMPACT

Robert-Paul Evers
Bijsterhuizen 3005a, 6604LP Wijchen (Nederland)
T. +31 24 204 20 90
E. info@4blue.nl
I. www.4blue.nl

N. Baggen (Salesmanager Benelux)
Gewerbestrasse 14, A-6822 Satteins (Oostenrijk)
T. +31 45 808 05 36 / +31 6 22 55 44 95
E. benelux@aerocompact.com
I. www.aerocompact.com

Alius

Batenburg Techniek

Bij 4BLUE staan we voor goede kwaliteit, sterke communicatie
en duurzame relaties. Geen anonieme groothandel, maar jouw
partner in distributie. We staan te alle tijden voor je klaar en
bieden commerciële en technische ondersteuning. Door een
zorgvuldig samengesteld assortiment hoef jij niet op zoek naar
de beste producten, dat hebben wij al gedaan. Hierdoor weten
wij alles van onze producten en zijn ze altijd op voorraad.
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Alius ontwikkelt, produceert en distribueert tools en producten
die de wereld voorzien van duurzame energie! Zo zijn wij de
grootste SolarEdge distributeur en specialist in de Benelux.
Daarnaast zijn we trotse aanbieder van topmerken als REC,
DMEGC, Sunbeam, de zoutwaterbatterij GREENROCK, de
PVT-oplossing Volthera en het prachtige Aelex inleg-montagesysteem. Bij Alius steken we graag onze energie in jou!

Het Oostenrijkse bedrijf AEROCOMPACT is inmiddels
wereldwijd één van de grootste aanbieders op het vlak van
aerodynamische montagesystemen voor platte daken en metalen
dakensystemen voor zonnepanelen. AEROCOMPACT onderscheid
zich o.a. in aerodynamica/ meest uitgebreide software/windcalculaties tot 250km/h en projectsupport, waardoor daken tot 100 meter
geen probleem hoeven te zijn. Altijd de juiste oplossing.
AEROCOMPACT; INTELLIGENT SOLAR RACKING

Batenburg Techniek zorgt voor aansluitingen van PV-parken, vanaf
de omvormers tot en met de aansluiting van de netbeheerder.
Voor deze distributie-infrastructuur leveren en installeren wij
o.a. de compactstations, inverterstations, railkoker en passende
componenenten. Wij zijn uniek in de markt omdat wij levering
van energietechnische componenten combineren met installatie
op locatie.

Olaf Moens
Admiraal Helfrichweg 2a, 2901AB Capelle a/d IJssel (NL)
T. +31 10 258 08 88
E. olaf.moens@batenburg.nl
I. www.batenburg.nl/over-ons/energietransitie

BayWa r.e. Solar Systems

BirdBlocker

John Willems | Kantorencentrum Poort van Nijmegen
Bijsterhuizen 1160D, 6546AS Nijmegen (Nederland)
T. +31 858 001 001
E. solarsystems@baywa-re.nl
I. solar-distribution.baywa-re.nl

Niels Hendriksen
Hooipolderweg 20, 2635CZ Den Hoorn (Nederland)
T. +31 174 725 727
E. niels@birdblocker.nl
I. www.birdblocker.nl
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Vogelwering voor zonnepanelen op schuine daken.
Eenvoudig te plaatsen op nieuwe systemen of als retrofit
op bestaande locaties.
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Stan Bergmans
Meerheide 101, 5521DX Eersel (Nederland)
T. +31 497 555 362
E. info@alius.nl
I. www.alius.nl

BayWa r.e. Solar Systems S.à r.l. is actief op de Benelux en de
Franse met lokale vertegenwoordiger. We beschikken over een
selectie van hoogwaardige modules, omvormers, opslagsystemen, laadpalen en ons eigen montagesysteem ‘novotegra’. We
staan u bij van de planning tot en met de installatie van - zelfs
veeleisende - fotovoltaïsche installaties en bieden een snelle en
tijdige levering, ook direct naar de bouwplaats en zonder BTW.

Sunbeam Nova is een innovatief montagesysteem voor het
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Sunbeam Nova biedt vrijheid
in planning en uitvoering.

4BLUE

plaatsen van zonnepanelen op platte daken. Door de slimme en
stabiele constructie is een zeer snelle montage mogelijk. Panelen
worden optimaal en veilig ondersteund. Hierdoor kunnen de
zonnepanelen jarenlang ongestoord duurzame energie genereren.

Bel of mail ons!

Tel: +31 (0)30 430 03 33 | info@sunbeam.solar | www.sunbeam.solar
volg ons op LinkedIn

supporting sustainability
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Conduct Technical Solutions

Devcon Ecosystems

HELUKABEL

Home-NRG

Steve Wirtz
Aalborg 4, 2993LP Barendrecht (Nederland)
T. +31 180 53 11 20
E. info@conduct.nl
I. www.conduct.nl

Jaap Dooves
Grote Tocht 102, 1507CE Zaandam (Nederland)
T. +31 75 615 86 10
E. info@devcon-eco.nl
I. www.devcon-eco.nl

Jasper van Beusekom
Randweg Zuid 19, 6021PT Budel (Nederland)
T. +31 495 499 049
E. info@helukabel.nl
I. www.helukabel.com/nl/home.html

Import
en Groothandel
Afdeling
Verkoop zon-PV systemen

Esdec

ESTG

IBC SOLAR

K2 Systems

T. Smudde
Londenstraat 16, 7418EE Deventer (Nederland)
T. +31 85 070 2000
E. info@esdec.com
I. www.esdec.com

Klaas Galama
Rietgraaf 2a, 6678PJ Oosterhout (Gld, Nederland)
T. +31 85 273 65 75
E. sales@estg.eu
I. www.estg.eu

Faisal Shaikh
Industrieweg 1A, 6101WS Echt (Nederland)
T. +31 88 101 9000
E. info@ibc-solar.nl
I. www.ibc-solar.nl

Oscar de Vries
Industriestraße 18, 71272 Renningen (Duitsland)
T. +31 6 832 85 968
E. o.devries@k2-systems.com
I. www.k2-systems.com

EWS

GSE Integration

Libra Energy

Natec Sunergy

Ilse Cappelle
Eendrachtsstraat 199, 1951AX Velsen-Noord (NL)
T. +31 88 88 80 300
E. marketing@libra.energy
I. www.libra.energy

Elles Welslink
Graaf van Solmsweg 50T, 5222BP ’s-Hertogenbosch (NL)
T. +31 73 684 08 34
E. info@natec.nl
I. www.natec.nl

Conduct Technical Solutions heeft zich in de zonnepanelen
branche ontwikkeld tot een Value Added Reseller (VAR) en
Original Electronic Manufacturer (OEM) met 100% focus op
producten en oplossingen die bijdragen aan het realiseren van
brandveiligheid bij zonnepaneelinstallaties. Naast solar georiënteerde producten levert Conduct overspanningsbeveiliging aan
paneelbouwers en bliksem- en aardingsbedrijven.

IBC SOLAR is een van ’s werelds grootste PV specialisten
die totaaloplossingen biedt met een geïnstalleerd vermogen
van meer dan 4,2 gigawatt wereldwijd. Het portfolio van IBC
SOLAR omvat kwalitatieve zonnepanelen, omvormers, montagesystemen en componenten. Daarnaast verzorgt IBC SOLAR
totale projecten inclusief advisering, planning en monitoring.
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GSE Integration is gespecialiseerd in het bouwen van
geïntegreerde fotovoltaïsche oplossingen voor hellende daken.
GSE Integration, opgericht in 2008 en gevestigd in Parijs
(Frankrijk), heeft zich snel gevestigd als een van de leidende
spelers in geïntegreerde fotovoltaïsche oplossingen in Europa.
Met meer dan 4.000.000 m² geïnstalleerde systemen, is
het GSE IN-ROOF tot nu toe het meest kosten efficiënte
PV-indaksysteem op de markt.

Libra Energy is de juiste partner voor al jouw duurzame
energieoplossingen. Op het gebied van zonne-energie,
energieopslag en e-mobility zijn wij de experts. Wij staan
klaar om jou direct te ondersteunen en te adviseren.
In combinatie met ons uitgebreide productassortiment
zorgen wij dat jouw installatieproject slaagt.

Home-NRG staat voor duurzaamheid. Wij zijn dé specialist
op het gebied van zonne-energie. Vanuit onze groothandel
leveren we complete zon-PV systemen en ondersteunen we
in calculaties, advies en montage. Uit voorraad leveren we de
beste merken zonnepanelen, omvormers, montagesystemen en
toebehoren voor verschillende daken. Kwaliteit duurt het langst!

Eerste Stegge 54, 7631AE Ootmarsum (Nederland)
T. +31 541 200 180
E. info@home-nrg.nl
I. www.home-nrg.nl
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ESTG is een internationale (online) solar groothandel. Via ons
energieneutrale bedrijfspand leveren wij aan 7.000 professionele
installateurs en verzorgen wij jaarlijks 60.000 leveringen naar 38
Europese landen. De juiste voorraad op het juiste moment tegen
de juiste prijs beschikbaar hebben. Dat is waar het volgens ons allemaal om draait. Wij houden ons bezig met distributie, warehouse
management, logistiek en fulfilment.
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EWS, opgericht in 1985, is een toonaangevende distributeur
van fotovoltaïsche producten in Noord-Europa. Als een ‘partner
van ambachten en handel’ helpt EWS klanten met uitgebreide
projectplanning, verkoopondersteuning, marketingactiviteiten, just-in-time levering en after-sales-services. EWS streeft
ernaar alleen hoogwaardige componenten te leveren en werkt
daarom alleen samen met bekende producenten.

HELUKABEL, al 40 jaar een betrouwbare internationale partner,
voor al uw kabelbenodigdheden:
- Kabels voor zonnepanelen en pv-connectoren
- Infrastructuurkabels en draad
- Industriële kabels & enkeladers
- Data, Netwerk en Bus Technologie
- Voor-geassembleerde kabels
- Spiraalkabels
- Media Technologie		
- Maatwerk Kabels
- Rupskabels
- Kabeltoebehoren
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Esdec is een wereldwijd, toonaangevende leverancier
van montagesystemen voor zonne-energie. Sinds 2004
leveren wij montagesystemen voor zonne-energie voor alle
soorten daken, zowel residentieel als commercieel, aan
installateurs, distributeurs en EPC-bedrijven. Daarnaast
leveren we ook technische ondersteuning en adviesdiensten.
Onze experts zijn actief in meer dan 20 landen.

Wij ontwikkelen, realiseren, beheren en verzorgen:
- zakelijke zonne-energieprojecten en SDE-subsidies
- laadinfrastructuur en laadpalen
- solar carports
- energieopslag
- onderhoud en beheer zonne-energie installaties
- energieonderzoeken (o.a. EED Energie Audits)
- energie- en verduurzamingsadviezen op maat

Als fabrikant van montagesystemen voor zonne-energietechnologie ontwikkelt K2 Systems sinds 2004 innovatieve
systeemoplossingen voor de internationale fotovoltaïsche
industrie. De beproefde montagesystemen voor gebruik op
schuine en platte daken en voor speciale projecten zijn
bijzonder overtuigend door hun hoge kwaliteit en functionaliteit
en kunnen gratis worden gepland in K2 Base.

Sinds 2004 is Natec uitgegroeid tot een van de grootste
distributeurs van A-merk solarproducten van de Benelux.
We bieden een optimaal assortiment dat past bij de snel
ontwikkelende markt. Natec de schakel is tussen de mondiale
solarfabrikanten en de landelijke professionele solarinstallateurs die zich dagelijks bezig houdt met solarprojecten.

European BIPV Leader

Marcus Gries
Am Bahnhof 20, 24983 Handewitt (Duitsland)
T. +49 4608 6781
E. info@photovoltaics.eu
I. www.photovoltaics.eu
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Monique Smeets
5, rue Morand, 93400 Saint Ouen (Frankrijk)
T. +32 471 958 920
E. monique.smeets@gseintegration.com
I. www.gseintegration.com
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SolarDistri

Raoul Haasjes
Industriestr. 25, 95346 Stadtsteinach (Duitsland)
T. +49 9225 9550 0
E. r.haasjes@pmt.solutions
I. www.pmt.solutions

Hogeweyselaan 145, 1382JK Weesp (Nederland)
T. +31 294 745700
E. sales@solarclarity.nl
I. www.solarclarity.nl

D. van Doorn
Zernikeweg 1, 3245RA Middelharnis (Nederland)
T. +31 85 047 0300
E. info@solardistri.nl
I. www.solardistri.nl

ProfiNRG

PVO International

SolarNRG

SolarToday

Thijs van Harten
Maarssenbroeksedijk 37, 3542DM Utrecht (Nederland)
T. +31 30 265 8512
E. info@profinrg.nl
I. www.profinrg.nl

Aryan Uthman
Graafsebaan 139, 5248NL Rosmalen (Nederland)
T. +31 85 782 00 55
E. info@pvo-int.com
I. www.pvo-int.com

Sander Noordermeer
Mercuriusplein 40, 2685LP Poeldijk (Nederland)
T. +31 174 752 965
E. sander@solarnrg.nl
I. www.solarnrg.nl

Boudewijn van Dam
Hendrik Figeeweg 1R, 2031BJ Haarlem (Nederland)
T. +31 23 711 22 04
E. info@solartoday.nl
I. www.solartoday.nl

Renusol

Solar Construct Nederland

Ginlong Technologies (Solis)

SUNBEAM

Lizzy Wu
No. 57 Jintong Road,Binhai Industrial Park, Xiangshan,
Ningbo, Zhejiang, 315712 (China)
T. +86 574 6580 4299 E. lizzy@ginlong.com
I. www.solisinverters.com

Kwikstaartlaan 18, 3704GS Zeist (Nederland)
T. +31 30 4300433
E. info@sunbeam.solar
I. www.sunbeam.solar

PMT – Premium Mounting Technologies

Navetto BV
Arij Koplaan 3, 3132AA Vlaardingen (Nederland)
T. +31 85 77 37 725
E. info@navetto.nl
I. www.navetto.nl

Navetto | Partner van de duurzame installateur.
Onze missie is om de energietransitie te versnellen;
Met schone energie en decentraal opgewekt vanaf uw eigen dak.
- Hoogwaardig assortiment solar & klimaat
- Serviceverlening en ondersteuning in elke fase van uw project.

ProfiNRG is leverancier van grootschalige PV-projecten
aan onder andere bouw- en installatiebedrijven. ProfiNRG
onderscheidt zich van de klassieke groothandels, doordat zij
klanten ontzorgt met SDE-aanvraag, systeemontwerp,
legplannen, Kabelberekeningen, opbrengstberekeningen enz.
U profiteert als opdrachtgever van een groot zonnepaneelproject van het voordeel van de beste deals met toeleveranciers
en een uitgebreid productaanbod.

Een van de grootste leveranciers en installateurs van zonnestroomsystemen in Nederland. Specialist voor particulieren en
ondernemers en langst bestaande zonnestroomleverancier van
ons land. Daarnaast groothandel voor dealers en installateurs,
die via de eigen applicatie Sunconn eenvoudig kunnen bestellen, en zeer ervaren met collectieven als Eneco, Engie, iChoosr
en Vereniging Eigen Huis.

SolarToday is dé zonnepanelen groothandel voor installateurs.
Met een landelijk netwerk van vestigingen levert SolarToday
duurzame producten, en staat er bij elke vestiging een team
van specialisten voor u klaar. Zij bieden ondersteuning bij projecten, groot of klein. SolarToday heeft het juiste assortiment
A-merken van zowel zonnepanelen, omvormers en montagematerialen. Neem contact op voor de mogelijkheden of kijk op
onze vernieuwde website solartoday.nl.
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SUNBEAM is dé toonaangevende leverancier van duurzaam
geproduceerde ondersteuningssystemen voor zonnepanelen
op platte daken. We hebben ons ontwikkeld tot één van de
belangrijkste Nederlandse merken op dit gebied. Door de
slimme en stabiele constructie is een zeer snelle montage
van onze NOVA systemen mogelijk en worden de panelen
optimaal en veilig ondersteund.
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Solis, opgericht in 2005, is een van de meest ervaren en
grootste specialisten ter wereld in stringomvormers. Solis
helpt de ecologische voetafdruk van de samenleving verkleinen.
De zonne-energiemarkt op residentiële, commerciële en
utiliteitsschaal profiteert van een complete productlijn van
ultrabetrouwbare, betaalbare, kosteneffectieve en innovatieve
string-omvormertechnologieën.

SolarDistri is uw partner en distributeur in zonnepanelen!
Door onze directe inkoopkanalen en intensieve samenwerking
met producenten bent u voorzien van de meest optimale prijs
voor uw projecten. Beperkt portfolio, maar wel altijd aanbod van
hoge kwaliteit en tevens bankable Tier1 zonnepanelen. SolarDistri
beschikt over ruim 9 jaar ervaring als inkoper en distributie binnen
de solar branche.

br

Dingeman Ottevanger / Brian van Middelkoop
Transportweg 26A, 2676LL Maasdijk (Nederland)
T. +31 85 77 377 27
E. info@solarconstructnl.nl
I. www.solarconstructnl.nl
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Zonnepanelen plaatsen zoals je het graag doet: effectief, snel
en veilig. Met innovatieve montagesystemen van Solar Construct
Nederland werkt iedere installateur optimaal op platte én schuine
daken. Als partner van groothandels en installateurs bieden wij altijd
een passende montage-oplossing. Om het makkelijk te houden kun
je zelf eenvoudig projecten berekenen met onze online calculator en
ontvang je direct een lijst met de benodigde materialen.

Solarclarity BV is dé online groothandel in solar hardware.
In onze webshop vind je de meest actuele producten voor alle
soorten residentiële en klein-commerciële daken. Vanuit ons
distributiecentrum in Amsterdam zijn we actief voor installateurs in de Benelux en Zweden. Solarclarity heeft een eigen
merk zonnepanelen, DENIM Solar, en een eigen merk energiemanagementproducten, Bliq.
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PMT is toonaangevend in de markt met innovatieve en
praktische montageoplossingen. Het bedrijf is gebaseerd op
de beste Duitse technische tradities, met hoge kwaliteit en
aandacht voor detail bij de productontwikkeling. Producten
worden uitgebreid getest met de focus op constante verbetering.
Dit is NEXT LEVEL MOUNTING.

PVO International voorziet in kwalitatief hoogwaardige zonnepanelen, omvormers en montagematerialen. Door onze jarenlange
ervaring op de dynamische markt van zonnepanelen kennen we het
klappen van de zweep en helpen we u graag op weg. Wij nemen het
gehele inkoopproces van onze partners uit handen (onderhandelingen, inkoop, financiering en opslag). Zo kunnen onze partners zich
volledig focussen op de ontwikkeling, de financiering, de exploitatie
en het realiseren van zonnestroomprojecten.

Renusol, opgericht in 1997, is gespecialiseerd in de productie
en verkoop van montagesystemen voor fotovoltaïsche installaties
voor alle soorten daken. Met meer dan 20 jaar ervaring en
montagesystemen in meer dan 48 landen die goed zijn voor
ruim 3 gigawatt is Renusol een van de belangrijkste spelers in
de fotovoltaïsche industrie.

Michael Daniel
Piccoloministrasse 2, 51063 Keulen (Duitsland)
T. +32 468 496 409
E. Michael.Daniel@renusol.com
I. www.renusol.nl
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Navetto

77

MONTAGESYSTEMEN
bedrijfsprofielen

t
an
ik
br
fa

Van der Valk Solar Sytems

Van der Valk Solar Systems is een one-stop-shop voor
alles rondom de montage van PV-panelen. Ze ontwikkelen
en produceren solar montagesystemen voor schuine- en platte
daken en open velden in eigen fabriek in Nederland. Ze bieden
een compleet gamma kabelmanagement aan en projecten zijn
snel te berekenen via hun calculatiesoftware. Ze zijn momenteel actief in 13 landen.

SN10 PLUS klemmen aan lange zijde

Het modulaire railsysteem voor zuid georiënteerde PV systemen

• KLEMMEN AAN LANGE EN KORTE ZIJDE MOGELIJK
• MEEST FLEXIBELE RAILSYSTEEM OP DE MARKT
• TOT 100 M GEBOUWHOOGTE INZETBAAR

Het aerodynamische modulaire systeem COMPACTFLAT SN10 is het

P.L. (Lucien) van der Heide
Finlandlaan 1, 2391PV Hazerswoude-Dorp (Nederland)
T. +31 172 235 990
E. info@vdh-solar.nl
I. www.vdh-solar.nl

Viridian Solar

Volta Solar
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AERODYNAMISCH. FLEXIBEL. COMPACT.

Viridian Solar is de producent van het kwalitatief en
esthetisch hoogwaardige indakzonnepanelensysteem Clearline
fusion, een beproefd systeem voor volledige dakintegratie van
solar PV in hellende daken tussen 20° en 60°. Clearline fusion
beschikt over een hoge windbelasting (5.3 kPa) en tevens
over alle Europese brandveiligheidscertificaten tegen vuur/
vlamverspreiding, t.w. BRoof T1 t/m T4 (‘AA-rating’).

Universele klikklem voor traploze afstelling en geïntegreerde
aardingspinnen (30 - 46 mm)

Volta Solar is één van de grootste spelers op gebied van
zonne-energie in Nederland. Het ontwerpen, leveren en installeren van zonne-energie installaties is de kernactiviteit van ons
bedrijf. Wij zijn sterk in het seriematig leveren van veel kleine
installaties voor particulieren of woningcorporaties, maar ook
in het leveren en onderhouden van grootschalige zonnedaken
en zonnevelden.

viridian
solar

Geïntegreerde aanslag
voor snelle positionering
van de modules

Premium Pads voor de beste
bouwbescherming en lage
puntlast

VDH Solar heeft als totaalleverancier een ruim A-merk
assortiment zonnepanelen, omvormers, montagesystemen
en toebehoren zoals monitoring en bekabeling. Als ervaren
partner denkt VDH Solar graag met u, als installateur, mee.
Ons team van specialisten geeft u graag persoonlijk advies.
We leveren uw bestelling gratis af door geheel Nederland.
Voor de Waddeneilanden en België hebben wij aantrekkelijke
transporttarieven.

Afdeling Verkoop
Westernesse 18, 2635CA Den Hoorn (Nederland)
T. +31 174 21 22 23
E. info@valksolarsystems.nl
I. www.valksolarsystems.nl
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COMPACTflatsn10

VDH Solar Groothandel

Slechts één M8-systeemschroef
voor alle bevestigingen in het
volledige SN-systeem

Mark Poutsma, Pim van Oppen & Benno Klein Goldewijk
Van Bylandtachterstraat 24 - Unit 6, 5046MB Tilburg (NL)
T. +31 85 888 21 70
E. info.nl@viridiansolar.com
I. www.viridiansolar.com/nl

Eisterweg 6, 6422PN Heerlen (Nederland)
T. +31 88 023 7480
E. zonnepanelen@voltasolar.nl
I. www.voltasolar.nl

meest flexibele montagesysteem (gebaseerd op rails) op de markt. Het
Doorlopend M8-schroefkanaal
voor flexibele bevestiging van
componenten en accessoires

gebruikt dezelfde componenten als het oost/west-systeem COMPACTFLAT SN10PLUS, is te combineren met de meest uiteenlopende moduletypes en dakbedekkingen en kan zowel aan de korte als aan de lange zijde
worden geklemd.
• meest flexibele railsysteem met klemming op de lange zijde
op de markt

• ontwikkeld in Oostenrijk

Xperal is een dynamisch bedrijf dat gespecialiseerd is in
duurzame energie. Wij zijn distributeur en installateur van
zonnepaneleninstallaties en staan garant voor kwaliteit,
vertrouwen en een goede afhandeling. Ook onze jarenlange
ervaring in zowel zonnepanelen als dakconstructies spreekt
in uw voordeel.

• ballastcalculatie in de planningssoftware AEROTOOL

• vier variaties van systeemoverschrijdende componenten

• klemming aan lange zijde en korte zijde mogelijk

• getest in de windtunnel tot 250 km/u

• montage door één persoon mogelijk

• geschikt voor hoge wind- en sneeuwbelastingen

• geïntegreerde positioneringshulp voor modules

• lage puntbelastingen door geïntegreerde bouwbeschermingsmatten

• gemakkelijk te combineren met dakankers voor minimaal

• goedgekeurd voor alle PV-modules

Xperal

gewicht/ geen ballast

• één schroef voor alle bevestigingen

• klemhoogte verstelbaar van 30 tot 46 mm

• minimale magazijnopslag ivm flexibel inzetbaar

• 25 jaar productgarantie

Aerocompact GmbH | Gewerbestraße 14 | 6822 Satteins, Austria
phone: +43 5524 22 566 | e-mail: office@aerocompact.com
www.aercompact.com

Xperal b.v.
Risseweg 3a, 6004RM Weert (Nederland)
T. +31 495 622 820
E. info@xperal.com
I. www.xperal.com
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© SOLARWATT
© KiesZon

Maximalisatie
Machine
vanlearning
zelfconsumptie

De Hybride Omvormer PIKO MP plus Past altijd perfect

Datagestuurde monitoring begint bij de omvormer:

Algoritmische data-analyse, robotica
en machine learning stuwen monitoring
naar hoger niveau
als PV Omvormer

als Hybride Omvormer

als Batterij Omvormer

De 1 fasige Omvormer PIKO MP plus
Voor elke behoefte de juiste Oplossing.
• Een Omvormer : 3 mogelijke Toepassingen als PV-, Hybrid- of Batterijomvormer*
• Verkrijgbar in Vermogensklassen van 1,5-5 kW met 1 of 2 MPP Tracker
• Hoogste KOSTAL efficiëntie voor alle Toepassingen
• Gratis KOSTAL Solar Portal en KOSTAL Solar App
*extra KOSTAL Accessoires vereist

www.kostal-solar-electric.com
KOSTAL Solar Electric GmbH, Hanferstr. 6, 79108 Freiburg i. Br.
Telefon: +49 761 47744-100, Fax: +49 761 47744-111

Of het nu om zonnepanelen op woningen, drijvende zonneparken, grote zonnedaken
of zonneweiden gaat, bij een zonnestroominstallatie draait alles om data. Omvormers,
lang bestempeld als het ‘brein’ van het zonnepaneel, worden nog elk jaar slimmer.
Ze spelen een sleutelrol in een pv-systeem, als eerste component waar gegevens
over de opgewekte energie worden verzameld.
Naarmate de investeringen in zonneenergie groeien, nemen ook de investeringen in monitoringsystemen toe.
Uit een rapport van marktonderzoeksbureau Navigant Research dat in 2020
is gepubliceerd, blijkt dat de wereldwijde markt voor monitoring- en controleoplossingen voor hernieuwbare energie
tot 2028 zullen groeien naar een omzet
van 82,9 miljard Amerikaanse dollar.
Dat betekent een jaarlijks groeipercentage van 12,5 procent.
Machine learning
De onderzoekers verwachten dat

de marktgroei wordt gedreven door
een volwassen Europese en NoordAmerikaanse markt die over een grote
installed base van windparken en
grootschalige zonne-energiesystemen
beschikken; op daken, drijvend en
grondgebonden. De belangrijkste functionaliteit van de nieuwste generatie
omvormers is volgens de onderzoekers de mogelijkheid om met één klik
I-V-curvediagnoses uit te voeren. Of
het nu om grootschalige zonnedaken
of zonneparken gaat, met de één-klikdiagnose worden zo de prestaties van
het hele systeem gecontroleerd en

worden fouten gelokaliseerd. Geavanceerde algoritmische data-analyse,
robotica en machine learning hebben
volgens Navigant Research oplossingen voor omvormerbewaking in
de afgelopen paar jaar zowel intelligenter als economisch aantrekkelijker
gemaakt.
De I-V-curvediagnoses helpen daarbij
om strings met slechte prestaties of
defecten te achterhalen en te identificeren, waardoor proactief onderhoud,
een hogere operations & maintenance
(o&m-)efficiëntie en lagere bedrijfskosten kunnen worden gerealiseerd. 
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Machine learning

De monitoringopties van zogenaamde
module level power electronics – zoals
micro-omvormers en power
optimizers – omvatten daarbij foutdetectie en alarmmeldingen op zonnepaneel-, string- én systeemniveau.

Is jouw installatie
beschermd tegen brand?

GoodWe Benelux BV
Franciscusdreef 42C, 3565AC Utrecht, Nederland

sales@goodwe.com

+31 (0) 6 38 07 46 98

www.goodwe.com

Vervangingsoperaties
Naarmate meer elektronica in omvormers geïntegreerd wordt – van centrale
tot string- en micro-omvormers – daalt
het gebruik van externe controllermodules. Tegelijkertijd neemt het detailniveau waarmee analyses beschikbaar
komen toe. Hierdoor wordt het mogelijk om het aantal controlemomenten
exponentieel te verhogen. Analyse- en
rapportagesystemen zijn tegenwoordig
24 uur per dag, 7 dagen per week en
overal ter wereld toegankelijk.
Nu in de Benelux de eerste grootschalige vervangingsoperaties van omvormers
bij zonnedaken en zonneparken op gang
komen – met name in Vlaanderen waar
de vraag naar zonnepanelen al aan het
begin van het vorige decennium piekte
– doet de kans van ‘retooling’ zich voor.
Omvormers die aan het einde van hun
levensduur zijn, worden vervangen door
nieuwe exemplaren met veel geavanceerdere monitoringfuncties.
Diefstal
Dat het belang van geavanceerde monitoring toeneemt, blijkt ook uit enkele
diefstallen die in 2020 plaatsvonden.
Ondanks dat de ontvreemding van zonnepanelen nog altijd zeer sporadisch
plaatsvindt – in2020 ging het om minder
dan 20 meldingen – kan de schade
groot zijn. Meest schrijnende voorbeeld
uit de recente historie is de diefstal bij
textielfabrikant Balta. Daar werd in het
voorjaar van 2019 maar liefst 7 kilometer
koperdraad weggenomen van de kabels
die verbonden waren aan de 20.000
zonnepanelen op het dak. De geschatte
schade bedroeg ruim 70.000 euro.
Monitoring kan bijdragen aan een
snelle detectie van diefstal zoals in het
Zonnepark De Groene Weuste. Daar
richtte een dief in het voorjaar van
2020 vernielingen aan en ontvreemdde
enkele power optimizers. Via het
monitoringplatform van in dit specifieke geval SolarEdge werd de schade
snel gelokaliseerd. Eerder werd via
het monitoringplatform al ontdekt dat
1 procent van de zonnepanelen een
derde minder rendeerde dan de rest
door defecten in de bypass diodes.

Coronacrisis stuwt opbrengst
zonnepanelen omhoog
Niet een hete zomer met veel zon, maar
een ‘schoon’ voorjaar bezorgde eigenaren
van zonnepanelen dit jaar een hoge
opbrengst. De gemeten zonnestraling
lag tussen half maart en half juni – de
piekperiode van de eerste golf van het
coronavirus en de lockdown – ongeveer
2,5 procent hoger dan het gemiddelde
over dezelfde periode in de afgelopen 4
jaar. De coronamaatregelen blijken tot
een afname van luchtvervuiling boven
Nederland te hebben geleid. Het vliegverkeer viel zo goed als stil, het wegverkeer
halveerde min of meer en ook de industriële activiteit daalde.
Monitoringspecialist SolarCare bevestigt
dit beeld, want uit metingen van het
bedrijf blijkt dat pv-systemen voor de
eigenaren in 2020 meer zonnestroom
hebben geproduceerd dan een jaar
eerder. SolarCare-directeur Pierre Gerrissen: ‘Je ziet dat bij veel installaties de
opbrengst tot 1 november 2020 al gelijk
lag met de totale opbrengst over heel
2019. Opvallend is dat de maanden van
de eerste lockdown – april en mei – opvallend hoge opbrengsten lieten zien. De
opbrengsten lagen in deze maanden zelfs
ruim boven die van de zomermaanden.’

• 2012: 0,90 kilowattuur per wattpiek
• 2013: 0,89 kilowattuur per wattpiek
• 2014: 0,91 kilowattuur per wattpiek
• 2015: 0,93 kilowattuur per wattpiek
• 2016: 0,92 kilowattuur per wattpiek
• 2017: 0,88 kilowattuur per wattpiek
• 2018: 0,98 kilowattuur per wattpiek
• 2019: 0,92 kilowattuur per wattpiek
• 2020: 0,96 kilowattuur per wattpiek

* opbrengstfactor gemeten van 2.500
pv-installaties verdeeld over Nederland,
met samen een vermogen van ruim 20
megawattpiek. De onderzochte installaties zijn willekeurig geselecteerd qua
zonnepaneeltechnologie, bedrijfsuren,
systeemcapaciteit, oriëntatie, hellingshoek en schaduwvorming. 2020 is een
prognose op basis van de gemeten
opbrengsten tot 1 november 2020.

(bron: SolarCare/nov. 2020)

Residentiële markt
Ook in de residentiële markt groeit
het belang van monitoring. Bij individuele woningeigenaren, maar juist
ook bij woningcorporaties die voor
recordbedragen installeren. Honderden
Nederlandse woningcorporaties en
Vlaamse huisvestingsmaatschappijen
plaatsen zonnepanelen op hun vastgoed. Net als investeerders stellen zij
hoge eisen aan de monitoring van hun
assets om het beloofde rendement op
het geïnvesteerde kapitaal te behalen.
En dat bij die woningcorporaties niet
alle zonnepanelen altijd naar behoren
functioneren, blijkt wel uit het feit dat
een gespecialiseerde organisatie als
Wocozon bij corporaties ook steeds
vaker de zorg op zich neemt van reeds
eerder geplaatste zonnestroominstallaties. Omdat Wocozon alles onder
één dak heeft, kan zij snel schakelen
tussen de afdelingen en kunnen ook
eventuele storingen snel afgehandeld
worden. In 2025 wil Wocozon daarbij
1 miljoen zonnepanelen beheren; verdeeld over 120.000 huurwoningen.
In Vlaanderen gaan 64 woningcorporaties via de coöperatieve vennootschap
ASTER 231 miljoen euro investeren in
de uitrol van 647.767 zonnepanelen
op 58.433 gebouwen, goed voor een
vermogen van grofweg 243 megawattpiek. De coöperatieve vennootschap ASTER is een initiatief van de
Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen (VVH). De installatie
moet in het tweede kwartaal van 2021
van start gaan en in 2024 klaar zijn.
De leverancier moet in die periode niet
alleen 14.000 installaties per jaar plaatsen, maar nadien ook langjarig het
onderhoud voor zijn rekening nemen.
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Naast merken als Jinko en Phono Solar zijn wij
leverancier van Risen Energy. Nu te boeken!

4BLUE

Alius

Robert-Paul Evers
Bijsterhuizen 3005a, 6604LP Wijchen (Nederland)
T. +31 24 204 20 90
E. info@4blue.nl
I. www.4blue.nl

Stan Bergmans
Meerheide 101, 5521DX Eersel (Nederland)
T. +31 497 555 362
E. info@alius.nl
I. www.alius.nl

Bij 4BLUE staan we voor goede kwaliteit, sterke communicatie
en duurzame relaties. Geen anonieme groothandel, maar jouw
partner in distributie. We staan te alle tijden voor je klaar en
bieden commerciële en technische ondersteuning. Door een
zorgvuldig samengesteld assortiment hoef jij niet op zoek naar
de beste producten, dat hebben wij al gedaan. Hierdoor weten
wij alles van onze producten en zijn ze altijd op voorraad.

Alius ontwikkelt, produceert en distribueert tools en producten
die de wereld voorzien van duurzame energie! Zo zijn wij de
grootste SolarEdge distributeur en specialist in de Benelux.
Daarnaast zijn we trotse aanbieder van topmerken als REC,
DMEGC, Sunbeam, de zoutwaterbatterij GREENROCK, de
PVT-oplossing Volthera en het prachtige Aelex inleg-montagesysteem. Bij Alius steken we graag onze energie in jou!

Uw (keten)partner in solar
Distributie van zonnepanelen en omvormers.
Bij SolarDistri werken we vanuit een passie voor
zonne-energie.
Solar-log

Risen Energy

Monitoring &

Phono Solar

energiemanagement
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Zonnepanelen
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APsystems

BayWa r.e. Solar Systems

APsystems is opgericht in 2010, Silicon Valley en producent
van micro-omvormertechnologie. Met meer dan 100.000 installaties in 130 landen is APsystems marktleider in multi-module
micro-omvormers voor residentiële en commerciële systemen.
De micro-omvormer geeft u efficiënte stroomomzetting, maximale
productie en met de ECU heeft u een uitstekende monitoringapplicatie voor uw PV-systeem. Met slimme duurzame oplossingen
staat APsystems garant voor lagere initiële kosten.

BayWa r.e. Solar Systems S.à r.l. is actief op de Benelux en de
Franse met lokale vertegenwoordiger. We beschikken over een
selectie van hoogwaardige modules, omvormers, opslagsystemen, laadpalen en ons eigen montagesysteem ‘novotegra’. We
staan u bij van de planning tot en met de installatie van - zelfs
veeleisende - fotovoltaïsche installaties en bieden een snelle en
tijdige levering, ook direct naar de bouwplaats en zonder BTW.

Walter Van Loon
Cypresbaan 7, 2908LT Capelle aan den IJssel (NL)
T. +31 10 2582670
E. emea@apsystems.com
I. emea.APsystems.com

John Willems | Kantorencentrum Poort van Nijmegen
Bijsterhuizen 1160D, 6546AS Nijmegen (Nederland)
T. +31 858 001 001
E. solarsystems@baywa-re.nl
I. solar-distribution.baywa-re.nl

Cast4All

Conduct Technical Solutions

Jinko Solar

Growatt New Energy

Solar Edge

Huawei Fusion

Enphase Energy
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SMA
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Omvormers
Delta Electronics
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Cast4All/Xemex, bieden energiemonitoring oplossingen aan
voor het beheren van residentiële PV installaties en lage energie
woningen (EPV, BENG,...). Los van bewoners internetconnectie
worden totale energiestromen en prestaties van PV-installaties,
warmtepompen, WTW, batterijen, laadpalen, etc in kaart gebracht.
Tienduizenden woningen van woningcorporaties, ESCOs en
installateurs vertrouwen dagelijks op Cast4All/Xemex voor de
bescherming van hun investeringen in duurzame energie.

Conduct Technical Solutions heeft zich in de zonnepanelen
branche ontwikkeld tot een Value Added Reseller (VAR) en
Original Electronic Manufacturer (OEM) met 100% focus op
producten en oplossingen die bijdragen aan het realiseren van
brandveiligheid bij zonnepaneelinstallaties. Naast solar georiënteerde producten levert Conduct overspanningsbeveiliging aan
paneelbouwers en bliksem- en aardingsbedrijven.



        



Peter Van der Stock
Galileilaan 15, 2845 Niel (België)
T. +32 476 803991
E. peter.van.der.stock@cast4all.com
I. www.cast4all.com

www.solardistri.nl

Steve Wirtz
Aalborg 4, 2993LP Barendrecht (Nederland)
T. +31 180 53 11 20
E. info@conduct.nl
I. www.conduct.nl
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Jaap Dooves
Grote Tocht 102, 1507CE Zaandam (Nederland)
T. +31 75 615 86 10
E. info@devcon-eco.nl
I. www.devcon-eco.nl

Robert Gruijters
Pettelaarpark 84-2nd. floor, 5216PP ’s-Hertogenbosch (NL)
T. +31 73 704 16 33
E. rgruijters@enphaseenergy.com
I. www.enphase.com/nl

Patricia Strauss
Hanferstr 6, 79108 Freiburg i Br. (Duitsland)
T. +49 152 217 126 00
E. p.strauss@kostal.com
I. www.kostal-solar-electric.com

Ilse Cappelle
Eendrachtsstraat 199, 1951AX Velsen-Noord (NL)
T. +31 88 88 80 300
E. marketing@libra.energy
I. www.libra.energy

EWS

Fronius International

ReRa Solutions

SAJ Electric Europe

KOSTAL Solar Electric GmbH gevestigt in Freiburg werd
opgericht in 2006 als deel van de KOSTAL Industrial
Electronics. KOSTAL Solar Electric is een van de toonaangevende aaanbieders van innovatieve Stringomvormers en PV
Opslagoplossingen voor residentiele en commerciele Solar
Installaties. Flexibel, communicatief en praktisch.De brede
scala van producten omvat voor elke behoefte de juiste oplossing.

Libra Energy is de juiste partner voor al jouw duurzame
energieoplossingen. Op het gebied van zonne-energie,
energieopslag en e-mobility zijn wij de experts. Wij staan
klaar om jou direct te ondersteunen en te adviseren.
In combinatie met ons uitgebreide productassortiment
zorgen wij dat jouw installatieproject slaagt.
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ReRa produceert en verkoopt hoogwaardige meetinstrumenten en software voor het meten en analyseren van PV
cellen en modules. Met de introductie van PV Blocks betreedt
ReRa nu de markt voor PV modules. De ReRa producten
worden door vele gerenommeerde R&D instituten wereldwijd
gebruikt voor onderzoek naar bestaande en nieuwe materialen.

Libra Energy
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Fronius International is een Oostenrijkse onderneming,
de Business Unit Solar Energy ontwikkelt sinds 1992 toepassingen
voor fotovoltaïsche energie. Samen met 24 vestigingen, een
export aandeel van 95%, een geïnstalleeerd omvormer vermogen
van 17Gigawatt en een wereldwijd netwerk van deskundige
installatie-, service- en verkooppartners is Fronius in staat om
op een slimme en effeciënte wijze de productie, opslag, verbruik
en de verdeling van de energie te verzorgen.

KOSTAL Solar Electric
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EWS, opgericht in 1985, is een toonaangevende distributeur
van fotovoltaïsche producten in Noord-Europa. Als een ‘partner
van ambachten en handel’ helpt EWS klanten met uitgebreide
projectplanning, verkoopondersteuning, marketingactiviteiten, just-in-time levering en after-sales-services. EWS streeft
ernaar alleen hoogwaardige componenten te leveren en werkt
daarom alleen samen met bekende producenten.

Enphase Energy, een wereldwijd energietechnologiebedrijf,
levert slimme, gebruiksvriendelijke oplossingen die zonnestroom,
opslag en beheer op één intelligent platform verbinden. Enphase
Energy revolutioneert zonne-energie met zijn micro omvormer
technologie en produceert ’s werelds echt geïntegreerde energieopslagoplossing. Enphase heeft meer dan 30 miljoen micro
omvormers verzonden, en meer dan 1,3 mln Enphase residentiële
en commerciële systemen in meer dan 130 landen geïnstalleerd.
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Enphase Energy

Wij ontwikkelen, realiseren, beheren en verzorgen:
- zakelijke zonne-energieprojecten en SDE-subsidies
- laadinfrastructuur en laadpalen
- solar carports
- energieopslag
- onderhoud en beheer zonne-energie installaties
- energieonderzoeken (o.a. EED Energie Audits)
- energie- en verduurzamingsadviezen op maat
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Devcon Ecosystems

SAJ is een van de grootste wereldwijde fabrikanten van
PV-omvormers en levert on-grid PV-omvormers van 0,7 kW
tot 60 kW, hybride omvormers voor zonne-energie, een
AC-retrofitsysteem en monitoringplatform. Met meer dan
10 jaar ervaring in de PV-industrie, biedt SAJ de markt
hoogwaardige producten en snel reagerende diensten
met een lokaal servicenetwerk.

RERA SOLUTIONS
SOLAR MEASUREMENT

Claudia Haenen
Toernooiveld 200, 6525EC Nijmegen (Nederland)
T. +31 24 362 0100
E. info@rerasolutions.com
I. www.rerasolutions.com

Hellen Zhong
Maagdenstraat 44, 9600 Ronse (België)
T. +32 484 945 445
E. info@saj-electric.com
I. www.saj-electric.com

IBC SOLAR

K2 Systems

Siebert Nederland

SMA Benelux

Faisal Shaikh
Industrieweg 1A, 6101WS Echt (Nederland)
T. +31 88 101 9000
E. info@ibc-solar.nl
I. www.ibc-solar.nl

Oscar de Vries
Industriestraße 18, 71272 Renningen (Duitsland)
T. +31 6 832 85 968
E. o.devries@k2-systems.com
I. www.k2-systems.com

Albert Vijfschaft
Jadedreef 26, 7828BH Emmen (Nederland)
T. +31 591 633 444
E. info.nl@siebert-group.com
I. www.siebert-group.com
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Met bijna 40 jaar ervaring en een wereldwijd geïnstalleerd
vermogen van 85 gigawatt, zet SMA vandaag de standaard voor
de duurzame energievoorziening van morgen. Het uitgebreide
gamma bestaat onder andere uit krachtige zonnestroomomvormers
en opslagsystemen, intelligente oplossingen voor energiebeheer en
alomvattende services voor residentiële, commerciële en industriële
zonnestroomprojecten.

an

Innovatieve display en informatie systemen voor de automatisering en industriële communicatie, daar neemt Siebert
Nederland een toegekende toppositie in. Speciale displays voor
de zonnepaneleninstallaties zijn de focus van de business unit
Siebert Solar. Wij verkopen onze producten wereldwijd aan
veeleisende en toonaangevende klanten.
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Als fabrikant van montagesystemen voor zonne-energietechnologie ontwikkelt K2 Systems sinds 2004 innovatieve
systeemoplossingen voor de internationale fotovoltaïsche
industrie. De beproefde montagesystemen voor gebruik op
schuine en platte daken en voor speciale projecten zijn
bijzonder overtuigend door hun hoge kwaliteit en functionaliteit
en kunnen gratis worden gepland in K2 Base.

br

IBC SOLAR is een van ’s werelds grootste PV specialisten
die totaaloplossingen biedt met een geïnstalleerd vermogen
van meer dan 4,2 gigawatt wereldwijd. Het portfolio van IBC
SOLAR omvat kwalitatieve zonnepanelen, omvormers, montagesystemen en componenten. Daarnaast verzorgt IBC SOLAR
totale projecten inclusief advisering, planning en monitoring.

fa

Froniusplatz 1
4600 Wels, Oostenrijk (Nederland)
T. +43 7242 241 3000
E. pv-sales@fronius.com
I. www.fronius.nl

fa

Marcus Gries
Am Bahnhof 20, 24983 Handewitt (Duitsland)
T. +49 4608 6781
E. info@photovoltaics.eu
I. www.photovoltaics.eu

Generaal de Wittelaan 19B, 2800 Mechelen (België)
T. +32 15 28 67 39
E. info@SMA-benelux.com
I. www.SMA-Benelux.com
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Ginlong Technologies (Solis)

Pierre Gerrissen
Achillesstraat 128, 4818BP Breda (Nederland)
T. +31 76 889 18 31 | T. +31 6 20 94 56 81
E. pierre.gerrissen@solarcare.nl
I. www.solarcare.nl

Hogeweyselaan 145, 1382JK Weesp (Nederland)
T. +31 294 745700
E. sales@solarclarity.nl
I. www.solarclarity.nl

Boudewijn van Dam
Hendrik Figeeweg 1R, 2031BJ Haarlem (Nederland)
T. +31 23 711 22 04
E. info@solartoday.nl
I. www.solartoday.nl

Lizzy Wu
No. 57 Jintong Road,Binhai Industrial Park, Xiangshan,
Ningbo, Zhejiang, 315712 (China)
T. +86 574 6580 4299 E. lizzy@ginlong.com
I. www.solisinverters.com

SolarDistri

SolarEdge Technologies

Van den Pol Elektrotechniek

Virtuosolar

SolarCare BV is gespecialiseerd in de monitoring van de
performance van zon-PV systemen, energie management (slimme
meter toepassingen) en de ontwikkeling van daarvan afgeleide
dienstverlening. SolarCare biedt complete zon PV monitoring- en
beheer-oplossingen voor: PV systeemleveranciers, PV installateurs,
Groothandels (partnerprogramma’s), Particuliere (huur)woningen,
Scholen, (Agrarische) bedrijven, Gemeenten, Collectieven, Woningcorporaties en SDE+ projecten.

Als specialist in elektrotechniek maakt Van den Pol gebouwen
veilig, comfortabel, duurzaam en connectief. Dat doen wij in
verschillende segmenten: utiliteitsbouw, beveiliging & ICT, gebouwbeheer, industriële automatisering, retail en woningbouw.

Solis, opgericht in 2005, is een van de meest ervaren en
grootste specialisten ter wereld in stringomvormers. Solis
helpt de ecologische voetafdruk van de samenleving verkleinen.
De zonne-energiemarkt op residentiële, commerciële en
utiliteitsschaal profiteert van een complete productlijn van
ultrabetrouwbare, betaalbare, kosteneffectieve en innovatieve
string-omvormertechnologieën.
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SolarEdge is wereldleider in slimme energietechnologie.
Door gebruik te maken van engineering van wereldklasse en
met een niet aflatende focus op innovatie, creëert SolarEdge
slimme energie oplossingen. SolarEdge richt zich op een breed
scala van energie marktsegmenten via PV, opslag, EV-laders,
batterijen, UPS-systemen, aandrijflijnen voor elektrische voertuigen en netwerkdiensten.

SolarToday is dé zonnepanelen groothandel voor installateurs.
Met een landelijk netwerk van vestigingen levert SolarToday
duurzame producten, en staat er bij elke vestiging een team
van specialisten voor u klaar. Zij bieden ondersteuning bij projecten, groot of klein. SolarToday heeft het juiste assortiment
A-merken van zowel zonnepanelen, omvormers en montagematerialen. Neem contact op voor de mogelijkheden of kijk op
onze vernieuwde website solartoday.nl.

fa
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SolarDistri is uw partner en distributeur in zonnepanelen!
Door onze directe inkoopkanalen en intensieve samenwerking
met producenten bent u voorzien van de meest optimale prijs
voor uw projecten. Beperkt portfolio, maar wel altijd aanbod van
hoge kwaliteit en tevens bankable Tier1 zonnepanelen. SolarDistri
beschikt over ruim 9 jaar ervaring als inkoper en distributie binnen
de solar branche.

Solarclarity BV is dé online groothandel in solar hardware.
In onze webshop vind je de meest actuele producten voor alle
soorten residentiële en klein-commerciële daken. Vanuit ons
distributiecentrum in Amsterdam zijn we actief voor installateurs in de Benelux en Zweden. Solarclarity heeft een eigen
merk zonnepanelen, DENIM Solar, en een eigen merk energiemanagementproducten, Bliq.
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SolarToday
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Solarclarity

SolarCare

Virtuosolar ontwikkeld geavanceerde Web en CAD-applicaties
voor zonnestroomsystemen. Onze software is gericht op grootschalige daken en grondgebonden projecten. Virtuosolar automatiseert het volledige engineeringproces van A tot Z en omvat APIverbindingen met verschillende fabrikanten van montagesystemen.
Naast onze AutoCAD/BricsCAD plugin ontwikkelen wij ook turnkey webapplicaties op ons VS360 Framework. Virtuosolar heeft als doel een
eco-systeem te ontwikkelen voor CAD-applicaties in de PV-branche.

VIRTUOSOLAR
SOLAR

VIRT
CAD appl

CAD applications for PV Engineering

D. van Doorn
Zernikeweg 1, 3245RA Middelharnis (Nederland)
T. +31 85 047 0300
E. info@solardistri.nl
I. www.solardistri.nl

Lange Dreef 8, 4131NH Vianen (Nederland)
T. +31 800 7105
E. infoNL@solaredge.com
I. www.solaredge.nl

Emmely Slingerland - Verhoef
Aardvletterweg 14, 3417XL Montfoort (Nederland)
T. +31 348 47 34 34
E. info@vandenpol.com
I. vandenpol.com

Kim Eyckmans
Antwerpseweg 1A, 2440 Geel (België)
T. +32 472 756 017
E. info@virtuosolar.com
I. www.virtuosolar.com

SolarNRG

SolarTester

Volta Solar

Wocozon

Sander Noordermeer
Mercuriusplein 40, 2685LP Poeldijk (Nederland)
T. +31 174 752 965
E. sander@solarnrg.nl
I. www.solarnrg.nl

Willem van der Heijden
Graafsebaan 139, 5248NL Rosmalen (Nederland)
T. +31 88 1662777
E. info@solartester.nl
I. www.solartester.nl

Eisterweg 6, 6422PN Heerlen (Nederland)
T. +31 88 023 7480
E. zonnepanelen@voltasolar.nl
I. www.voltasolar.nl

A. Stolze
Leidse Rijn 55, 3454PZ Utrecht | De Meern (NL)
T. +31 85 744 10 58
E. info@wocozon.nl
I. www.wocozon.nl

Een van de grootste leveranciers en installateurs van zonnestroomsystemen in Nederland. Specialist voor particulieren en
ondernemers en langst bestaande zonnestroomleverancier van
ons land. Daarnaast groothandel voor dealers en installateurs,
die via de eigen applicatie Sunconn eenvoudig kunnen bestellen, en zeer ervaren met collectieven als Eneco, Engie, iChoosr
en Vereniging Eigen Huis.
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SolarTester is gericht op kwaliteitscontroles van zonnepanelen,
van productie tot ná installatie | SolarTester test de kwaliteit van
zonnepanelen op projectlocatie dankzij onze unieke mobiele
testlab, drone en in- situ testapparatuur | Productiefouten,
transportschade, stormschade of andere problemen kunnen wij
gericht opsporen | Een kwaliteitstest biedt zekerheid voor de
toekomst. Mobiel, onafhankelijk, kosteneffectief!

Volta Solar is één van de grootste spelers op gebied van
zonne-energie in Nederland. Het ontwerpen, leveren en installeren van zonne-energie installaties is de kernactiviteit van ons
bedrijf. Wij zijn sterk in het seriematig leveren van veel kleine
installaties voor particulieren of woningcorporaties, maar ook
in het leveren en onderhouden van grootschalige zonnedaken
en zonnevelden.

Wocozon: dé specialist in zonnepanelen voor woningcorporaties. Onze boodschap is het groener maken en verduurzamen
van sociale huurwoningen in heel Nederland. De woonlasten
van huurders worden hierdoor flink verlaagd. Wocozon is een
maatschappelijke organisatie van en voor woningcorporaties.
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ZORGELOOS PROFITEREN
VAN EEN OPTIMAAL RENDEMENT
✓
✓
✓

MEEST UITGEBREID GETEST
’S WERELDS BESTE GARANTIES
GRATIS ALLRISK VERZEKERING

Europa waakt voor tekort aan lithium in aanloop naar hoofdrol energieopslag

Industrie klaar om burgers en
bedrijven massaal aan batterijen te helpen,
maar politiek aan zet
Fabrikanten, importeurs en installateurs zijn klaar om eigenaren van zonnepanelen aan
batterijen te helpen: bij consumenten thuis, bij bedrijven en bij zonneparken. En nu is het aan
de politiek – Europees en nationaal – om de energieopslagmarkt een vliegende start te laten
beleven. Want of het nu om Nederland of Vlaanderen gaat: het is vooral wet- en regelgeving die
zowel de uitrol van thuisbatterijen als grootschalige batterijsystemen in de weg staat.
Hoe het wel moet, is te zien in Duitsland.
Daar werd in april 2020 de mijlpaal van
200.000 thuisbatterijen bereikt. En 90
procent van die batterijen wordt geplaatst
in combinatie met zonnepanelen. Dit
succes is niet alleen toe te schrijven aan
subsidiëring. Volgens marktonderzoeksbureau Wood Mackenzie is het verkoopklimaat van energieopslagsystemen juist
goed in landen waar marktstructuren, de
energieprijzen en verdwijnende feed-in

tarieven gunstig zijn. Met de wetenschap
dat zowel Nederland als Vlaanderen de
steun voor kleinverbruikers die zonnepanelen installeren de komende jaren
afbouwt, liggen
de kansen voor het grijpen.
Impact coronavirus nihil
In het najaar van 2020 maakte SolarPower Europe met de publicatie van de
eerste editie van de European Market

Outlook for Residential Battery Storage
bekend dat de Europese afzetmarkt
voor residentiële energieopslagsystemen
in 2019 met 57 procent is gegroeid.
De nieuw geïnstalleerde capaciteit van
thuisbatterijen was daarbij 745 megawattuur. In totaal beschikte Europa eind
2019 over een geïnstalleerde capaciteit
van bijna 2 gigawattuur.
Snelgroeiend of niet, de markt van
energieopslag is nog steeds een 

BEN JE OP ZOEK NAAR EEN SYSTEEMPROPOSITIE MET ZEKERHEID
VOOR JEZELF EN JE KLANTEN? CHECK: SOLARWATT.NL/ZEKERHEID
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Seizoensopslag kritische kanttekening
Op wereldschaal leiden Amerika en
China de dans. Analisten van Wood
Mackenzie voorspellen dat de Verenigde Staten in 2030 goed zullen zijn voor
365 gigawattuur aan opslagcapaciteit,

‘De afhankelijkheid van fossiele
brandstoffen moet niet ingeruild
worden voor afhankelijkheid van
kritieke grondstoffen’
dat is grofweg de helft van het te zijner
tijd wereldwijd geïnstalleerde batterijvermogen van 741 gigawattuur. China
zal op zijn beurt de wereldwijde nummer 2 zijn met een marktaandeel van
ruim 20 procent en een geïnstalleerde
batterijcapaciteit van 153 gigawattuur.
Wel plaatsen de analisten van Wood
Mackenzie een kritische kanttekening
bij de opmars van batterijen: het gebrek
aan seizoensopslag. ‘Opslag is de sleutel tot sterke groei van hernieuwbareenergiebronnen. De vraag is of energieopslagsystemen op de lange termijn
stabiele inkomstenstromen kunnen
genereren. Goedkope en langdurige
opslag kan steenkool, gas en waterkrachtcentrales steeds meer overtreffen, waardoor een hogere penetratie
van wind- en zonne-energie mogelijk
wordt. De meeste lithium-ionenergieopslagsystemen zijn economisch echter
maximaal 4 tot 6 uur bruikbaar, waardoor er een gat in de markt blijft.’
Groeiscenario’s
Voor de Europese afzetmarkt heeft
SolarPower Europe inmiddels diverse
groeiscenario’s ontwikkeld, waarbij
in het mediumscenario in 2022 voor
het eerst meer dan 1 gigawattuur
aan thuisbatterijen in 1 kalenderjaar
geïnstalleerd zal worden. In 2024 zal
92

MARKTGIDS ZONNE-ENERGIE 2021

de totaal geïnstalleerde hoeveelheid
thuisbatterijen 7,2 gigawattuur bedragen. Dit scenario anticipeert op de
implementatie van het EU Clean Energy
Package voor prosumenten waardoor
veel van de bestaande belemmeringen
worden weggenomen om thuisbatterijen te installeren.
Vlaamse subsidie op de schop
Vlaanderen kent sinds 1 augustus 2019
een heuse subsidie voor thuisbatterijen.
Het maximale subsidiebedrag is 3.200
euro per batterij. Maar storm loopt het
allerminst. In het eerste jaar dat de
subsidieregeling van kracht was, werd
ongeveer 100 keer subsidie aangevraagd. Wel werd de subsidieregeling
verlengd tot 31 december 2021 met een
budget van 1 miljoen euro; goed voor
zo’n 550 installaties.
Energieminister Zuhal Demir verwacht
dat er vanaf 2021 meer draagvlak is om
te investeren in een opslagsysteem. Dit
omdat de subsidie door consumenten
te stapelen is met de nieuwe subsidie
voor zonnepanelen en voor diezelfde
zonnepanelen de terugdraaiende teller
niet meer van kracht is. Tel de invoering
van het capaciteitstarief van 2022 daarbij op – veroorzakers van pieken op het
stroomnet gaan meer betalen – en er
is voor zonnepaneeleigenaren genoeg
reden om een thuisbatterij te kopen.
Energiebelasting en SDE++
In Nederland is vooralsnog geen sprake

Batterijen als wapen tegen
stroompiek en vol stroomnet
Energieopslagsystemen zullen in het
komende decennium in toenemende mate
ingezet worden om het elektriciteitsnet
te ontlasten. In Nederland omdat het
stroomnet steeds voller raakt en in Vlaanderen omdat veroorzakers van stroompieken vanaf 2022 meer moeten betalen door
de invoering van een capaciteitstarief.
Onderzoeks- en adviesbureau CE Delft
pleit ervoor om in Nederland zonneparken
in de toekomst op de helft van de capaciteit aan te sluiten en met alles erboven
een batterij op te laden. Die kan dan in de
avond weer ontladen op het net. Batterijen
bij zonneparken kunnen er zo voor zorgen
dat een geringere capaciteit nodig is.
Nu moet voor een klein aantal uren een
forse capaciteit worden aangelegd; door
batterijen kan dit met 50 procent per zonnepark worden verminderd.

© Leclanché

opkomende en zodoende een relatief
nieuwe beleggingscategorie met
bijbehorende risico’s. Toch lijken de belanghebbenden geïnteresseerd – of het
nu gaat om eindgebruikers of grote
aandelenbeleggers – om volop te
investeren. Daarbij worden zij niet of
nauwelijks gehinderd door de coronapandemie en de gevolgen van de
bijbehorende economische recessie.
De impact van het coronavirus lijkt dan
ook nihil.

Kritieke grondstoffen
De Europese Commissie heeft in het najaar van 2020 de European Raw Materials Alliance
(ERMA) gelanceerd om in de strijd met onder meer China over voldoende kritieke grondstoffen te beschikken. Daarbij is een lijst opgesteld met 30 kritieke grondstoffen met
onder meer silicium voor kristallijn siliciumzonnecellen, indium en gallium voor dunnefilmzonnecellen en lithium voor batterijen. In het actieplan wordt ingegaan op de huidige
en toekomstige uitdagingen en worden maatregelen voorgesteld om Europa minder
afhankelijk van derde landen te maken. Europa zal, alleen al voor bijvoorbeeld accu’s voor
elektrische auto’s en energieopslag, in 2030 18 keer zoveel lithium nodig hebben, en tegen 2050 60 keer zoveel. De EU waakt er daarom voor dat de huidige afhankelijkheid van
fossiele brandstoffen niet ingeruild wordt voor afhankelijkheid van kritieke grondstoffen.
De oprichting van ERMA kadert in de Europese Green Deal. Eurocommissaris Frans
Timmermans presenteerde half september namens de EU het plan om de uitstoot van
broeikasgassen tegen 2030 met ten minste 55 procent te verminderen ten opzichte
van het niveau van 1990. Europa moet daarbij in 2030 niet 32 procent maar 38 tot 40
procent van zijn energie duurzaam opwekken. En door de hieraan gelieerde explosieve
groei van het aantal windmolens en zonnepanelen – en het bijbehorende intermitterende
karakter, hernieuwbare-energiebronnen produceren niet constant dezelfde hoeveelheid
stroom – groeit de roep om de grootschalige uitrol van energieopslagsystemen.

van een subsidieregeling voor thuisbatterijen, maar overweegt minister Wiebes
van Economische Zaken en Klimaat
om energieopslag voor grootschalige
hernieuwbare-energiesystemen vanaf
2021 in aanmerking te laten komen
voor subsidie via de Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++).
Daarbij zou het gaan om energieopslagsystemen voor uitgestelde levering. Dit
zijn systemen waarmee elektriciteit kan
worden opgeslagen en vervolgens kan
worden geleverd op een later moment,
als de vraag naar elektriciteit groter is.
Bovendien werkt staatssecretaris
Vijlbrief van Financiën aan een oplossing voor de dubbele energiebelasting
die wordt betaald bij het gebruik van
batterijen. De Europese Richtlijn Energiebelastingen kent momenteel geen
bepalingen voor batterijopslag, omdat
daarvan nog niet of nauwelijks sprake
was ten tijde van het opstellen van deze

richtlijn. Naar verwachting van Vijlbrief
komt de Europese Commissie in 2021
met een wijzigingsvoorstel om de
richtlijn te moderniseren en dat zou ook
in Nederland een einde moeten maken
aan de dubbele belastingheffing.
Integratie batterij en omvormer
Bij de verschillende maatregelen die
de Nederlandse en Vlaamse overheden
nemen om de uitrol van energieopslagsystemen te versnellen, houden
zij rekening met een alsmaar dalende
kostprijs van batterijen. De gemiddelde
kosten van een lithium-ionbatterijcel
zakt volgens marktonderzoeksbureau
IHS Markit in 2023 tot onder de 100
Amerikaanse dollar per kilowattuur. Verwacht wordt dat de gemiddelde kosten
van een lithium-ioncel tegen het einde
van het decennium verder zullen dalen
tot 73 Amerikaanse dollar per kilowattuur in 2030.

IHS Markit verwacht dat de grootste bijdrage aan de dalende batterijcelkosten
in het komende decennium de verlaging
van de productiekosten zal zijn, door
grotere fabrieken en het benutten van
schaalvoordelen. Vermindering van
materiaalkosten door verbetering van
de efficiëntie en het toepassen van
goedkopere kathodesamenstellingen
en verbeteringen in de energiedichtheid
van de batterij zullen naar verwachting
ook een rol spelen. Van de 3 belangrijkste lithium-ionbatterijcellen – lithiumnikkel-mangaan-kobalt (LNMC), lithiumnikkel-kobalt-aluminiumoxiden (LNCA)
en lithium-ijzerfosfaat (LFP) – is LFP
in 2020 al onder de 100 Amerikaanse
dollar per kilowattuur-drempel gezakt.
Alle 3 de typen batterijen zullen zich in
2024 onder de grens van 100 Amerikaanse dollar bevinden. In tegenstelling
tot zonnepanelen – die uitwisselbaar
zijn met vrijwel alle omvormers – zullen
energieopslagsystemen worden ontworpen en gebrandmerkt door de omvormerfabrikanten. De integratie tussen
de batterij en de omvormer is cruciaal
om de garantie, de prestaties en het
installatiegemak te behouden. Installateurs willen daarbij één aanspreekpunt
voor het gehele zonne-energie- en
opslagsysteem.
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[ADVERTORIAL]

Nieuwe generatie omvormers Huawei Solar:
betrouwbaar, innovatief en veilig

4BLUE

Alius

Robert-Paul Evers
Bijsterhuizen 3005a, 6604LP Wijchen (Nederland)
T. +31 24 204 20 90
E. info@4blue.nl
I. www.4blue.nl

Stan Bergmans
Meerheide 101, 5521DX Eersel (Nederland)
T. +31 497 555 362
E. info@alius.nl
I. www.alius.nl

Bij 4BLUE staan we voor goede kwaliteit, sterke communicatie
en duurzame relaties. Geen anonieme groothandel, maar jouw
partner in distributie. We staan te alle tijden voor je klaar en
bieden commerciële en technische ondersteuning. Door een
zorgvuldig samengesteld assortiment hoef jij niet op zoek naar
de beste producten, dat hebben wij al gedaan. Hierdoor weten
wij alles van onze producten en zijn ze altijd op voorraad.

Alius ontwikkelt, produceert en distribueert tools en producten
die de wereld voorzien van duurzame energie! Zo zijn wij de
grootste SolarEdge distributeur en specialist in de Benelux.
Daarnaast zijn we trotse aanbieder van topmerken als REC,
DMEGC, Sunbeam, de zoutwaterbatterij GREENROCK, de
PVT-oplossing Volthera en het prachtige Aelex inleg-montagesysteem. Bij Alius steken we graag onze energie in jou!

Met de lancering van een nieuwe generatie heeft Huawei Solar
zijn omvormers omgedoopt tot smart energy centers.
in verschillende scenario’s te identificeren, waardoor het
aanpassingsvermogen wordt verbeterd.

Huawei zit niet stil en blijft met zijn R&D de producten
continu verbeteren. Met de feedback van installateurs,
heeft Huawei een nieuwe generatie ontwikkeld: de Huawei
SUN2000L1 1-fase en 3-fase residentieel.
Smart
De SUN2000L1 1-fase smart energy centers zijn standaard
voorzien van vlamboogdetectie en beschikken over een
nieuw type optimizer voor zonnepanelen tot 450 wattpiek.
De aanduiding smart energy center verwijst naar het feit dat
er geen extra hardware nodig is om de optimizer uit te lezen.
De omvormer kan communiceren via WLAN, ethernet of
zelfs 4G. Ook is het mogelijk om extra meet-apparatuur aan
te sluiten voor compleet inzicht in opwekking en verbruik.
Vlamboogdetectie
Een vlamboog wordt veroorzaakt door de ionisatie van
lucht wanneer er kortsluiting ontstaat. Om dit te voorkomen heeft Huawei de AI BOOST AFCI intelligente
vlamboogdetectie oplossing ontwikkeld. Hierbij wordt
vlamboogdetectie (AFCI) gecombineerd met deeplearningtechnologieën op basis van Huawei-technische ervaring
op het gebied van ICT en kunstmatige intelligentie (AI).
Hierdoor is het detectiemodel in staat om voortdurend
onbekende spectrums te leren, waardoor het geluidsaanpassingsvermogen effectief wordt verbeterd. Daarnaast
is het model in staat om effectief vlamboogkenmerken

Prestaties
De Huawei-omvormers met geïntegreerde AFCI-functie:
1. voldoen aan de internationale norm UL 1699B-2018.
2. beschikken over de rapid shutdown functie om vlamboog
risico’s tot het minimum te beperken.
3. geven bij toepassing van compatibele Huawei optimizers
op module niveau weer waar het probleem zich voordoet.
4. beschikken over de Implementatie van intelligente
AI BOOST AFCI detectie oplossing met een hoge precisiedetectie voor een brede toepassing bij een kabellengte
tot 200 meter.
Omvormertypes met AFIC (vlamboogdetectie):
• SUN2000-2-6KTL-L1
• SUN2000-3-10KTL-M0/M1
• SUN2000-12-20-KTL-M0/M2
• SUN2000-36KTL-AFCI
• SUN2000-100KTL-M1-AFCI
FUTURE PROOF
Huawei heeft haar eigen LUNA batterij inmiddels uitgebracht
(+/- Q4 2020 leverbaar). De LUNA batterij is compatible met
de battery-ready modellen van Huawei. Als Wattkraft profileren we ons nadrukkelijk als importeur met een sterke focus
op service. We staan installateurs met raad en daad bij,
verzorgen scholing vooraf en ondersteuning via de telefoon
of zelfs op locatie. Dat alles met als doel te komen tot een
optimale zonnestroominstallatie en merkbeleving.
NIEUW SUN2000-2KTL-L1 t/m 6KTL-L1:
• SMART: inclusief vlamboogdetectie
• EASY: compatible met optimizers (partieel/geheel)
• BATTERY INTERFACE: plug & play
• SAFE: AC & DC overspanningsbeveiliging type II
• FLEXIBLE: 2 MPPT

Batenburg Techniek

BayWa r.e. Solar Systems

Batenburg Techniek zorgt voor aansluitingen van PV-parken, vanaf
de omvormers tot en met de aansluiting van de netbeheerder.
Voor deze distributie-infrastructuur leveren en installeren wij
o.a. de compactstations, inverterstations, railkoker en passende
componenenten. Wij zijn uniek in de markt omdat wij levering
van energietechnische componenten combineren met installatie
op locatie.

BayWa r.e. Solar Systems S.à r.l. is actief op de Benelux en de
Franse met lokale vertegenwoordiger. We beschikken over een
selectie van hoogwaardige modules, omvormers, opslagsystemen, laadpalen en ons eigen montagesysteem ‘novotegra’. We
staan u bij van de planning tot en met de installatie van - zelfs
veeleisende - fotovoltaïsche installaties en bieden een snelle en
tijdige levering, ook direct naar de bouwplaats en zonder BTW.

Olaf Moens
Admiraal Helfrichweg 2a, 2901AB Capelle a/d IJssel (NL)
T. +31 10 258 08 88
E. olaf.moens@batenburg.nl
I. www.batenburg.nl/over-ons/energietransitie

John Willems | Kantorencentrum Poort van Nijmegen
Bijsterhuizen 1160D, 6546AS Nijmegen (Nederland)
T. +31 858 001 001
E. solarsystems@baywa-re.nl
I. solar-distribution.baywa-re.nl

Bird & Bird

Cast4All

Bird & Bird is een internationaal advocatenkantoor met 29
kantoren wereldwijd. Wij combineren excellente juridische
expertise met diepgaande sectorkennis. Een sterke focus ligt
op hightech en gereguleerde sectoren, zoals Energy & Utilities.
Het team van Bird & Bird NL bestaat uit ca. 80 advocaten,
fiscalisten en notarissen.

Cast4All/Xemex, bieden energiemonitoring oplossingen aan
voor het beheren van residentiële PV installaties en lage energie
woningen (EPV, BENG,...). Los van bewoners internetconnectie
worden totale energiestromen en prestaties van PV-installaties,
warmtepompen, WTW, batterijen, laadpalen, etc in kaart gebracht.
Tienduizenden woningen van woningcorporaties, ESCOs en
installateurs vertrouwen dagelijks op Cast4All/Xemex voor de
bescherming van hun investeringen in duurzame energie.



        

Wattkraft Benelux

Benelux Orteliuslaan 850, 3528 BB Utrecht (Nederland)
T. +31 30 227 0526
E. sales.benelux@wattkraft.com
I. www.wattkraft.com
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Sophie Dingenen
Zuid-Hollandplein 22, 2596AW Den Haag (NL)
Gustav Mahlerplein 28 (7th floor), 1082 MA A’dam (NL)
T. +31 6 516 07 129 I. www.twobirds.com
E. sophie.dingenen@twobirds.com



Peter Van der Stock
Galileilaan 15, 2845 Niel (België)
T. +32 476 803991
E. peter.van.der.stock@cast4all.com
I. www.cast4all.com
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Fronius International

mr. Romano Hagen
Catharijnelaan 5, 2161CK Lisse (Nederland)
T. +31 85 48 66 900
E. info@btw-zonnepanelen.nl
I. www.btw-zonnepanelen.nl

Jaap Dooves
Grote Tocht 102, 1507CE Zaandam (Nederland)
T. +31 75 615 86 10
E. info@devcon-eco.nl
I. www.devcon-eco.nl

Froniusplatz 1
4600 Wels, Oostenrijk (Nederland)
T. +43 7242 241 3000
E. pv-sales@fronius.com
I. www.fronius.nl

Ramon Li
Dalkruidbaan 107, 2908KC Capelle aan den IJssel (NL)
T. +31 85 040 9967
E. info@ginverter.com
I. www.growatt.co.nl

Encon

Enphase Energy

IBC SOLAR

KOSTAL Solar Electric

Ad Verbaas
Kerkenbos 1224c, 6546BE Nijmegen (Nederland)
T. +31 88 111 06 00
E. info@encon-energy.nl
I. www.encon-energy.nl

Robert Gruijters
Pettelaarpark 84-2nd. floor, 5216PP ’s-Hertogenbosch (NL)
T. +31 73 704 16 33
E. rgruijters@enphaseenergy.com
I. www.enphase.com/nl

Faisal Shaikh
Industrieweg 1A, 6101WS Echt (Nederland)
T. +31 88 101 9000
E. info@ibc-solar.nl
I. www.ibc-solar.nl

Patricia Strauss
Hanferstr 6, 79108 Freiburg i Br. (Duitsland)
T. +49 152 217 126 00
E. p.strauss@kostal.com
I. www.kostal-solar-electric.com

ESTG

EWS

Libra Energy

SAJ Electric Europe

Klaas Galama
Rietgraaf 2a, 6678PJ Oosterhout (Gld, Nederland)
T. +31 85 273 65 75
E. sales@estg.eu
I. www.estg.eu

Marcus Gries
Am Bahnhof 20, 24983 Handewitt (Duitsland)
T. +49 4608 6781
E. info@photovoltaics.eu
I. www.photovoltaics.eu

Ilse Cappelle
Eendrachtsstraat 199, 1951AX Velsen-Noord (NL)
T. +31 88 88 80 300
E. marketing@libra.energy
I. www.libra.energy

Hellen Zhong
Maagdenstraat 44, 9600 Ronse (België)
T. +32 484 945 445
E. info@saj-electric.com
I. www.saj-electric.com
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SAJ is een van de grootste wereldwijde fabrikanten van
PV-omvormers en levert on-grid PV-omvormers van 0,7 kW
tot 60 kW, hybride omvormers voor zonne-energie, een
AC-retrofitsysteem en monitoringplatform. Met meer dan
10 jaar ervaring in de PV-industrie, biedt SAJ de markt
hoogwaardige producten en snel reagerende diensten
met een lokaal servicenetwerk.
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Libra Energy is de juiste partner voor al jouw duurzame
energieoplossingen. Op het gebied van zonne-energie,
energieopslag en e-mobility zijn wij de experts. Wij staan
klaar om jou direct te ondersteunen en te adviseren.
In combinatie met ons uitgebreide productassortiment
zorgen wij dat jouw installatieproject slaagt.

KOSTAL Solar Electric GmbH gevestigt in Freiburg werd
opgericht in 2006 als deel van de KOSTAL Industrial
Electronics. KOSTAL Solar Electric is een van de toonaangevende aaanbieders van innovatieve Stringomvormers en PV
Opslagoplossingen voor residentiele en commerciele Solar
Installaties. Flexibel, communicatief en praktisch.De brede
scala van producten omvat voor elke behoefte de juiste oplossing.

fa

EWS, opgericht in 1985, is een toonaangevende distributeur
van fotovoltaïsche producten in Noord-Europa. Als een ‘partner
van ambachten en handel’ helpt EWS klanten met uitgebreide
projectplanning, verkoopondersteuning, marketingactiviteiten, just-in-time levering en after-sales-services. EWS streeft
ernaar alleen hoogwaardige componenten te leveren en werkt
daarom alleen samen met bekende producenten.

IBC SOLAR is een van ’s werelds grootste PV specialisten
die totaaloplossingen biedt met een geïnstalleerd vermogen
van meer dan 4,2 gigawatt wereldwijd. Het portfolio van IBC
SOLAR omvat kwalitatieve zonnepanelen, omvormers, montagesystemen en componenten. Daarnaast verzorgt IBC SOLAR
totale projecten inclusief advisering, planning en monitoring.

Growatt is een wereldleider op het gebied van PV-omvormers,
energieopslag en slimme energieoplossingen. Growatt behoort
volgens IHS Markit tot ’s werelds top 10 leveranciers van PVomvormers. Tot nu toe heeft Growatt meer dan 20 GW aan PVsystemen verzonden en een uitgebreid netwerk opgebouwd met
wereldwijd 14 vestigingen.
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Enphase Energy, een wereldwijd energietechnologiebedrijf,
levert slimme, gebruiksvriendelijke oplossingen die zonnestroom,
opslag en beheer op één intelligent platform verbinden. Enphase
Energy revolutioneert zonne-energie met zijn micro omvormer
technologie en produceert ’s werelds echt geïntegreerde energieopslagoplossing. Enphase heeft meer dan 30 miljoen micro
omvormers verzonden, en meer dan 1,3 mln Enphase residentiële
en commerciële systemen in meer dan 130 landen geïnstalleerd.

Growatt New Energy

fa
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ESTG is een internationale (online) solar groothandel. Via ons
energieneutrale bedrijfspand leveren wij aan 7.000 professionele
installateurs en verzorgen wij jaarlijks 60.000 leveringen naar 38
Europese landen. De juiste voorraad op het juiste moment tegen
de juiste prijs beschikbaar hebben. Dat is waar het volgens ons allemaal om draait. Wij houden ons bezig met distributie, warehouse
management, logistiek en fulfilment.

Fronius International is een Oostenrijkse onderneming,
de Business Unit Solar Energy ontwikkelt sinds 1992 toepassingen
voor fotovoltaïsche energie. Samen met 24 vestigingen, een
export aandeel van 95%, een geïnstalleeerd omvormer vermogen
van 17Gigawatt en een wereldwijd netwerk van deskundige
installatie-, service- en verkooppartners is Fronius in staat om
op een slimme en effeciënte wijze de productie, opslag, verbruik
en de verdeling van de energie te verzorgen.

fa

Encon is een onafhankelijk bureau dat bedrijven ondersteunt
met creatieve en vernieuwende oplossingen in hun transitie
om duurzamer te worden. Voor Zon/PV projecten voert
Encon de complete begeleiding uit van haalbaarheid, bestek
en aanbesteding van de installatie en de projectbegeleiding
t/m definitieve oplevering. Ook voert Encon de Technical Due
Diligence uit voor banken en investeerders.

Wij ontwikkelen, realiseren, beheren en verzorgen:
- zakelijke zonne-energieprojecten en SDE-subsidies
- laadinfrastructuur en laadpalen
- solar carports
- energieopslag
- onderhoud en beheer zonne-energie installaties
- energieonderzoeken (o.a. EED Energie Audits)
- energie- en verduurzamingsadviezen op maat
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Devcon Ecosystems

Wij gespecialiseerd in BTW op zonnepanelen en duurzame
subsidies. Voor velen is dit onbekend terrein en klanten
waarderen ontzorging. Kost het tijd of energie? Nergens voor
nodig. Onze fiscaal getrainde collega’s en fiscaal jurist staan
altijd voor je klaar om aanvragen te behandelen of vragen te
beantwoorden.
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De Centrale BTW Teruggave en Subsidie Aanvraag
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Hogeweyselaan 145, 1382JK Weesp (Nederland)
T. +31 294 745700
E. sales@solarclarity.nl
I. www.solarclarity.nl

Erik de Leeuw
Het Eek 7, 4004LM Tiel (Nederland)
T. +31 344 767 002
E. info.benelux@solarwatt.com
I. www.solarwatt.nl

Lizzy Wu
No. 57 Jintong Road,Binhai Industrial Park, Xiangshan,
Ningbo, Zhejiang, 315712 (China)
T. +86 574 6580 4299 E. lizzy@ginlong.com
I. www.solisinverters.com

SolarDistri

SolarEdge Technologies

Trio Investment

Volta Solar

D. van Doorn
Zernikeweg 1, 3245RA Middelharnis (Nederland)
T. +31 85 047 0300
E. info@solardistri.nl
I. www.solardistri.nl

Lange Dreef 8, 4131NH Vianen (Nederland)
T. +31 800 7105
E. infoNL@solaredge.com
I. www.solaredge.nl

Gabrielle Smith
Wassenaarseweg 20, 2596CH Den Haag (Nederland)
T. +31 85 081 00 80
E. info@trioinvest.nl
I www.trioinvest.nl

Eisterweg 6, 6422PN Heerlen (Nederland)
T. +31 88 023 7480
E. zonnepanelen@voltasolar.nl
I. www.voltasolar.nl

Solarfields

SolarNRG

ZonnepanelenDelen

Esther Terpstra
Emmasingel 4, 9726AH Groningen (Nederland)
T. +31 85 30 30 850
E. info@solarfields.nl
I. www.solarfields.nl

Sander Noordermeer
Mercuriusplein 40, 2685LP Poeldijk (Nederland)
T. +31 174 752 965
E. sander@solarnrg.nl
I. www.solarnrg.nl

Merijn van de Ven
James Wattstraat 77-k, 1097DL Amsterdam
T. + 31 20 435 7527
E. financiering@zonnepanelendelen.nl
I. financiering.zonnepanelendelen.nl
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Solarfields is producent van duurzame energie en realiseert onder
meer zonne-energiesystemen. Het bedrijf is marktleider in grootschalige grondgebonden zonneparken. Wij realiseren zonneprojecten op
verschillende locaties zoals grond, daken, oude vuilstortlocaties en
parkeerplaatsen. Allemaal met het doel om Nederland verder te verduurzamen en schone energie te produceren. Binnen 10 jaar voorziet
Solarfields ruim 1 miljoen huishoudens van duurzame energie. Onze
uitgangspunten zijn: goed overleg met omwonenden, grondeigenaren,
overheden, zorgvuldigheid in procedures en lokale betrokkenheid.

fa

SolarDistri is uw partner en distributeur in zonnepanelen!
Door onze directe inkoopkanalen en intensieve samenwerking
met producenten bent u voorzien van de meest optimale prijs
voor uw projecten. Beperkt portfolio, maar wel altijd aanbod van
hoge kwaliteit en tevens bankable Tier1 zonnepanelen. SolarDistri
beschikt over ruim 9 jaar ervaring als inkoper en distributie binnen
de solar branche.

SolarEdge is wereldleider in slimme energietechnologie.
Door gebruik te maken van engineering van wereldklasse en
met een niet aflatende focus op innovatie, creëert SolarEdge
slimme energie oplossingen. SolarEdge richt zich op een breed
scala van energie marktsegmenten via PV, opslag, EV-laders,
batterijen, UPS-systemen, aandrijflijnen voor elektrische voertuigen en netwerkdiensten.

Een van de grootste leveranciers en installateurs van zonnestroomsystemen in Nederland. Specialist voor particulieren en
ondernemers en langst bestaande zonnestroomleverancier van
ons land. Daarnaast groothandel voor dealers en installateurs,
die via de eigen applicatie Sunconn eenvoudig kunnen bestellen, en zeer ervaren met collectieven als Eneco, Engie, iChoosr
en Vereniging Eigen Huis.

SOLARWATT is Europees marktleider in glas-glas zonnepanelen en een van ‘s werelds grootste leveranciers van
elektriciteitsopslag. Het Duitse bedrijf werd opgericht in 1993
en heeft ook vestigingen in Nederland, Australië, Frankrijk,
Groot-Brittannië, Italië en Spanje. Met 460 medewerkers richt
het bedrijf zich op hoogwaardige zonnepanelen en intelligente
energiesystemen. SOLARWATT is voor bijna 100% in handen
van Stefan Quandt, tevens grootaandeelhouder van BMW.

Trio Investment BV is een investeringsmaatschappij voor
duurzame energie in Europa en opkomende markten, met
een projectpijplijn van 850 MWp. Wij zijn gespecialiseerd in
projectontwikkeling, bouw, en financiering van duurzame
energieprojecten en breiden ons portfolio graag uit met zonneprojecten op velden, daken, en het water. We zijn trots op ons
aandeel in de energietransitie naar een C02 neutrale wereld!
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Generaal de Wittelaan 19B, 2800 Mechelen (België)
T. +32 15 28 67 39
E. info@SMA-benelux.com
I. www.SMA-Benelux.com

Solarclarity BV is dé online groothandel in solar hardware.
In onze webshop vind je de meest actuele producten voor alle
soorten residentiële en klein-commerciële daken. Vanuit ons
distributiecentrum in Amsterdam zijn we actief voor installateurs in de Benelux en Zweden. Solarclarity heeft een eigen
merk zonnepanelen, DENIM Solar, en een eigen merk energiemanagementproducten, Bliq.

t
an
ik
br
fa

SOLARWATT

Met bijna 40 jaar ervaring en een wereldwijd geïnstalleerd
vermogen van 85 gigawatt, zet SMA vandaag de standaard voor
de duurzame energievoorziening van morgen. Het uitgebreide
gamma bestaat onder andere uit krachtige zonnestroomomvormers
en opslagsystemen, intelligente oplossingen voor energiebeheer en
alomvattende services voor residentiële, commerciële en industriële
zonnestroomprojecten.
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Ginlong Technologies (Solis)

Solarclarity
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SMA Benelux

Solis, opgericht in 2005, is een van de meest ervaren en
grootste specialisten ter wereld in stringomvormers. Solis
helpt de ecologische voetafdruk van de samenleving verkleinen.
De zonne-energiemarkt op residentiële, commerciële en
utiliteitsschaal profiteert van een complete productlijn van
ultrabetrouwbare, betaalbare, kosteneffectieve en innovatieve
string-omvormertechnologieën.

Volta Solar is één van de grootste spelers op gebied van
zonne-energie in Nederland. Het ontwerpen, leveren en installeren van zonne-energie installaties is de kernactiviteit van ons
bedrijf. Wij zijn sterk in het seriematig leveren van veel kleine
installaties voor particulieren of woningcorporaties, maar ook
in het leveren en onderhouden van grootschalige zonnedaken
en zonnevelden.

Specialist in financiering van middelgrote zakelijke
zonne-energieprojecten. Ontwikkelt voor zonne-energie:
Financieringen tot 98% met de beste rente. Voor financieringen
van 50.000 euro tot 5 miljoen euro met looptijd van 15 jaar.
Snel en eenvoudig online geregeld.
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Minder...

“Bij 4BLUE gaan we nét dat stapje verder
voor onze klant. Wij maken ons druk, zodat
jij dat niet hoeft te doen. Of dat voor ons
wel eens stressvol is? Ach, valt wel mee.”
- Geert-Jan de Veer, Accountmanager, 31 jaar oud.

024 204 2090

info@4blue.nl

www.4blue.nl

GROOTHANDELS & IMPORTEURS
Voorvechter van circulariteit

© Donvictorio | Dreamstime.com

De export van zonnepanelen uit China
naar Nederland is tijdens de coronacrisis naar recordhoogte gegroeid. Was
Nederland in 2019 goed voor 13 procent
van de export van Chinese zonnepaneelfabrikanten, tijdens de eerste golf
van de coronacrisis steeg dit volgens
marktonderzoeksbureau PV InfoLink naar
21 procent. Het is tekenend voor de Nederlandse handelsgeest en kenmerkend
voor de belangrijke positie van de haven
in Rotterdam, maar meer nog voor de
handelsgeest van de groothandel. Daar
waar veel Vlaamse groothandels in de
afgelopen jaren hun vleugels uitsloegen
naar Nederland en Nederlandse bedrijven
juist naar Vlaanderen trokken, is het vizier
niet langer alleen gericht op de Benelux.
Meer en meer groothandels slaan hun
vleugels uit naar andere Europese landen.

Coronacrisis leidt tot nieuwe inrichting zonne-energielandschap:

Groothandel potentiële voorvechter van
circulaire zonne-energiemarkt
De coronacrisis heeft wederom laten zien dat bedrijven erg kwetsbaar zijn als ze
afhankelijk zijn van één eindmarkt. Als die wegvalt, keldert de omzet of gaat deze zelfs
naar 0, terwijl de kosten gewoon doorlopen. Ook zonne-energiegroothandels moeten
zorgen voor meer spreiding in hun eindmarkten – geografisch én qua marktsegmenten –
door hun producten en diensten aan meer verschillende klanten te verkopen.
Daarmee worden de grenzen van hun businessmodel opgerekt, extra groeimogelijkheden
aangeboord en de risico’s van een volgende crisis beperkt. Inzetten op circulariteit is
daarbij niet alleen een grote kans, maar ook een must…
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Afhankelijkheid van China
Wel heeft de coronacrisis in één klap
de grote Europese afhankelijkheid van
China zichtbaar gemaakt. Het Chinees
Nieuwjaar en de verlengde sluiting van
fabrikanten door de Chinese lockdown in
reactie op het coronavirus veroorzaakten
plotselinge tekorten in Europa. De stokkende aanvoer van goederen en onderdelen leidde in de Benelux weliswaar
niet tot een volledige stilstand van de
zonne-energiemarkt, maar zorgde links
en rechts voor de nodige problemen.
Aanvankelijk waren het de tekorten die
de groothandels parten speelden, maar
vervolgens waren het te hoge voorraden
die diverse groothandels pijn deden.
Door dalende prijzen moesten zij hun
producten met slechte marges of zelfs
met verlies verkopen.
Steeds meer eisen
En dat terwijl de traditionele positie van
de groothandel in de waardeketen al
enkele jaren van alle kanten onder druk
staat, met alle gevolgen voor de marges van dien. Steeds meer fabrikanten
verkopen rechtstreeks aan installateurs
en sommige zelfs rechtstreeks aan
consumenten. Aangezien ze hiermee de
traditionele distributiekanalen omzeilen,
concurreren ze rechtstreeks met de
inkomsten van groothandelaren. Veel van
de grootste zonnepaneleninstallateurs in
de residentiële pv-markt kiezen er juist
voor om hun inkoop via de groothandel
te laten lopen. De redenen zijn divers: van
ontzorging tot focus en financiële dienstverlening. Het bedienen van de commerciële markt, die drijft op subsidies uit de

Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+), en in de toekomst op
haar opvolger SDE++, is lang niet voor
iedere groothandel weggelegd. Slechts
enkele specialistische groothandels zijn
bij machte om SDE+-projecten groter
dan 1 à 2 megawattpiek te bedienen.
Zij zetten grote volumes zonnepanelen
en omvormers weg, maar lang niet altijd
tegen de beste marges.
Klanten van groothandels stellen tegelijkertijd steeds meer eisen, nieuwe toetreders zetten traditionele verhoudingen op
de tocht. Daarnaast haalt het coronavirus
een streep door vertrouwde patronen in
de relatie- en contactsfeer.
Een-op-een-relaties
Traditiegetrouw zijn een-op-een-relaties
succesbepalend in groothandelsland. De
oude vertrouwde ‘vertegenwoordiger’ is
het gezicht, het geheugen en het lijmmiddel van het groothandelsbedrijf. Maar dat
verandert. Net als de retail maken distributeurs grote stappen in digitalisering
en e-business, al dan niet versneld door
de uitbraak van het coronavirus. Want
tijdens de coronacrisis zijn de een-opeen-contacten meermaals noodgedwongen tot een minimum beperkt. Daarom
is de ontwikkeling en implementatie van
nieuwe klant-, service- en businessmodellen cruciaal. Hierin is digitalisering de
norm en zijn data leidend. Data zijn vandaag de dag daarmee de nieuwe motor
voor succes en groei.
Inspringen op behoeften
Doordat alles gedigitaliseerd wordt, hebben groothandels immers een ongekende
hoeveelheid data tot hun beschikking
waar ze waardevolle inzichten uit kunnen
halen. Enerzijds kunnen hiermee processen worden verbeterd, anderzijds wordt
het gemakkelijker om snel in te springen
op de behoeften van de klant. Uiteindelijk
leidt dit tot een efficiëntere en gepersonaliseerde dienstverlening en dus een
betere bediening van de afnemer. Als
een groothandel nu nog niet begonnen is
met de implementatie van moderne ICTtechnologieën, dan loopt hij het risico een
achterstand opgelopen te hebben die niet
meer in te halen valt.
Installateurs zijn ‘gewone consumenten’.
Als privépersoon zien ze hoe online-retail
er steeds beter in slaagt om klanten een
gepersonaliseerde customer experience
te bieden. Dus willen ze dat ook terugzien bij hun zakelijke toeleveranciers. Dat
dwingt groothandels om verdere stap-

pen te zetten in de digitale transformatie.
Met retail als voorbeeld, worden groothandelsplatforms steeds intelligenter en
veelzijdiger. Daarbij gaat veel aandacht
uit naar de kwaliteit en dynamiek van
productdata. Maar ook de service en het
delen van kennis, kwaliteiten die karakteristiek waren voor de ‘vertegenwoordiger’, krijgen een plaats op de platforms.
De coronapandemie versnelt deze trend.
Juist nu verwachten installateurs dat
interactie met een groothandel naadloos
verloopt via alle kanalen. Ongeacht of ze
communiceren via een verkoper of via
een mobiele telefoon, internet of mobiele
app, verwachten ze precies dezelfde producten, informatie en diensten te vinden.

‘De groothandel is de
potentiële voorvechter van
de circulaire economie’
Dropshipments
In deze ‘nieuwe tijd’ wordt de kracht van
de groothandel dus in toenemende mate
bepaald door een goed functionerende
database. Een up-to-date database behoort tot de belangrijkste vereisten voor
de groothandel. Een intelligente database
die automatisch prijzen aanpast, de voorraad aanvult en aftersales-activiteiten in
gang zet, is goud waard.
De zonne-energiemarkt kenmerkt zich
immers al jaren door de enorme prijsschommelingen voor zonnepanelen,
waar de langetermijntrend logischerwijs
een dalende kostprijs is. Waar deze
aanvankelijk veroorzaakt werden door
het Europese importheffingendossier, worden deze nu veroorzaakt door
importheffingen in onder meer Amerika
en India, maar meer nog door de sterk
fluctuerende vraag naar zonnepanelen als
direct gevolg van wereldwijde coronalockdowns. De overschotten en tekorten
wisselen elkaar in de solar industrie in
recordtempo af. De groothandel van de
toekomst combineert externe data over
de wereldwijde prijsschommelingen met
zijn eigen data. Zo kan een slim algoritme
voorspellingen over uitgavenpatronen
van installateurs doen. Dat is interessante
informatie voor zowel de fabrikanten als
voor de groothandel. E-fulfilment – de
logistieke afhandeling van een onlinebestelling – wint bij dit alles aan belang.
Want hoe meer de groothandel dat uit
handen neemt van de installateur, hoe
meer toegevoegde waarde de 
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groothandel biedt. Intelligente verzendmogelijkheden zijn noodzaak. Next day
shipping is inmiddels de maatstaf en
sameday delivery of aflevering binnen
een bepaalde tijd worden de nieuwe
standaard. Idealiter bestelt de installateur
bij de groothandel en laat hij de zonnepanelen, omvormers en ander toebehoren
rechtstreeks leveren op het adres van zijn
klant. Het ordersysteem van de groothandel geeft voor deze dropshipments
inzicht in alle artikelen met bijbehorende
voorraad. Installateurs geven meer en
meer de voorkeur aan een groothandel
die deze service biedt ten opzichte van
concurrenten die dit niet hebben.

‘Data zijn vandaag de dag
de nieuwe motor voor
succes en groei’
Circulair zonnepaneel
Weliswaar gaat het nu pas om 100 tot
200 ton zonnepanelen die per jaar gerecycled worden, maar die aantallen zullen
de komende jaren explosief groeien. Het
is daarbij de uitdaging om zoveel mogelijk van de materialen te hergebruiken, bij
voorkeur voor nieuwe zonnepanelen.
De Europese fabrikanten van zonnepanelen zetten in op een duurzame productie.
Het Haagse Exasun claimde in 2020
bijvoorbeeld het eerste circulaire zonnepaneel ter wereld te hebben geproduceerd. Het is een teken aan de wand:
duurzaamheid is inmiddels een trend
waar ook groothandels niet omheen kun-

nen. De omschakeling van een lineaire
naar een circulaire economie heeft direct
invloed op fabrikanten en groothandels:
de productieprocessen en het gebruik
van grondstoffen moeten duurzamer, de
levensduur van producten wordt verlengd, materialen worden hergebruikt en
grondstoffen gerecycled. Dat vraagt allereerst om inzicht in bruikbare materialen
en de distributie hiervan, maar ook om
andere verdienmodellen.
Regisseur op afstand
De conclusie is dan ook helder: voor
groothandels wordt innovatie van
levensbelang, om hun centrale positie
op het gebied van ketenmanagement
en ketenregie te bewaken. Hierin speelt
ICT een cruciale rol. Het ontwikkelen van
systemen om ketens te regisseren en te
monitoren, versterkt hun positie. Door
kennis te exploiteren, ontstaat een groothandel die in de richting beweegt van een
ICT-provider. Nu handelen groothandels
nagenoeg alle fysieke stromen zelf af,
maar in de toekomst is het niet ondenkbaar dat de groothandel steeds meer de
regisseur op afstand wordt.
Als ketenregisseur zorgt de groothandel
voor een betere afstemming van vraag
en aanbod. Zo helpt de groothandel
de omloopsnelheid voor fabrikanten te
verhogen en levertijden te verlagen, en
neemt het voorraadrisico voor installateurs
af. Als een groothandel daarnaast extra
dienstverlening biedt, zoals productondersteuning, marketing, retouren, distributie
en assemblage, verhoogt hij daarmee zijn
toegevoegde waarde nog meer.

© Sonnenstromfabrik

Reparatiediensten
De groothandel kan niet alleen voor de
distributie, maar ook bij de productie als
ketenregisseur optreden. Door zijn centrale rol is de groothandelaar in de positie
om ervoor te zorgen dat grondstoffen,
materialen en producten een tweede
leven krijgen. Aan het begin van het leven
van zonnepanelen en omvormers zijn
groothandels de verdelers en aan het
einde van de levensduur kunnen zij hun
rol pakken als inzamelaars. Hergebruik
van materialen en de ontwikkeling van
biobased materialen moeten er in de
komende jaren toe leiden dat steeds minder gebruikgemaakt wordt van primaire
grondstoffen.
De groothandel kan aan 2 kanten van
de cyclus toegevoegde waarde bieden.
Enerzijds door afvalstromen te regisseren
en anderzijds door circulaire producten op te nemen in het assortiment. Er

zijn groothandels in elektrotechnische
materialen die al jarenlang grondstoffen
uit gesloopte gebouwen aan renovatie- en nieuwbouwprojecten leveren. Op
deze manier kunnen ze opnieuw worden ingezet. In de zonne-energiesector
spelen de groothandels nu al een rol bij
de inzameling van defecte zonnepanelen.
Het aanbieden van reparatiediensten – al
dan niet in samenwerking met fabrikanten – wordt de komende jaren ook in de
Benelux een belangrijk onderdeel van de
zonne-energiemarkt, nu de eerste grote
aantallen omvormers en in mindere mate
zonnepanelen het einde van hun levensduur beginnen te bereiken.
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Michielsen trad ruim 1 jaar geleden in
dienst bij Alius. Die overstap kwam niet
uit het niets. Hij had een ruime ervaring
opgebouwd in het verduurzamen van
woningen en gebouwen met behulp
van zonne-energie, onder andere in de
installatie- en renovatiebranche. Tijdens
dat werk had hij Alius goed leren kennen als leverancier. Toen hij een nieuwe
uitdaging zocht, was de keuze snel
gemaakt.

Hybride oplossing
Waar binnen de energietransitie nu de
focus ligt op het opwekken van groene
elektriciteit, is die opgave feitelijk veel
groter. Nederland moet van het aardgas
af; de warmtetransitie moet worden
ingezet. Alius wil daaraan bijdragen, en
wel vanuit de wetenschap dat de combinatie van zon-elektrisch en -thermisch
daarbij een belangrijke oplossing is.
Michielsen: ‘Het mooie van pvt is dat
het opwekken van stroom onzichtbaar
voor het oog samengaat met warmteproductie. Daarnaast hoef je niet
de bodem in zoals bij geothermie, of
geluidsproducerende buitenunits te
plaatsen. Bovendien is het een technologie die nu al gemakkelijk grootschalig
kan worden uitgerold. Met die gedachte
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In Waalre is een project
opgeleverd waarbij nieuwbouw rijtjeswoningen
worden uitgevoerd met
het all-electric systeem
van Volthera. Met het pvtsysteem zijn de woningen
volledig nul-op-de-meter
(NOM). Bij het project
is gebruikgemaakt van
de indak-oplossing van
het montagesysteem Aelex. Hierdoor
vormen de pvt-panelen één geheel
met het dak.

© Bram Saeys

Fijn, saamhorig en gedreven
‘Energie voor elkaar. Dat is de lijfspreuk
van Alius. Het maakt die ook waar in
de praktijk, zo had ik van buitenaf al
ervaren’, vertelt Michielsen. ‘Het team is
hecht, een soort familie. Niets is te veel.
Iedereen staat voor elkaar klaar en weet
waarom we dit doen; een betere en
duurzame wereld. Dat alles zorgt voor
een bijzondere sfeer: fijn, saamhorig
en gedreven. Dat DNA past naadloos
bij mij. Maar wat ons ook anders dan
anderen maakt, is dat Alius vanaf zijn
start koos voor absolute kwaliteit; in
producten, service en de samenwerking
met installateurs. Daarom werken we
hier bijvoorbeeld alleen met omvormertechnologie van SolarEdge. Ons
aanbod van zonnepanelen bestaat uit
3 high-endmerken: DMEGC, REC en
sinds kort ook de Smart Modules van
SolarEdge. Die bieden ieder hun eigen
voordelen voor onze klanten. Daarnaast
zijn we leverancier van de hoogwaardige inlegmontagesystemen Aelex en
Aesthetica met opdak- en indakoplossingen die mechanische stress en dus
microcracks voorkomen, en daarnaast
een hoge esthetische waarde hebben.’

Referentieprojecten

De uitrol van het Volthera pvt-systeem neemt een vlucht

Alius: samen verduurzamen
voor de volgende generatie
Alius kiest zijn eigen weg als groothandel voor de solar
branche. De organisatie en de mensen die er werken worden
gedreven door het creëren en doorgeven van een schonere en
sterkere wereld. Daarbij doet het bedrijf waar het in gelooft.
Zo beperkt het zich tot de beste producten en staan openheid,
eigen verantwoordelijkheid en kennis-deling voorop. Daarnaast
wil het de energietransitie versnellen door te innoveren.
Zo introduceerde het 5 jaar geleden het pvt-systeem Volthera.
‘Als hybride en natuurlijk ook all-electric oplossing voor
woningen kan dat het komende decennium een belangrijke
push geven aan de warmtetransitie’, aldus businessdeveloper
Bart Michielsen. ‘Dat is ook hard nodig op onze weg naar
een CO2-neutraal Nederland.’

hebben we Volthera ontwikkeld. Als totaalpakket bestaat dat onder andere uit
pvt-panelen, een Vaillant-warmtepomp,
SolarEdge-omvormer en alle geassembleerde benodigdheden voor eenvoudige installatie, regeling en monitoring
voor klant en installateur. Bij all-electric
systemen zit er daarnaast standaard
een boiler voor tapwateropslag bij en
voor hybride systemen is dit optioneel.
Het is een compleet gestandaardiseerd
systeem dat in verschillende set-ups
kan worden toegepast, bijvoorbeeld
bij het realiseren van nul-op-de-meter
(NOM) en bijna energieneutrale (BENG)
woningen. Maar voor nu zien wij de
grootste kans in het integreren van
Volthera in een hybride oplossing – in
combinatie met een gasketel. Daarmee
kan nu op een zeer betaalbare manier al
een wezenlijke slag worden gemaakt in
de verduurzaming van de woningen in
ons land.’
Enorme stappen
Het woningbestand van Nederland
wordt in rap tempo naar hogere energielabels gebracht, onder andere door
het plaatsen van dubbel glas en het

In Hapert is bij een bestaande bungalow een hybride Volthera-systeem
geplaatst. Dat bestaat uit 24 pvt-panelen, 10 pv-panelen van DMEGC, een
Vaillant-warmtepomp van 5,3 kilowatt,
een omvormer en power optimizers
van SolarEdge en een boilervat van
200 liter. De pv- en de pvt-panelen zijn
geplaatst in het plattedakmontagesysteem van Sunbeam.
In Eersel is een nieuw gebouwde
woning voorzien van een all-electric
Volthera-systeem bestaande uit 16 pvtpanelen, 13 pv-panelen van DMEGC,
een Vaillant-warmtepomp van 3
kilowatt, een SolarEdge omvormer en
power optimizers en een boilervat van
300 liter. De pvt-panelen zijn geïntegreerd in het dak met de indak-oplossing van het montagesysteem Aelex.

isoleren van daken en muren. Door dit
gepaard te laten gaan met het installeren van het Volthera-systeem van Alius
kan gemiddeld zo’n 60 tot 80 procent
op gasverbruik bespaard worden en
produceert het systeem daarnaast ook
nog duurzame elektriciteit.

‘De kosten daarvan zijn bovendien overzichtelijk’, stelt Michielsen. ‘Zo is het zeer
betaalbaar in aanschaf en niet nodig om
het warmteafgiftesysteem van die woningen aan te passen. Nederland wil in 2050
CO2-neutraal zijn. Om dat waar te maken, moet in 2030 de helft van dat doel
al gerealiseerd zijn. Laten we dan ook
focussen op het komende decennium en
wel met de bewezen technologie van nu.
Waar het ontwikkelen van warmtenetten
en de introductie van geo- en luchthermische systemen nog heel wat voeten in
de aarde heeft, kunnen we nu al enorme
stappen in de warmtetransitie zetten met
behulp van Volthera binnen een hybride
oplossing. Dat ligt al veel meer in het natuurlijke verlengde van de grote opmars
in het plaatsen van zonnepanelen. Een
bijkomend voordeel is de flexibiliteit van
ons systeem. Dat kan worden aangepast
op toekomstige duurzame technologie
wanneer de verdere transitie van het
gasloos verwarmen van bestaande bouw
verder doorzet.’
Steeds groter
Waar Alius Volthera in 2015 aan de wereld presenteerde, zijn we het station van
pilotprojecten al enige jaren gepasseerd,
zowel voor de particuliere woningmarkt
als de zakelijke markt. Zo heeft het
inmiddels diverse projecten lopen in de
sociale huursector. De marktvolwassenheid van de Volthera-oplossing heeft er
mede toe geleid dat Alius eerder dit jaar
de publieksprijs van de WarmteWissel
mocht ontvangen. Dat is een initiatief
van 8 Brabantse woningcorporaties die
op zoek zijn naar een innovatief alternatief voor de fossiele cv-ketel.
Michielsen: ‘De uitrol van Volthera is een
vlucht aan het nemen. De aanvragen
worden steeds groter. Via ons businessto-consumerkanaal wordt er ook steeds
meer naar gevraagd door eindgebruikers.
Het zijn echter onze installateurs die het
naar de markt brengen. Daarom investeren we flink in hen, voorzien ze van de juiste informatie en certificerende trainingen.
Daarnaast ondersteunen we ze natuurlijk
on the job met ons professionele service
en aftersalesteam. Ieder project moet
slagen om hier een succes van te maken.
Wij zullen de komende jaren Volthera
exponentieel verder in de markt introduceren zodat ook deze warmtepomptoepassing als volwaardige oplossing toegepast
zal worden naast de reeds bestaande en
meer bekende warmtebronsystemen zoals
lucht en bodem.’
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Positieve vibe
‘Ik dacht “zoveel zon, zo weinig energie”,
daar wil ik iets mee doen’, vertelt Stevers.
‘Terug in Nederland ging ik als operationeel manager aan de slag bij Sungevity.
Daar leerde ik Libra Energy kennen; we
kochten er 80 procent van ons materiaal
in. Na 3 jaar keerde ik terug naar OostAfrika om er offgrid solar projecten te
realiseren, bijvoorbeeld bij scholen en
ziekenhuizen. Toen dat avontuur voorbij
was, stelde ik mezelf de vraag wat mijn
ideale nieuwe werkgever zou zijn. Over het
antwoord hoefde ik niet lang na te denken:
Libra Energy. Dat had allereerst te maken
met de positieve vibe binnen dit bedrijf; de
passie voor de producten en de omwenteling naar hernieuwbare energie. Daarnaast had ik aan den lijve ervaren dat het
tevredenstellen van de klant – en dat zo te
houden – hier vooropstaat. Dat is een heel
groot goed in deze hectische markt.’

Het kwaliteitsprogramma van Libra Energy bewijst zich keer op keer:

‘De financiële risico’s
worden alsmaar groter’

Libra Energy levert duurzame-energieproducten aan
installateurs. In de 14 jaar van zijn bestaan heeft het bedrijf
een bijzondere positie opgebouwd in de solar branche.
De distributeur en groothandel behoort tot de grootste van
Nederland en België. ‘Maar belangrijker’, zegt productmanager Gijs Stevers, ‘bij alles wat we doen staat bijdragen
aan het succes van de klant voorop. Service heeft hier
prioriteit, en wel in de breedste zin van het woord.
Kwaliteitsbewaking is daarbij een van de cruciale pijlers.
Producten moeten voldoen aan de verwachting van de
klant en dat moeten ze jaren later nog steeds doen.’

‘Aankondigen dat je
zonnepanelen gaat testen levert
1 procent meer opbrengst op’
Kennis delen
Libra Energy startte in 2007. Anno 2020
telt het 100 werknemers en de jaaromzet is meer dan 100 miljoen euro.
Daarmee is het een van de grootste
productleveranciers voor zonne-energie,
energieopslag en e-mobiliteit in de
Benelux. De basis van dat succes wordt
gevormd door een heldere focus in de
bedrijfsvoering. Waar de markten die het
bedient zich doorlopend in een razend
tempo ontwikkelen, zowel in technologie
als volume, staat het ondersteunen van
de installateur centraal. Zo deelt het op
allerhande wijzen actuele kennis over
pv-technologie en -applicaties, bijvoorbeeld middels cursussen en praktische
advisering bij het ontwerpen van systemen. Een ander majeur aandachtspunt
is logistiek maximaal aansluiten op de
workflow van de projecten van klanten.
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Kwaliteitsprogramma
‘Het begint echter uiteraard allemaal met
kwaliteit’, aldus Stevers. ‘Een klant moet
krijgen wat hij heeft besteld en niet voor
verrassingen komen te staan. Producten
moeten voldoen aan de verwachting en
dat moeten ze jaren later nog steeds
doen, zeker met de businesscases van
nu. De marges van grootschalige zonneprojecten worden steeds kleiner. Dat betekent dat de financiële risico’s alsmaar
groter worden. Maar ook wanneer het
gaat om een zonne-energiesysteem op
het dak van een huis wil je er als installateur en eindgebruiker niet na een paar

jaar achter komen dat de opbrengst niet
is wat die moet zijn. Dat is eens temeer
het geval omdat het verhalen van de
schade op een fabrikant een vervelend
en moeizaam proces kan zijn, zeker wanneer die claim naar China gaat. Verreweg
de meeste zonnepanelen komen daar
vandaan, ook die van ons. Dat hoeft geen
probleem te zijn. Maar er worden er wel
heel wat verkocht waarvan de nominale
waarden lager zijn dan die op de sticker
staan vermeld. Wij willen voorkomen dat
die bij onze klanten terechtkomen. Daarom hebben we een kwaliteitsprogramma
opgezet dat dat moet uitsluiten.’

Referentieprojecten

Libra Energy
© Plein10

Stevers werkt sinds een half jaar bij
Libra Energy. Hij is er verantwoordelijk
voor een optimaal productportfolio,
kwaliteitsmanagement en de aftersales.
Daarbij kan hij bouwen op een grote
expertise in pv-technologie en de realisatie van zonne-energieprojecten. Zijn
fascinatie voor zonne-energie ontstond
in 2012, tijdens een fietstocht door
Oost-Afrika.

Inspectieteam
Het kwaliteitsprogramma van Libra
Energy kent 6 pijlers. Allereerst moeten
de toeleveranciers van zonnepanelen
zich confirmeren aan stringente en gedetailleerde kwaliteitseisen. Tegelijkertijd
worden er heldere afspraken gemaakt
over wat de consequenties zijn wanneer
ze daar niet aan voldoen. Daarnaast
beschikt Libra Energy over een eigen
team van controleurs in China: ‘het
Libra Quality Control Team’. Alvorens de
samenwerking met een fabrikant aan te
gaan, inspecteert dat grondig de productiefaciliteiten ter plekke. Ook tijdens
de productie kijken die mensen over de
schouder van de toeleverancier mee
naar het proces en de resultaten. Bij
nieuwe producten gebeurt dat altijd. Bij
bestaande zijn ze meer dan 50 procent
van de tijd aanwezig.
Geslaagde projecten
Stevers: ‘Daarnaast doen we steekproeven wanneer de zonnepanelen in
de haven van Rotterdam aankomen.
Jaarlijks onderzoeken we er zo’n 1.000,
op microcracks en opbrengst. Dat hebben we uitbesteed aan onze partner:
OdinSpire. Hun ervaring leert dat
producenten zonnepanelen met gemiddeld 1 procent meer opbrengst leveren
wanneer ze weten dat die bij aankomst

worden getest. Ook in ons magazijn
lopen we de producten nog een keer
na, bijvoorbeeld op de juiste kabellengten, labeling en connectoren. De laatste
kwaliteitsborging zit in de serviceverlening van ons technisch supportteam.
Mocht er ondanks al die voorzorgsmaatregelen toch iets mis zijn, dan
verzorgt dit ook de afhandeling met de
verantwoordelijke producent. Dat hele
kwaliteitsprogramma is natuurlijk een
behoorlijke investering in tijd en geld.
Maar wij en onze installateurs verdienen
dat dubbel en dwars terug in de vorm
van geslaagde projecten en geen gedoe
achteraf. Dat het werkt, werd ook nog
eens bewezen toen sommige controles tijdens de coronauitbraak in China
moeilijker waren. Er bleken hier meer
zonnepanelen aan te komen die niet
aan onze standaarden voldeden. Dat
onderstreept nog eens de waarde van
onze unieke aanpak, zeker in een tijd
waarin er nog steeds aan de lopende
band wordt geïnnoveerd. Zonnepanelen en de zonnecellen worden steeds
groter. Er wordt gebruikgemaakt van
tiling ribbon, shingled en zerogaptechnologie. De vermogens groeien. Dat is
allemaal heel mooi; het biedt nieuwe
mogelijkheden. Maar je hebt er niets
aan als ze niet presteren zoals ze moeten presteren.

Op het 40 meter hoge
dak van het langste appartementencomplex in
Nederland worden 1.068
zonnepanelen van Talesun
geplaatst. Eco Energy
Projects realiseert dit
project. De pv-installatie
wordt aangesloten met
omvormers van
Solis en het montagesysteem van der Valk
Solar Systems.
Het gerenoveerde dak van het gemeentehuis van Drimmelen in Made
is door BG DuraSense in opdracht van
Elektroservice Holland uit Hardinxveld
Giessendam voorzien van zonnepanelen
van JA Solar. Het totaal geïnstalleerd
vermogen bedraagt 82,96 kilowattuur,
gemonteerd op de onderconstructie
FlatFix Fusion van Esdec. Het pv-systeem is aangesloten met 2 SolarEdge
27.6K-omvormers.
RE-Source Duurzame Installaties heeft
op het dak van het Strabrecht College in
Geldrop 962 zonnepanelen van JA Solar
geplaatst met een vermogen van 340
wattpiek per stuk. Deze staan gekoppeld
aan 3 SolarEdge 82.8K-omvormers en
481 P730 power optimizers. De zonnepanelen en power optimizers zijn bevestigd
door gebruik te maken van het FlatFix
Fusion-montagesysteem van Esdec.
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PVO International:

500 megawattpiek zonnepanelen
vindt vanuit Rosmalen zijn weg in Europa
PVO International is in 6 jaar uitgegroeid tot een van de marktleiders in zowel de
zakelijke als residentiële zonnestroommarkt. De pan-Europese pv-groothandel
is wellicht het ‘best bewaarde geheim van de pv-industrie’ en behaalt grote successen:
het bedrijf heeft in 2020 maar liefst 500 megawattpiek aan zonnepanelen uitgeleverd
aan zijn klanten. ‘En in de komende 2 jaar groeien we door naar een volume van
gigawattpiek’, aldus Frank Heijckmann, die samen met Gideon Overwater en
Arne Bart Huibers de dagelijkse leiding heeft.

Juiste posities
In de voorbije jaren heeft PVO International daarbij voor de buitenwereld onder de
radar geopereerd. Dat is volgens Heijckmann een bewuste keuze geweest. ‘Wij
schreeuwen niet graag van de daken wie
onze klanten zijn. Toch hebben we nu de
keuze gemaakt om meer op de voorgrond te treden.’
Het bedrijf heeft meerdere redenen om
naamsbekendheid op te bouwen in de
landen waar het bedrijf actief is. Daarbij
is PVO International ook verwikkeld in
‘the battle for talent’, Heijckmann typeert het vinden van geschikt personeel
als een van de grote uitdagingen voor
toekomstige groei. ‘Wij zien onze afnemers als meer dan een klant. We gaan
partnerships aan: persoonlijke relaties
waarbij wij onze kennis delen om onze
afnemers optimaal te laten presteren.
Door hen een inkijkje te geven in hoe de
internationale zonnestroommarkt zich
ontwikkelt en wat er te gebeuren staat,
helpen wij hen de juiste posities in te
nemen. Wij hebben geen of nauwelijks
klanten die last-minutebestellingen
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‘Met PVO richten we ons sinds 2014 als
internationale organisatie op de inkoop
ten behoeve van grote epc-bedrijven,
projectontwikkelaars en energiemaatschappijen, die zelfstandig niet het
volume hebben om bestand te zijn
tegen het krachtenveld uit China’, opent
Heijckmann het gesprek. ‘Daarbij zijn
we dus niet alleen actief in de Benelux,
maar ook in Duitsland, Finland, Polen
en Zweden. Inkopen is zoveel meer dan
op een bepaald moment zonnepanelen
inkopen in China.’

plaatsen, want dat leidt per definitie
tot hogere inkoopprijzen. Want beschik
je over de juiste marktinformatie, dan
plaats je 3 tot 4 maanden voor een
projectstart al tegen de juiste condities
een bestelling.’
Objectieve marktinformatie
Heijckmann kan met trots melden dat
PVO International inmiddels de grootste
Europese klant is van zonnepaneelfabrikant JinkoSolar. ‘Met hen kunnen we
lezen en schrijven. Daarnaast werken
we ook veelvuldig met de zonnepanelen
van Trina Solar en onder andere met
de omvormers van Sungrow, SMA en
Growatt. Daarbij houden we wel oog
voor nieuwe ontwikkelingen in de markt
en wat andere merken te bieden hebben. Dit zodat onze klanten het beste
krijgen wat de markt te bieden heeft.
Bij montagesystemen kiezen we met
name voor Esdec en Van der Valk Solar
Systems. Door met een beperkt aantal
fabrikanten samen te werken, kunnen
we garanderen dat de voorwaarden die
we onze klanten bieden altijd interessanter zijn dan wanneer ze direct bij
de bron inkopen. Wij zijn dé schakel
tussen de Chinese fabrikanten en grote
projectontwikkelaars en epc’ers. Een
belangrijke toegevoegde waarde daarbij
van ons bedrijf is het verzorgen van de
juiste, objectieve marktinformatie.’
Bovendien biedt zakendoen met PVO
International volgens Heijckmann klanten flexibiliteit. ‘Een klant die bijvoorbeeld zijn zonnepanelen 3 weken later
geleverd wil krijgen omdat een project
vertraging heeft opgelopen, kunnen wij
de helpende hand reiken. Ook op het
gebied van financiering bieden wij vaak
flexibiliteit en creatieve oplossingen.
Veel bedrijven vinden het bijvoorbeeld
ingewikkeld om een aanbetaling aan
een Chinees bedrijf te doen. Wij kennen
de risico’s van zakendoen met China en
hebben die afgedekt.’
Kwaliteit en testen
‘Veel zonnestroombedrijven hebben in
het recente verleden hun neus gestoten
met zakendoen in China’, vervolgt Heijckmann. ‘De problemen liepen uiteen
van producten van slechte kwaliteit tot
complete betalingen die kwijtraakten.
De belangrijkste les? Inkopen in China
is anders dan in Europa. Dat moet je
aan specialisten overlaten. Wij hebben de omvang en expertise om extra
kwaliteitsnormen op te stellen en te

eisen. Hierdoor weten we zeker dat wij
de kwaliteit krijgen die we willen. En
ja, ook bij de grote fabrikanten moet
je scherp blijven. Onze inkoopafdeling werkt iedere dag ongekend hard
om onze leveranciers scherp te houden. Want ook bij de A-merken zie je
kleurverschillen en scheve busbars bij
zonnepanelen. Kwaliteitsissues zijn van
alle dagen. Het gebeurt nog steeds, en
nog altijd te vaak.’
Vanaf 2021 test PVO International
daarom alle zonnepanelen die het
inkoopt bij de bron. Heijckmann: ‘Wij
zijn de hoeder van de kwaliteit. We
gaan onsite – dus in de fabrieken waar
de zonnepanelen geproduceerd worden
– testen conform de meest recente wereldstandaard. Projectontwikkelaars en
Referentieprojecten

PVO International
PVO International heeft in
2020 enkele honderden
zonne-stroomprojecten
van zonnepanelen, omvormers, montagesystemen
en ander toebehoren
voorzien. Van een zonnedak van 500 kilowattpiek
tot een zonnepark van
tientallen megawattpiek.
‘In totaal hebben we in
2020 meer dan 1,5 miljoen
zonnepanelen en vele
duizenden omvormers uitgeleverd’, aldus directeur
Frank Heijckmann.

investeerders willen ook meer controle
en dat zonnepanelen getest worden alvorens ze op transport naar Nederland
gaan. Dit om bij aankomst niet voor
onverwachte verrassingen geplaatst
te worden. Projectontwikkelaars willen
meer grip hebben op de inkoop en de
kwaliteit van de gebruikte producten.
Zij besluiten daarom steeds vaker
rechtstreeks met ons zaken te doen.
Wij schakelen vervolgens weer met de
installerende partij over de aflevering
van de goederen.’
Volumespel
PVO International kan volgens Heijckmann ook scherper inkopen dan
epc’ers. ‘Het is een volumespel’, zegt

Heijckmann stellig. ‘Als je klein blijft,
ga je de wedstrijd verliezen. De juiste
condities – qua prijs, betalingen en
beschikbaarheid – krijg je alleen als
je grote volumes afneemt. Als je bij
een Chinese fabrikant 300 megawattpiek zonnepanelen in bestelling
hebt, laten ze je niet zomaar vallen.
Koop je “slechts” enkele tientallen
megawattpiek zonnepanelen, dan
sta je achteraan in de rij. Volume is
écht essentieel.’
Met de wetenschap dat de Chinese
fabrikanten van zonnepanelen en omvormers voortdurend blijven opschalen,
acht Heijckmann het niet ondenkbaar
dat dit ook onder groothandels tot een
consolidatieslag zal leiden. ‘Het blijft
immers raar dat je in de Benelux enkele
tientallen groothandels hebt die allemaal dezelfde backoffice organiseren,
dezelfde logistiek bedrijven en dezelfde
financieringsissues kennen.’
Op naar 1 gigawattpiek
De ondernemer sluit overigens niet
uit dat PVO International op het overnamepad gaat. ‘Want het bundelen van
inkoop, administratie en logistiek zou
leiden tot nog meer efficiency en dus
nog betere condities voor onze klanten.’
Wat voor Heijckmann vaststaat, is dat
PVO International explosief verder zal
groeien. ‘In 2020 distribueren we 500
megawattpiek aan zonnepanelen. In
2021 zal dit groeien naar 750 megawattpiek en het kalenderjaar daarna
naar ruim 1 gigawattpiek.’
Geografisch voordeel
En die groei zal vanaf het hoofdkantoor
in Rosmalen en de haven in Rotterdam
gefaciliteerd worden. ‘Dat we onder
andere vanuit Rotterdam opereren als
distributeur is voor onze Aziatische
leveranciers van groot belang’, stelt
Heijckmann. ‘Heel Midden- en NoordEuropa weet dat Rotterdam dé plek is
waar alle spullen het continent binnenkomen. De logistieke keten van Europa
begint in Rotterdam. Dat geeft ons als
Nederlandse groothandel een groot geografisch voordeel. Het leeuwendeel van
de zonnepanelen en omvormers die wij
distribueren wordt rechtstreeks vanuit de
haven in Rotterdam naar onze klanten
vervoerd; per schip of per vrachtwagen.
75 procent van de zonnepanelen die bij
ons binnenkomt is namelijk al verkocht.
Deze komen dus nooit in ons magazijn
in Rosmalen terecht.’
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VDH Solar toont toegevoegde waarde tijdens coronacrisis:

‘Wij zijn de levensader
van de installateur’

2 keer zo veel ruimte
Het kalenderjaar 2020 begon feestelijk
voor VDH Solar. Aan het begin van het
jaar werd in Hazerswoude-Dorp een
fonkelnieuw bedrijfsgebouw in gebruik
genomen. Het bedrijf kocht hiertoe
11.000 vierkante meter grond aan en
realiseerde hier een ruim 5.000 vierkante
meter tellend distributiecentrum. Dit
biedt ten opzichte van oude locatie bijna
2 keer zo veel ruimte, binnen maar ook
buiten. Daarmee was VDH Solar ‘fysiek’
klaar voor nieuwe groei, in 2020 en voor
de jaren die nog komen.
‘Bij de bouw stond niet alleen het creëren van meer opslagcapaciteit centraal,
maar ook duurzaamheid’, duidt Van
der Heide. ‘Zo worden de elektrische
heftrucks geladen met stroom geproduceerd door de op het dak aanwezige
zonnepanelen. Het bedrijfsgebouw heeft
energielabel A++.’
Voorraden veiligstellen
Vlak voordat in Nederland het coronavirus opdook, vonden de eerste leveringen plaats vanuit de nieuwe locatie.
Op het hoogtepunt van de eerste golf
van de coronacrisis werd de kracht van
VDH Solar zichtbaar. Waar meerdere
concullega’s nee moesten verkopen aan
installateurs die naarstig op zoek waren
naar zonnepanelen, wist VDH Solar met
een slimme zet voorraden veilig te stellen. ‘Door de gesloten fabrieken in China
ontstonden in het voorjaar van 2020 in
heel Europa tekorten’, memoreert Van
der Heide. ‘Door snel te schakelen en
in allerijl 40 containers per trein naar
Nederland te vervoeren, hebben wij al
onze vaste klanten ondanks de Euro112
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‘In een voor de zonne-energiesector turbulent jaar hebben
wij door het coronavirus voor onze klanten meer dan ooit
onze waarde kunnen laten zien. De innige relaties die wij
met fabrikanten hebben, zijn in deze coronacrisis opnieuw
de levensader van de installateur gebleken.’ Aan het
woord is Lucien van der Heide, directeur van VDH Solar.

pese tekorten van zonnepanelen kunnen
voorzien. Voor de installateur is het misschien niet altijd zichtbaar, maar om op
het juiste moment en op de juiste locatie
te kunnen leveren, moet je voortdurend
op meerdere borden tegelijk schaken.
Wat dat betreft hebben wij in een turbulent jaar door het coronavirus meer dan
ooit onze meerwaarde kunnen etaleren.’
Groeien in België
Niet voor niets is VDH Solar in het afgelopen decennium in Nederland een vaste
waarde in de top 10 van groothandels.
En ook in 2020 is het bedrijf gegroeid.
‘In Nederland, maar ook in Vlaanderen’,
stelt Van der Heide die in België in 2021
verwacht fors te kunnen groeien. ‘Onze
naamsbekendheid is bij onze zuiderburen nog altijd stijgende en daarmee ons
marktaandeel ook.’
De mogelijkheid voor installateurs om
24 uur per dag en 7 dagen per week
zonnepanelen en toebehoren te bestellen – desgewenst achteraf te betalen –
wordt ook meer en meer door Belgische
installateurs omarmd. Het zijn daarbij
volgens Van der Heide de ‘no-nonsensementaliteit’ en flexibiliteit die zijn bedrijf
een rooskleurige toekomst bezorgen.
AEG
Als exclusieve distributeur van het merk
AEG Solar heeft VDH Solar al sinds
jaar en dag het meest bekende zonnepanelenmerk tot zijn beschikking. Van

der Heide: ‘Ook vandaag de dag zijn
de meeste fabrikanten van zonnepanelen en omvormers voor consumenten
volledig onbekend. Voor de merknaam
AEG geldt het tegendeel: vrijwel iedere
consument of ondernemer kent het
merk. Dat biedt installateurs die de
pv-producten van AEG aanbieden een
groot voordeel. Het is voor consumenten
een A-merk waarvoor zij bereid zijn iets
extra’s te betalen. Voor installateurs die
voor de commerciële pv-markt een ander merk willen inkopen, hebben we de
zonnepanelen van DMEGC en Suntech
in ons portfolio.’
Overigens wordt het solar assortiment
van AEG steeds verder uitgebreid. Niet
alleen met nieuwe typen zonnepanelen,
maar ook met omvormers en een thuisbatterij. ‘In Nederland is de afzetmarkt
voor energieopslagsystemen weliswaar
zeer beperkt, maar met het verdwijnen van de terugtraaiende teller en het
ophanden zijnde capaciteitstarief in
Vlaanderen groeit in België de verkoop
van thuisbatterijen’, aldus Van der Heide.
Bij omvormers kiest VDH Solar niet alleen voor AEG, maar biedt het ook de
producten van SolarEdge, Enphase, en
GoodWe aan. Voor montagesystemen
werkt VDH Solar met Van der Valk Solar
Systems en Esdec.
Laaghangend fruit
Een van de zaken waar Van der Heide
veel waarde aan hecht is het voortdu-
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2020 was voor VDH Solar een bijzonder jaar. De zonne-energiegroothandel
nam enerzijds zijn intrek in een nieuw
bedrijfspand en wist een forse groei te
realiseren, maar anderzijds noopten de
uitbraak van het coronavirus en de tijdelijke sluiting van Chinese pv-fabrieken
VDH Solar om alle zeilen bij te zetten.

Referenties

VDH Solar
Van woningcorporatie tot
midden- en kleinbedrijf
en van schoolgebouw tot
zonnepark. VDH Solar heeft
in 2020 vele honderden
installateurs van zonnepanelen, omvormers,
montagesystemen en
andere toebehoren zoals
monitoring en bekabeling
voorzien. ‘De installateur
op de hoek van de straat weet ons te
vinden, maar ook de epc’er die grotere,
zakelijke pv-systemen bouwt’, licht VDH
Solar-directeur Lucien van der Heide
toe. ‘We bestrijken daarmee de volle
breedte van de zonne-energiemarkt.’

rend voorop blijven lopen met nieuwe producten. Dat komt onder meer tot uiting in
maatwerk. Zo introduceerde de groothandel in 2020 samen met DMEGC een nieuw
zonnepaneel dat speciaal is ontwikkeld
voor toepassing op kassen. ‘De zonnepanelen leveren hoge prestaties bij weinig
licht, zijn dus voorzien van veiligheidsglas
en hebben een licht gewicht’, licht Van der
Heide toe. ‘De markt van agrivoltaics – de
combinatie van het telen van voedsel met
het opwekken van zonne-energie – is in
Nederland snelgroeiend. Bestaande kassen voorzien van zonnepanelen is daarbij
het laaghangend fruit.’

Tot slot heeft Van der Heide ook nog
een minder leuke boodschap voor
installateurs. De ondernemer verwacht
dat de wereldwijde tekorten aan zonnepanelen op korte termijn tot prijsstijgingen zullen leiden. ‘Het coronavirus
houdt de wereld ook in de eerste helft
van 2021 nog in haar greep. Met de wetenschap dat China met grote tekorten
aan glas en EVA-folie kampt, zullen fabrikanten genoodzaakt zijn hun prijzen
te verhogen. Op de korte termijn zal de
prijs van een zonne-energiesysteem
voor eindgebruikers niet dalen, maar
eerder stijgen…’
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Verbinden aan een sterk merk
met een landelijk bereik?
Continu verbeteren van het
klantproces?
Zorgen voor risicospreiding
in klantgroepen?

Doe mee!

Samen werken we
aan ambassadeurs
Een collectief
met landelijke
uitstraling

● Vereniging Eigen Huis als
belangenbehartiger van
780.000 huiseigenaren

Dit collectief biedt
zonnepanelenleveranciers
meerdere kansen. Het is
een collectief dat zorgt voor
continuïteit, naamsbekendheid en duurzame
business. Door dagelijks te werken aan de meest
optimale Customer Journey zorgen we ervoor
dat de leveranciers efﬁciënt aan de slag gaan met
warme klanten en niet met “leads”. Ook bespaart
de leverancier op marketing- en saleskosten. Een
slimme uitvoering van het project betekent het
grootste voordeel. Het creëren van zoveel mogelijk
ambassadeurs voor het collectief én voor de
leverancier, daar gaan we voor!

1

2

Via ons krijg je als
leverancier de kans een
groep deelnemers een
aanbod te doen voor een
zonnepanelensysteem.

Alius

Robert-Paul Evers
Bijsterhuizen 3005a, 6604LP Wijchen (Nederland)
T. +31 24 204 20 90
E. info@4blue.nl
I. www.4blue.nl

Stan Bergmans
Meerheide 101, 5521DX Eersel (Nederland)
T. +31 497 555 362
E. info@alius.nl
I. www.alius.nl

Bij 4BLUE staan we voor goede kwaliteit, sterke communicatie
en duurzame relaties. Geen anonieme groothandel, maar jouw
partner in distributie. We staan te alle tijden voor je klaar en
bieden commerciële en technische ondersteuning. Door een
zorgvuldig samengesteld assortiment hoef jij niet op zoek naar
de beste producten, dat hebben wij al gedaan. Hierdoor weten
wij alles van onze producten en zijn ze altijd op voorraad.

Batenburg Techniek

Alius ontwikkelt, produceert en distribueert tools en producten
die de wereld voorzien van duurzame energie! Zo zijn wij de
grootste SolarEdge distributeur en specialist in de Benelux.
Daarnaast zijn we trotse aanbieder van topmerken als REC,
DMEGC, Sunbeam, de zoutwaterbatterij GREENROCK, de
PVT-oplossing Volthera en het prachtige Aelex inleg-montagesysteem. Bij Alius steken we graag onze energie in jou!

BayWa r.e. Solar Systems

Batenburg Techniek zorgt voor aansluitingen van PV-parken, vanaf
de omvormers tot en met de aansluiting van de netbeheerder.
Voor deze distributie-infrastructuur leveren en installeren wij
o.a. de compactstations, inverterstations, railkoker en passende
componenenten. Wij zijn uniek in de markt omdat wij levering
van energietechnische componenten combineren met installatie
op locatie.

BayWa r.e. Solar Systems S.à r.l. is actief op de Benelux en de
Franse met lokale vertegenwoordiger. We beschikken over een
selectie van hoogwaardige modules, omvormers, opslagsystemen, laadpalen en ons eigen montagesysteem ‘novotegra’. We
staan u bij van de planning tot en met de installatie van - zelfs
veeleisende - fotovoltaïsche installaties en bieden een snelle en
tijdige levering, ook direct naar de bouwplaats en zonder BTW.

Olaf Moens
Admiraal Helfrichweg 2a, 2901AB Capelle a/d IJssel (NL)
T. +31 10 258 08 88
E. olaf.moens@batenburg.nl
I. www.batenburg.nl/over-ons/energietransitie

John Willems | Kantorencentrum Poort van Nijmegen
Bijsterhuizen 1160D, 6546AS Nijmegen (Nederland)
T. +31 858 001 001
E. solarsystems@baywa-re.nl
I. solar-distribution.baywa-re.nl

Bird & Bird

Conduct Technical Solutions

Sophie Dingenen
Zuid-Hollandplein 22, 2596AW Den Haag (NL)
Gustav Mahlerplein 28 (7th floor), 1082 MA A’dam (NL)
T. +31 6 516 07 129 I. www.twobirds.com
E. sophie.dingenen@twobirds.com

Steve Wirtz
Aalborg 4, 2993LP Barendrecht (Nederland)
T. +31 180 53 11 20
E. info@conduct.nl
I. www.conduct.nl

● Sinds 2011 een inkoopactie
voor iedere huiseigenaar
● In totaal al meer dan
75.000 klanten geholpen
● Gefaseerd schouwen en
installeren van klanten
in 4 maanden

● Optimale Customer
Journey met een 8,5+
op klanttevredenheid en
80% installatieconversie
● Zonnepanelen binnen
8 weken geïnstalleerd

● Aanmelden via:
ichoosr.nl/leveranciers

3

Deelnemers worden
doorlopend geïnformeerd.
Zo maken ze
weloverwogen
een keuze.

Neem
vrijblijvend
contact op. We
gaan graag het
gesprek aan!
Bob Siebenheller
06 - 44354500
bob@ichoosr.com

Hoe werkt de Collectieve Inkoop Zonnepanelen?

De Collectieve Inkoop
Zonnepanelen brengt
geïnteresseerden
in zonnepanelen
bij elkaar.

4BLUE

4

Nadat ze het aanbod
accepteren en de
aanbetaling hebben
voldaan, worden ze
aan jou overgedragen.

5

Je voert als leverancier een
schouw uit. Uiteindelijk
wordt bij gemiddeld 80%
van de groep een systeem
geïnstalleerd.

Collectieve Inkoop Zonnepanelen
Een samenwerking tussen
Vereniging Eigen Huis en iChoosr.

Bird & Bird is een internationaal advocatenkantoor met 29
kantoren wereldwijd. Wij combineren excellente juridische
expertise met diepgaande sectorkennis. Een sterke focus ligt
op hightech en gereguleerde sectoren, zoals Energy & Utilities.
Het team van Bird & Bird NL bestaat uit ca. 80 advocaten,
fiscalisten en notarissen.

Conduct Technical Solutions heeft zich in de zonnepanelen
branche ontwikkeld tot een Value Added Reseller (VAR) en
Original Electronic Manufacturer (OEM) met 100% focus op
producten en oplossingen die bijdragen aan het realiseren van
brandveiligheid bij zonnepaneelinstallaties. Naast solar georiënteerde producten levert Conduct overspanningsbeveiliging aan
paneelbouwers en bliksem- en aardingsbedrijven.
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De Centrale BTW Teruggave en Subsidie Aanvraag

ESTG

HELUKABEL

Home-NRG

mr. Romano Hagen
Catharijnelaan 5, 2161CK Lisse (Nederland)
T. +31 85 48 66 900
E. info@btw-zonnepanelen.nl
I. www.btw-zonnepanelen.nl

Klaas Galama
Rietgraaf 2a, 6678PJ Oosterhout (Gld, Nederland)
T. +31 85 273 65 75
E. sales@estg.eu
I. www.estg.eu

Jasper van Beusekom
Randweg Zuid 19, 6021PT Budel (Nederland)
T. +31 495 499 049
E. info@helukabel.nl
I. www.helukabel.com/nl/home.html

Import
en Groothandel
Afdeling
Verkoop zon-PV systemen

EWS

G2 Energy

IBC SOLAR

Krannich Solar

Marcus Gries
Am Bahnhof 20, 24983 Handewitt (Duitsland)
T. +49 4608 6781
E. info@photovoltaics.eu
I. www.photovoltaics.eu

Kees Molenaar
Uddelerveen 79, 3888ML Uddel (Nederland)
T. +31 (0)577 72 3173
E. info@g2energy.nl
I. www.g2energy.nl

Faisal Shaikh
Industrieweg 1A, 6101WS Echt (Nederland)
T. +31 88 101 9000
E. info@ibc-solar.nl
I. www.ibc-solar.nl

Martin Visser
Linnaeusweg 11, 3404MS IJsselstein (Nederland)
T. +31 30 24 51 693
E. info@nl.krannich-solar.com
I. www.krannich-solar.com

Geyer Nederland

Hanover Solar

Libra Energy

Natec Sunergy

Weegschaalstraat 50, 7324BH Apeldoorn (Nederland)
T. +31 55 599 8200
E. info@geyer.nl
I. www.geyer.nl

Antoine Hoeven
Vierlinghweg 39A, 4612PN Bergen op Zoom (Nederland)
T. +31 165 203842
E. info@hanoversolar.de
I. www.hanoversolar.de

Ilse Cappelle
Eendrachtsstraat 199, 1951AX Velsen-Noord (NL)
T. +31 88 88 80 300
E. marketing@libra.energy
I. www.libra.energy

Elles Welslink
Graaf van Solmsweg 50T, 5222BP ’s-Hertogenbosch (NL)
T. +31 73 684 08 34
E. info@natec.nl
I. www.natec.nl

Wij gespecialiseerd in BTW op zonnepanelen en duurzame
subsidies. Voor velen is dit onbekend terrein en klanten
waarderen ontzorging. Kost het tijd of energie? Nergens voor
nodig. Onze fiscaal getrainde collega’s en fiscaal jurist staan
altijd voor je klaar om aanvragen te behandelen of vragen te
beantwoorden.

EWS, opgericht in 1985, is een toonaangevende distributeur
van fotovoltaïsche producten in Noord-Europa. Als een ‘partner
van ambachten en handel’ helpt EWS klanten met uitgebreide
projectplanning, verkoopondersteuning, marketingactiviteiten, just-in-time levering en after-sales-services. EWS streeft
ernaar alleen hoogwaardige componenten te leveren en werkt
daarom alleen samen met bekende producenten.

Geyer, altijd de juiste verdeelrichting! Geyer Nederland B.V.
is een zelfstandige Nederlandse onderneming en producent
van producten voor het beheersen, bundelen en beveiligen
van elektrische energie tot 5000A. Steeds meer zien we in
Nederland PV-projecten. Geyer heeft ook hiervoor de expertise
en weet dat een PV-verdeler geen gewone verdeler is!
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ESTG is een internationale (online) solar groothandel. Via ons
energieneutrale bedrijfspand leveren wij aan 7.000 professionele
installateurs en verzorgen wij jaarlijks 60.000 leveringen naar 38
Europese landen. De juiste voorraad op het juiste moment tegen
de juiste prijs beschikbaar hebben. Dat is waar het volgens ons allemaal om draait. Wij houden ons bezig met distributie, warehouse
management, logistiek en fulfilment.

Reductie van energiekosten! G2 Energy heeft ruime
ervaring (>20 jaar) met ontwikkelen en produceren van
thermische zonnecollectoren. Onze zonthermische systemen
worden ingezet voor warm tapwater en/of verwarming van
gebouwen en kassen. Dit kan zowel als dak- en veldopstelling.
De oppervlakte van een veld varieert van 50 m² ~ 50.000 m²!

Hanover Solar opgericht in Duitsland in 2008 is een
innovatieve producent van zonnepanelen. De focus ligt
vooral op een hoge kwaliteit Mono zonnepanelen. Wij produceren glas-folie en glas-glas zonnepanelen zowel standaard als
maatwerk voor allerlei BIPV oplossingen. Wij garanderen een
snelle levering vanuit ons magazijn in Nederland.

HELUKABEL, al 40 jaar een betrouwbare internationale partner,
voor al uw kabelbenodigdheden:
- Kabels voor zonnepanelen en pv-connectoren
- Infrastructuurkabels en draad
- Industriële kabels & enkeladers
- Data, Netwerk en Bus Technologie
- Voor-geassembleerde kabels
- Spiraalkabels
- Media Technologie		
- Maatwerk Kabels
- Rupskabels
- Kabeltoebehoren

IBC SOLAR is een van ’s werelds grootste PV specialisten
die totaaloplossingen biedt met een geïnstalleerd vermogen
van meer dan 4,2 gigawatt wereldwijd. Het portfolio van IBC
SOLAR omvat kwalitatieve zonnepanelen, omvormers, montagesystemen en componenten. Daarnaast verzorgt IBC SOLAR
totale projecten inclusief advisering, planning en monitoring.

Libra Energy is de juiste partner voor al jouw duurzame
energieoplossingen. Op het gebied van zonne-energie,
energieopslag en e-mobility zijn wij de experts. Wij staan
klaar om jou direct te ondersteunen en te adviseren.
In combinatie met ons uitgebreide productassortiment
zorgen wij dat jouw installatieproject slaagt.

Home-NRG staat voor duurzaamheid. Wij zijn dé specialist
op het gebied van zonne-energie. Vanuit onze groothandel
leveren we complete zon-PV systemen en ondersteunen we
in calculaties, advies en montage. Uit voorraad leveren we de
beste merken zonnepanelen, omvormers, montagesystemen en
toebehoren voor verschillende daken. Kwaliteit duurt het langst!

Eerste Stegge 54, 7631AE Ootmarsum (Nederland)
T. +31 541 200 180
E. info@home-nrg.nl
I. www.home-nrg.nl

Krannich Solar is een importeur en groothandel in zonneenergieproducten. Dankzij ons kundig en professioneel team
bent u verzekerd van een uitstekende service. Krannich is
persoonlijk, toegewijd en gedreven in alles, van zeer kleine
installaties tot grote projecten. Onze efficiënte productselectie is
voor u een garantie dat wij altijd op zoek zijn naar een stabiele
en langdurige samenwerking, niet alleen met onze leveranciers
maar ook voor onze klanten.

Sinds 2004 is Natec uitgegroeid tot een van de grootste
distributeurs van A-merk solarproducten van de Benelux.
We bieden een optimaal assortiment dat past bij de snel
ontwikkelende markt. Natec de schakel is tussen de mondiale
solarfabrikanten en de landelijke professionele solarinstallateurs die zich dagelijks bezig houdt met solarprojecten.
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Navetto

ProfiNRG

SolarNRG

Een van de grootste leveranciers en installateurs van zonnestroomsystemen in Nederland. Specialist voor particulieren en
ondernemers en langst bestaande zonnestroomleverancier van
ons land. Daarnaast groothandel voor dealers en installateurs,
die via de eigen applicatie Sunconn eenvoudig kunnen bestellen, en zeer ervaren met collectieven als Eneco, Engie, iChoosr
en Vereniging Eigen Huis.

SolarProf Nederland b.v. is een turn key specialist in dakgebonden
PV systemen. U maakt bij SolarProf meer dan gemiddeld rendement op uw investering. Dat komt omdat SolarProf alleen kwaliteitspanelen en omvormers uit Europa en Japan importeert. Deze
bedrijven bestaan al tientallen jaren, behoren tot grotere conglomeraten, zij zijn beursgenoteerd en doen al jaren veel onderzoek
naar productverbetering. SolarProf zelf bestaat ook al 20 jaar en
zij biedt u lange garantie periodes op het hele systeem zelf.

Navetto BV
Arij Koplaan 3, 3132AA Vlaardingen (Nederland)
T. +31 85 77 37 725
E. info@navetto.nl
I. www.navetto.nl

Thijs van Harten
Maarssenbroeksedijk 37, 3542DM Utrecht (Nederland)
T. +31 30 265 8512
E. info@profinrg.nl
I. www.profinrg.nl

Sander Noordermeer
Mercuriusplein 40, 2685LP Poeldijk (Nederland)
T. +31 174 752 965
E. sander@solarnrg.nl
I. www.solarnrg.nl

Ignace Boreel de Mauregnault
Golf van Biskaje 4a, 3446CP Woerden (Nederland)
T. +31 348 74 40 25
E. ignace@solarprof.nl
I. www.solarprof.nl

PVO International

Resolar

SolarToday

SOLARWATT

Aryan Uthman
Graafsebaan 139, 5248NL Rosmalen (Nederland)
T. +31 85 782 00 55
E. info@pvo-int.com
I. www.pvo-int.com

H. Zuidersma
Industrieweg 7, 9861BT Grootegast (Nederland)
T. +31 594 69 79 02
E. h.zuidersma@reheat.nl
I. www.resolar.nl

Boudewijn van Dam
Hendrik Figeeweg 1R, 2031BJ Haarlem (Nederland)
T. +31 23 711 22 04
E. info@solartoday.nl
I. www.solartoday.nl

Erik de Leeuw
Het Eek 7, 4004LM Tiel (Nederland)
T. +31 344 767 002
E. info.benelux@solarwatt.com
I. www.solarwatt.nl

Solarclarity

SolarDistri

Ginlong Technologies (Solis)

VDH Solar Groothandel

Hogeweyselaan 145, 1382JK Weesp (Nederland)
T. +31 294 745700
E. sales@solarclarity.nl
I. www.solarclarity.nl

D. van Doorn
Zernikeweg 1, 3245RA Middelharnis (Nederland)
T. +31 85 047 0300
E. info@solardistri.nl
I. www.solardistri.nl

Lizzy Wu
No. 57 Jintong Road,Binhai Industrial Park, Xiangshan,
Ningbo, Zhejiang, 315712 (China)
T. +86 574 6580 4299 E. lizzy@ginlong.com
I. www.solisinverters.com

P.L. (Lucien) van der Heide
Finlandlaan 1, 2391PV Hazerswoude-Dorp (Nederland)
T. +31 172 235 990
E. info@vdh-solar.nl
I. www.vdh-solar.nl

Navetto | Partner van de duurzame installateur.
Onze missie is om de energietransitie te versnellen;
Met schone energie en decentraal opgewekt vanaf uw eigen dak.
- Hoogwaardig assortiment solar & klimaat
- Serviceverlening en ondersteuning in elke fase van uw project.

PVO International voorziet in kwalitatief hoogwaardige zonnepanelen, omvormers en montagematerialen. Door onze jarenlange
ervaring op de dynamische markt van zonnepanelen kennen we het
klappen van de zweep en helpen we u graag op weg. Wij nemen het
gehele inkoopproces van onze partners uit handen (onderhandelingen, inkoop, financiering en opslag). Zo kunnen onze partners zich
volledig focussen op de ontwikkeling, de financiering, de exploitatie
en het realiseren van zonnestroomprojecten.

Solarclarity BV is dé online groothandel in solar hardware.
In onze webshop vind je de meest actuele producten voor alle
soorten residentiële en klein-commerciële daken. Vanuit ons
distributiecentrum in Amsterdam zijn we actief voor installateurs in de Benelux en Zweden. Solarclarity heeft een eigen
merk zonnepanelen, DENIM Solar, en een eigen merk energiemanagementproducten, Bliq.
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ProfiNRG is leverancier van grootschalige PV-projecten
aan onder andere bouw- en installatiebedrijven. ProfiNRG
onderscheidt zich van de klassieke groothandels, doordat zij
klanten ontzorgt met SDE-aanvraag, systeemontwerp,
legplannen, Kabelberekeningen, opbrengstberekeningen enz.
U profiteert als opdrachtgever van een groot zonnepaneelproject van het voordeel van de beste deals met toeleveranciers
en een uitgebreid productaanbod.

Importeur en groothandel van thermische solar producten.

SolarDistri is uw partner en distributeur in zonnepanelen!
Door onze directe inkoopkanalen en intensieve samenwerking
met producenten bent u voorzien van de meest optimale prijs
voor uw projecten. Beperkt portfolio, maar wel altijd aanbod van
hoge kwaliteit en tevens bankable Tier1 zonnepanelen. SolarDistri
beschikt over ruim 9 jaar ervaring als inkoper en distributie binnen
de solar branche.

SolarToday is dé zonnepanelen groothandel voor installateurs.
Met een landelijk netwerk van vestigingen levert SolarToday
duurzame producten, en staat er bij elke vestiging een team
van specialisten voor u klaar. Zij bieden ondersteuning bij projecten, groot of klein. SolarToday heeft het juiste assortiment
A-merken van zowel zonnepanelen, omvormers en montagematerialen. Neem contact op voor de mogelijkheden of kijk op
onze vernieuwde website solartoday.nl.

Solis, opgericht in 2005, is een van de meest ervaren en
grootste specialisten ter wereld in stringomvormers. Solis
helpt de ecologische voetafdruk van de samenleving verkleinen.
De zonne-energiemarkt op residentiële, commerciële en
utiliteitsschaal profiteert van een complete productlijn van
ultrabetrouwbare, betaalbare, kosteneffectieve en innovatieve
string-omvormertechnologieën.

SolarProf Nederland b.v.

SOLARWATT is Europees marktleider in glas-glas zonnepanelen en een van ‘s werelds grootste leveranciers van
elektriciteitsopslag. Het Duitse bedrijf werd opgericht in 1993
en heeft ook vestigingen in Nederland, Australië, Frankrijk,
Groot-Brittannië, Italië en Spanje. Met 460 medewerkers richt
het bedrijf zich op hoogwaardige zonnepanelen en intelligente
energiesystemen. SOLARWATT is voor bijna 100% in handen
van Stefan Quandt, tevens grootaandeelhouder van BMW.

VDH Solar heeft als totaalleverancier een ruim A-merk
assortiment zonnepanelen, omvormers, montagesystemen
en toebehoren zoals monitoring en bekabeling. Als ervaren
partner denkt VDH Solar graag met u, als installateur, mee.
Ons team van specialisten geeft u graag persoonlijk advies.
We leveren uw bestelling gratis af door geheel Nederland.
Voor de Waddeneilanden en België hebben wij aantrekkelijke
transporttarieven.
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Volta Solar

■ Best products
■ Attractive prices
■ Outstanding service

Volta Solar is één van de grootste spelers op gebied van
zonne-energie in Nederland. Het ontwerpen, leveren en installeren van zonne-energie installaties is de kernactiviteit van ons
bedrijf. Wij zijn sterk in het seriematig leveren van veel kleine
installaties voor particulieren of woningcorporaties, maar ook
in het leveren en onderhouden van grootschalige zonnedaken
en zonnevelden.

Wattkraft Solar

Wattkraft is de grootste en belangrijkste importeur van Huawei
omvormers in Europa en beschikt over een lokaal kantoor in
Nederland. Wij werken samen met preferred channel partners voor snelle levering van 1-fase en 3-fase producten. Om
leveringszekerheid te bieden, is er een permanente voorraad op
diverse locaties in Europa. Onze engineers vormen een partner
voor ontwikkelaars en EPC bedrijven om tot de beste oplossing
te komen voor o.a. grootschalige PV-systemen en zonneparken.

Benelux
Eisterweg 6, 6422PN Heerlen (Nederland)
T. +31 88 023 7480
E. zonnepanelen@voltasolar.nl
I. www.voltasolar.nl

Elise ten Klooster
Orteliuslaan 850, 3528BB Utrecht (Nederland)
T. +31 30 227 0526
E. sales.benelux@wattkraft.com
I. www.wattkraft.com

Xperal

Partner of the crafts

More quality and service for photovoltaic installers since 1985.
Delivery reliability & flexibility

Advice & system planning

■ large warehouse capacity

■ modern planning software

■ direct and fast processing

■ individual consultation and
project planning

■ just-in-time delivery
■ attractive terms of payment
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Xperal b.v.
Risseweg 3a, 6004RM Weert (Nederland)
T. +31 495 622 820
E. info@xperal.com
I. www.xperal.com

■ professional documentation

Product quality & performance

Marketing support & information

■ high-quality product portfolio

■ EWS partner login

■ leading manufacturers

■ regular newsletters

■ stringent quality management

■ promotional literature

■ high efficiency solar systems

■ exhibit rental for your fair stand

EWS GmbH & Co. KG
Am Bahnhof 20
MARKTGIDS ZONNE-ENERGIE24983
2021
Handewitt / Germany

Xperal is een dynamisch bedrijf dat gespecialiseerd is in
duurzame energie. Wij zijn distributeur en installateur van
zonnepaneleninstallaties en staan garant voor kwaliteit,
vertrouwen en een goede afhandeling. Ook onze jarenlange
ervaring in zowel zonnepanelen als dakconstructies spreekt
in uw voordeel.

+49 46 08 / 67 81

www.photovoltaics.eu

+49 46 08 / 16 63

info@photovoltaics.eu
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© KiesZon

Uw
zonnepaneelinstallaties
brandveilig

Nederlandse en Vlaamse opleidingsinstituten krijgen overvolle klassen:

Strengere regels overheid leiden tot
explosieve groei tekort aan gecertificeerde
installateurs, inspecteurs en keurders
Opleidingsinstituten in Nederland en Vlaanderen kunnen hun borst nat maken.
Het tekort aan gecertificeerde installateurs, elektrotechnici, inspecteurs en keurders
groeit explosief nu de energietransitie echt op gang komt. Strengere eisen aan
de installatiekwaliteit bij de toekenning van subsidie en nieuwe erkenningsen inspectieregelingen doen de rest: de vraag naar opleidingen voor de
zonne-energiemarkt stijgt naar recordhoogte.

Innovatieve producten die bijdragen aan
brandveiligheid bij PV-installaties

▪info@conduct.nl▪www.conduct.nl

+31 (0)180-531120

Het tekort aan gekwalificeerde arbeidskrachten is zowel in Nederland als
Vlaanderen een slepende kwestie.
Terwijl de Vlaamse en Nederlandse
overheid er voortdurend alles aan doen
om de installatiekwaliteit van hernieuwbare-energiesystemen te verbeteren
– onder meer door het stellen van
strengere eisen – hebben installatiebedrijven de grootste moeite om überhaupt voldoende vakmensen in dienst
te nemen om de alsmaar aanhoudende
groei te faciliteren.

Op zoek naar 2.000 elektrotechnici
Volta, het Belgische overlegorgaan
tussen werkgevers en werknemers uit
de elektrotechniek, lanceerde in het
najaar een promotiecampagne voor de
elektrotechniek. België zoekt tot en met
2022 namelijk naar 2.000 elektrotechnici
voor de hernieuwbare-energiesector om
onder andere zonnepanelen te monteren. Installateurskoepels Eloya, FEE,
Nelectra en Techlink zijn betrokken bij de
campagne voor hun leden, die samen
goed zijn voor zo’n 36.000 werknemers.

De 5.000 betrokken bedrijven willen met
de campagne het nijpend tekort aan
elektrotechnici oplossen.
Wie vanaf 1 januari 2021 in Vlaanderen nieuwe zonnepanelen koopt, komt
in aanmerking voor een eenmalige
subsidie van netbeheerder Fluvius. Die
premie komt er omdat na 31 december
2020 nieuwe eigenaren van zonnepanelen geen aanspraak meer kunnen maken
op de terugdraaiende teller. Een belangrijke eis om in aanmerking te komen
voor de subsidie is de eis dat de 
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zonnepanelen door een installateur met
een certificaat van bekwaamheid – in
dit geval Renewable Energy Systems
Certification (RESCert) – geplaatst
moeten worden. Voor installateurs die
zo’n certificaat niet hebben, moet het
daarmee onmogelijk worden om zonnepanelen te installeren. Op die manier
wil de Vlaamse overheid de kwaliteit en
veiligheid van nieuwe installaties borgen.
Kritische kanttekening is daarbij wel
dat bedrijven die 1 personeelslid met
een RESCert-certificaat in huis hebben
zich RESCert-gecertificeerd noemen,
omdat dit simpelweg extra klanten trekt.
Lang niet alle monteurs die de opleiding
zouden moeten volgen, hebben dit in
de praktijk gedaan. Toch is het aantal
RESCert-gecertificeerde installateurs
explosief gegroeid: van zo’n 500 in 2018
naar meer dan 600 in 2019 en ruim 850
per eind 2020.
Van 500 naar 850
In België mag een elektrische installatie,
zelfs als die door een gecertificeerde
installateur is geplaatst, pas in werking
worden gesteld nadat deze is gekeurd
conform het Algemeen Reglement op de
Elektrische Installaties (AREI).
En coronacrisis of niet, de nieuwe versie
van het AREI –in intentie vergelijkbaar
met de Nederlandse NEN1010-norm –
werd in België per 1 juni 2020 van kracht.
Complicerende factor daarbij was dat
er tijdens de eerste lockdown niet of
nauwelijks AREI-inspecties plaatsvonden
vanwege de strenge overheidsmaatregelen. Dit leidde later tot overbelasting
om de uitgestelde controles alsnog uit te

voeren en de geplande afspraken in te
halen. Nancy Mahieu, directeur-generaal
van de Federale Overheidsdienst Economie (FOD Economie) verleende echter
geen uitstel voor invoering van de nieuwe
AREI. ‘De erkende organismen dienen
waakzaam te blijven dat de controles op
een even hoog kwaliteitsniveau gebeuren en niet beïnvloed worden door
onder andere eventuele tijdsdruk’, aldus
Mahieu. In België zijn er overigens bijna
40 erkende AREI-keurders. Zij hebben
veelal meerdere vestigingen, al dan niet in
alle drie de gewesten; te weten Brussel,
Vlaanderen én Wallonië.
500 tot 1.000 inspecteurs
In Nederland zijn het inmiddels niet langer alleen de installatiebedrijven die personeel tekortkomen om zonnepanelen te
plaatsen, maar ontstaat ook een tekort
aan gecertificeerde inspecteurs door de
komst van de inspectieregeling ‘Scope
12 – inspectie van Zonnepaneelinstallaties’. Deze is de resultante van een
samenwerking tussen vereniging iKeur,
het Verbond van Verzekeraars, Techniek
Nederland en Holland Solar. Dit brede
draagvlak en hun investeringsbereidheid
was aanleiding voor stichting SCIOS
om de ontwikkeling van Scope 12 op te
pakken. In de certificatieregeling worden
regels beschreven voor het kwaliteitsmanagement van inspectiebedrijven en
zijn de eisen vastgelegd ten aanzien van
kennis en ervaring van personen die er
werkzaam zijn. Dat alles wordt periodiek beoordeeld om de kwaliteit van de
inspectie hoog te houden.
In 2021 zullen verzekeraars naar ver-

wachting Scope 12-inspecties als harde
eis gaan stellen voor met name zakelijke installaties. De inspectie is echter
bij pv-systemen van elke grootte in te
zetten, dus in principe ook bij woningen.
Het opleiden van Scope 12-inspecteurs
neemt sinds het vierde kwartaal van
2020 een hoge vlucht. De schatting
is dat Nederland in de komende jaren
zeker 500 tot 1.000 inspecteurs nodig
heeft. Zij zullen allen met succes een
Scope 12-examen moeten afleggen om
aan de inspectievraag vanuit de markt
te voldoen. Dat aantal zal nog verder
groeien als verzekeraars ook voor de
residentiële pv-markt een Scope 12-inspectie verplichten.
InstallQ
Vooralsnog lijkt het er echter op dat
verzekeraars voor de residentiële markt
genoegen gaan nemen met plaatsing
van zonnepanelen door een installateur
die voldoet aan de nieuwe erkenningsregeling van InstallQ.
In Nederland zijn de erkenningsregelingen van Sterkin en KvINL al sinds 1 januari 2019 ondergebracht bij de nieuwe
organisatie InstallQ. De afgelopen 2
jaar is daarbij hard gewerkt aan het
samenvoegen van de oude regelingen
in 1 nieuwe regeling. Vanaf 2021 is die
nieuwe erkenningsregeling van kracht.
Installateurs die al erkend zijn voor de
bestaande regeling voor zonnepanelen,
behoren na de overgangsperiode te kunnen werken volgens de vernieuwde erkenningsregeling. Ook die ontwikkeling
zal ervoor zorgen dat de Nederlandse
klaslokalen nog voller komen te zitten.

GSE IN-ROOF SYSTEM

© GroenLeven
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Alius
Panasonic
Zonnepanelen

Panasonic Warmtepomp

Panasonic Airconditioning

BETROUWBARE
INNOVATIES
VAN ÉÉN
FABRIKANT

Opwekken, verwarmen en koelen
met oplossingen van Panasonic
Panasonic HIT® zonnepanelen en Panasonic Etherea airconditioning
of Aquarea-warmtepomp zijn naadloze op elkaar aan te sluiten en

BayWa r.e. Solar Systems

Alius ontwikkelt, produceert en distribueert tools en producten
die de wereld voorzien van duurzame energie! Zo zijn wij de
grootste SolarEdge distributeur en specialist in de Benelux.
Daarnaast zijn we trotse aanbieder van topmerken als REC,
DMEGC, Sunbeam, de zoutwaterbatterij GREENROCK, de
PVT-oplossing Volthera en het prachtige Aelex inleg-montagesysteem. Bij Alius steken we graag onze energie in jou!

BayWa r.e. Solar Systems S.à r.l. is actief op de Benelux en de
Franse met lokale vertegenwoordiger. We beschikken over een
selectie van hoogwaardige modules, omvormers, opslagsystemen, laadpalen en ons eigen montagesysteem ‘novotegra’. We
staan u bij van de planning tot en met de installatie van - zelfs
veeleisende - fotovoltaïsche installaties en bieden een snelle en
tijdige levering, ook direct naar de bouwplaats en zonder BTW.

Stan Bergmans
Meerheide 101, 5521DX Eersel (Nederland)
T. +31 497 555 362
E. info@alius.nl
I. www.alius.nl

John Willems | Kantorencentrum Poort van Nijmegen
Bijsterhuizen 1160D, 6546AS Nijmegen (Nederland)
T. +31 858 001 001
E. solarsystems@baywa-re.nl
I. solar-distribution.baywa-re.nl

BDA Dak- en Gevelopleidingen

Bird & Bird

Paul Verkaik
Avelingen West 33, 4202MS Gorinchem (Nederland)
T. +31 85 4871910
E. info@bdaopleidingen.nl
I. www.bdaopleidingen.eu

Sophie Dingenen
Zuid-Hollandplein 22, 2596AW Den Haag (NL)
Gustav Mahlerplein 28 (7th floor), 1082 MA A’dam (NL)
T. +31 6 516 07 129 I. www.twobirds.com
E. sophie.dingenen@twobirds.com

Conduct Technical Solutions

De Centrale BTW Teruggave en Subsidie Aanvraag

Steve Wirtz
Aalborg 4, 2993LP Barendrecht (Nederland)
T. +31 180 53 11 20
E. info@conduct.nl
I. www.conduct.nl

mr. Romano Hagen
Catharijnelaan 5, 2161CK Lisse (Nederland)
T. +31 85 48 66 900
E. info@btw-zonnepanelen.nl
I. www.btw-zonnepanelen.nl

BDA Dak- en Gevelopleidingen biedt een breed pakket aan
zonopleidingen, van ontwerp en advies tot installatie, beheer,
inspectie en onderhoud. De trainingen zijn praktijkgericht en
sluiten aan bij de certificeringsstructuur van de overheid en de
zonne-energiebranche. BDA is geaccrediteerd voor de organisatie van de InstallQ-examens en de verstrekking van de Europese
certificaten. Zonnekeur en InstallQ verlangen deze certificaten als
onderdeel van hun certificering of erkenningsregeling.

Conduct Technical Solutions heeft zich in de zonnepanelen
branche ontwikkeld tot een Value Added Reseller (VAR) en
Original Electronic Manufacturer (OEM) met 100% focus op
producten en oplossingen die bijdragen aan het realiseren van
brandveiligheid bij zonnepaneelinstallaties. Naast solar georiënteerde producten levert Conduct overspanningsbeveiliging aan
paneelbouwers en bliksem- en aardingsbedrijven.

Bird & Bird is een internationaal advocatenkantoor met 29
kantoren wereldwijd. Wij combineren excellente juridische
expertise met diepgaande sectorkennis. Een sterke focus ligt
op hightech en gereguleerde sectoren, zoals Energy & Utilities.
Het team van Bird & Bird NL bestaat uit ca. 80 advocaten,
fiscalisten en notarissen.

Wij gespecialiseerd in BTW op zonnepanelen en duurzame
subsidies. Voor velen is dit onbekend terrein en klanten
waarderen ontzorging. Kost het tijd of energie? Nergens voor
nodig. Onze fiscaal getrainde collega’s en fiscaal jurist staan
altijd voor je klaar om aanvragen te behandelen of vragen te
beantwoorden.

bieden naast een efﬁciënte, duurzame groene energievoorziening
ook state-of-the-art comfort en een kostenreductie.
Panasonic warmtepompen zijn voorzien van het SG-ready label
voor eenvoudige installatie met moderne omvormers en slimme
functies om het meeste uit de fotovoltaïsche installatie te halen.

Meer weten?
Naar fotovoltaïsche modules:

Voor verwarmings- en koelingsoplossingen:

eu-solar.panasonic.net/nl

aircon.panasonic.eu/NL_nl
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Encon

IBC SOLAR

Solarclarity

SolarEdge Technologies

Ad Verbaas
Kerkenbos 1224c, 6546BE Nijmegen (Nederland)
T. +31 88 111 06 00
E. info@encon-energy.nl
I. www.encon-energy.nl

Faisal Shaikh
Industrieweg 1A, 6101WS Echt (Nederland)
T. +31 88 101 9000
E. info@ibc-solar.nl
I. www.ibc-solar.nl

Hogeweyselaan 145, 1382JK Weesp (Nederland)
T. +31 294 745700
E. sales@solarclarity.nl
I. www.solarclarity.nl

Lange Dreef 8, 4131NH Vianen (Nederland)
T. +31 800 7105
E. infoNL@solaredge.com
I. www.solaredge.nl

Libra Energy

Natec Sunergy

SolarNRG

SolarToday

Ilse Cappelle
Eendrachtsstraat 199, 1951AX Velsen-Noord (NL)
T. +31 88 88 80 300
E. marketing@libra.energy
I. www.libra.energy

Elles Welslink
Graaf van Solmsweg 50T, 5222BP ’s-Hertogenbosch (NL)
T. +31 73 684 08 34
E. info@natec.nl
I. www.natec.nl

Sander Noordermeer
Mercuriusplein 40, 2685LP Poeldijk (Nederland)
T. +31 174 752 965
E. sander@solarnrg.nl
I. www.solarnrg.nl

Boudewijn van Dam
Hendrik Figeeweg 1R, 2031BJ Haarlem (Nederland)
T. +31 23 711 22 04
E. info@solartoday.nl
I. www.solartoday.nl

Navetto

RenCom

SOLARWATT

Straightforward

Navetto BV
Arij Koplaan 3, 3132AA Vlaardingen (Nederland)
T. +31 85 77 37 725
E. info@navetto.nl
I. www.navetto.nl

Jadranka Cace
Jan de Beijerhof 14, 1191EP Ouderkerk a/d Amstel (NL)
T. +31 6 41 519 867
E. jadranka@rencom.nl
I. www.rencom.nl

Erik de Leeuw
Het Eek 7, 4004LM Tiel (Nederland)
T. +31 344 767 002
E. info.benelux@solarwatt.com
I. www.solarwatt.nl

Elbert Jan Achterberg
Mauritslaan 49, 6129EL Urmond (Nederland)
T. +31 88 166 27 00
E. info@straightforward.nl
I. www.straightforward.nl

Encon is een onafhankelijk bureau dat bedrijven ondersteunt
met creatieve en vernieuwende oplossingen in hun transitie
om duurzamer te worden. Voor Zon/PV projecten voert
Encon de complete begeleiding uit van haalbaarheid, bestek
en aanbesteding van de installatie en de projectbegeleiding
t/m definitieve oplevering. Ook voert Encon de Technical Due
Diligence uit voor banken en investeerders.

Libra Energy is de juiste partner voor al jouw duurzame
energieoplossingen. Op het gebied van zonne-energie,
energieopslag en e-mobility zijn wij de experts. Wij staan
klaar om jou direct te ondersteunen en te adviseren.
In combinatie met ons uitgebreide productassortiment
zorgen wij dat jouw installatieproject slaagt.

Navetto | Partner van de duurzame installateur.
Onze missie is om de energietransitie te versnellen;
Met schone energie en decentraal opgewekt vanaf uw eigen dak.
- Hoogwaardig assortiment solar & klimaat
- Serviceverlening en ondersteuning in elke fase van uw project.
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IBC SOLAR is een van ’s werelds grootste PV specialisten
die totaaloplossingen biedt met een geïnstalleerd vermogen
van meer dan 4,2 gigawatt wereldwijd. Het portfolio van IBC
SOLAR omvat kwalitatieve zonnepanelen, omvormers, montagesystemen en componenten. Daarnaast verzorgt IBC SOLAR
totale projecten inclusief advisering, planning en monitoring.

Sinds 2004 is Natec uitgegroeid tot een van de grootste
distributeurs van A-merk solarproducten van de Benelux.
We bieden een optimaal assortiment dat past bij de snel
ontwikkelende markt. Natec de schakel is tussen de mondiale
solarfabrikanten en de landelijke professionele solarinstallateurs die zich dagelijks bezig houdt met solarprojecten.

RenCom is een onderzoeks- en adviesbureau dat overheden en
bedrijven ondersteunt bij de toepassing van duurzame energie,
en in het bijzonder zonne-energie. Het dienstenpakket strekt
zich uit van marktonderzoek en het opzetten van beleidsplannen tot het ontwikkelen van productconcepten voor specifieke
doelgroepen, projectontwikkeling en projectmanagement.

Solarclarity BV is dé online groothandel in solar hardware.
In onze webshop vind je de meest actuele producten voor alle
soorten residentiële en klein-commerciële daken. Vanuit ons
distributiecentrum in Amsterdam zijn we actief voor installateurs in de Benelux en Zweden. Solarclarity heeft een eigen
merk zonnepanelen, DENIM Solar, en een eigen merk energiemanagementproducten, Bliq.

Een van de grootste leveranciers en installateurs van zonnestroomsystemen in Nederland. Specialist voor particulieren en
ondernemers en langst bestaande zonnestroomleverancier van
ons land. Daarnaast groothandel voor dealers en installateurs,
die via de eigen applicatie Sunconn eenvoudig kunnen bestellen, en zeer ervaren met collectieven als Eneco, Engie, iChoosr
en Vereniging Eigen Huis.

SOLARWATT is Europees marktleider in glas-glas zonnepanelen en een van ‘s werelds grootste leveranciers van
elektriciteitsopslag. Het Duitse bedrijf werd opgericht in 1993
en heeft ook vestigingen in Nederland, Australië, Frankrijk,
Groot-Brittannië, Italië en Spanje. Met 460 medewerkers richt
het bedrijf zich op hoogwaardige zonnepanelen en intelligente
energiesystemen. SOLARWATT is voor bijna 100% in handen
van Stefan Quandt, tevens grootaandeelhouder van BMW.

SolarEdge is wereldleider in slimme energietechnologie.
Door gebruik te maken van engineering van wereldklasse en
met een niet aflatende focus op innovatie, creëert SolarEdge
slimme energie oplossingen. SolarEdge richt zich op een breed
scala van energie marktsegmenten via PV, opslag, EV-laders,
batterijen, UPS-systemen, aandrijflijnen voor elektrische voertuigen en netwerkdiensten.

SolarToday is dé zonnepanelen groothandel voor installateurs.
Met een landelijk netwerk van vestigingen levert SolarToday
duurzame producten, en staat er bij elke vestiging een team
van specialisten voor u klaar. Zij bieden ondersteuning bij projecten, groot of klein. SolarToday heeft het juiste assortiment
A-merken van zowel zonnepanelen, omvormers en montagematerialen. Neem contact op voor de mogelijkheden of kijk op
onze vernieuwde website solartoday.nl.

Straightforward ondersteunt PV projecten van start tot finish door
complete projectbegeleiding, engineering, technische opleveringen,
due diligence onderzoeken en kwaliteitsbewaking. Onze praktische
aanpak is gericht op het optimaliseren van opbrengst en minimaliseren van onderhoud. Straightforward is sinds 2008 actief en heeft
ruime ervaring met projecten van 100 kiloWatt tot 40 MegaWatt en
diepgaande technische kennis.
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Virtuosolar

Virtuosolar ontwikkeld geavanceerde Web en CAD-applicaties voor
zonnestroomsystemen. Onze software is gericht op grootschalige
daken en grondgebonden projecten. Virtuosolar automatiseert het
volledige engineeringproces van A tot Z en omvat API-verbindingen
met verschillende fabrikanten van montagesystemen. Naast onze
AutoCAD/BricsCAD plugin ontwikkelen wij ook turnkey webapplicaties op ons VS360 Framework. Virtuosolar heeft als doel een ecosysteem te ontwikkelen voor CAD-applicaties in de PV-branche.

Ontdek het uitgebreide
assortiment van GoodWe

VIRTUOSOLAR
SOLAR

CAD applications for PV Engineering

Kim Eyckmans
Antwerpseweg 1A, 2440 Geel (België)
T. +32 472 756 017
E. info@virtuosolar.com
I. www.virtuosolar.com

Volta Solar

Volta Solar is één van de grootste spelers op gebied van
zonne-energie in Nederland. Het ontwerpen, leveren en installeren van zonne-energie installaties is de kernactiviteit van ons
bedrijf. Wij zijn sterk in het seriematig leveren van veel kleine
installaties voor particulieren of woningcorporaties, maar ook
in het leveren en onderhouden van grootschalige zonnedaken
en zonnevelden.

VIRTUOSOLAR
SOLAR

CAD applications for PV Engineering

Eisterweg 6, 6422PN Heerlen (Nederland)
T. +31 88 023 7480
E. zonnepanelen@voltasolar.nl
I. www.voltasolar.nl

www.natec.nl
Van de kleinste omvormer ter wereld
(XS-serie) tot de MT-serie geschikt
voor SDE+ projecten.
GoodWe is een toonaangevende leverancier
van omvormers uit China. Door een gemiddeld
maandelijks verkoopvolume van 30.000 stuks in
2019 en 12 GW geïnstalleerd in meer dan 100
landen, is GoodWe gerangschikt als World Top 10
zonne-omvormerfabrikant door Bloomberg, IHS &
Wood Mackenzie. De GoodWe omvormers worden
grotendeels residentieel en commercieel toegepast.
Met een uitstekende after-service en distributie in
de Benelux via Natec is GoodWe dé stabiele en
betrouwbare partner in stringomvormers.
Nog niet bekend met GoodWe?
Neem dan zeker eens contact op met Natec.
Het salesteam vertelt je graag meer over
de mogelijkheden van deze veelzijdige
stringomvormer.

GROOTHANDEL IN SOLAR

Graaf van Solmsweg 50-T
5222 BP ’s Hertogenbosch
Nederland

t +31(0)73 684 0834
e info@natec.nl
i www.natec.nl
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Spel van het grote geld

[ADVERTORIAL]

Lokaal succes met financiële
participatie bij zonneparken
Zonneparken zijn belangrijk in de energietransitie. Draagvlak van de omgeving
voor zonneparken ook. ZonnepanelenDelen biedt volledige ondersteuning op het
gebied van financiële burgerparticipatie bij zonneparken en laat zien dat dit
werkt om draagvlak te creëren bij omwonenden.
‘Samen zorgen voor de groene energietransitie,
en extra leuk; ik woon er vlakbij.’
- Een participant in Zonnepark Almelo.

Voor iedereen
Omwonenden profiteren graag van zonneparken als zij die
kans krijgen aangeboden. Dat laten de reeds succesvolle
burgerparticipatie projecten zien. ZonnepanelenDelen heeft
al voor 15 zonneparken burgerparticipatie gefaciliteerd via de
uitgifte van Zon-Obligaties.
Omwonenden investeren gemiddeld 1.000 euro, al is
participatie al mogelijk vanaf slechts 25 euro. Zonder
transactiekosten. Zo is het voor iedereen mogelijk om
onderdeel te worden van de energietransitie.
Met een investering in een zonnepark hebben de participanten
jarenlang recht op een deel van de zonnestroom productie uit
het zonnepark. Waarbij de duurzame energieproductie altijd
live is in te zien voor de participanten via de ZonneDelen app.
Lokale activatie met lokale partners
Organisaties met lokale invloed en de wil om de
energietransitie te versnellen zijn belangrijke partners bij
financiële burgerparticipatie. Twee voorbeelden uit de praktijk
zijn Zonnepark Sekdoornseplas en Zonnedak Oosterhout.

Merijn van de Ven van ZonnepanelenDelen:
“We werken graag samen met lokale partners zoals een energie
coöperatie. De lokale kennis van deze partners, en onze jarenlange
ervaring met particuliere investeringen in zonne-energie, vullen elkaar
goed aan in het aantrekken van lokale deelnemers. Het is het totale
pakket, niet alleen de software van ZonnepanelenDelen, ook de lokale
activiteiten en de communicatie van de energiecoöperatie.”
Met een prachtige samenwerking in Zwolle, tussen
Groenleven, de gemeente Zwolle en de lokale
energiecoöperatie Blauwvinger, is er burgerparticipatie
gekomen voor het drijvende zonnepark Sekdoornseplas.
Goed voor ruim 700.000 euro aan participaties, waarvan een
groot deel uit de regio Zwolle.
In 2018 heeft Solisplan in samenwerking met Oosterhout
Nieuwe Energie het zonnedak op de gemeentewerf lokaal
gefinancierd. In mum van tijd is ruim 200.000 euro opgehaald
via inwoners van de gemeente Oosterhout, zij hadden eerst
exclusief toegang tot het project. Oosterhout Nieuwe Energie
heeft hiervoor een fantastische lokale campagne gevoerd die
wij digitaal konden ondersteunen.
Extra stimulans voor omwonenden
ZonnepanelenDelen heeft een uniek concept met het
ZonneDeel. Lokale participatie kan op vele manieren worden
gestimuleerd en is voor elke campagne uniek. Samen
versnellen we de energietransitie!
Referenties:
Groenleven, Solarfields, Obton, Sunvest, shareNRG
Voorwaarden:
• looptijd 15 jaar met lineaire aflossing
• variabele rente van 3,5% o.b.v. projectsucces
• vanaf 150.000 euro achtergestelde lening
• 1 zakelijk contact via Trustee

ZonnepanelenDelen
James Wattstraat 77-k, 1097DL Amsterdam (Nederland)
T. +31 20 435 7527
E. financiering@zonnepanelendelen.nl
I. financiering.zonnepanelendelen.nl
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Banken, overheden en private investeerders
omarmen energietransitie

Zonne-energie verworden
tot spel van het grote geld

Projectontwikkelaars, grootzakelijke vastgoedbezitters,
burgers, zonne-energiebedrijven en grondeigenaren.
Ze hebben één grote gemene deler: allen zijn ze op zoek
naar kapitaal voor de energietransitie. Door de toegenomen
uitrolsnelheid zijn de benodigde bedragen voor zonne-energie
inmiddels gestegen van enkele miljarden naar tientallen
miljarden euro’s. Tegelijkertijd is ook de diversiteit van de
investeerders toegenomen: van banken tot crowdfunders,
independent power producers, pensioenfondsen en door
zonne-energiebedrijven zelf gecreëerde investeringsfondsen.
Het Centraal Bureau voor de Statistiek
(CBS) publiceerde in het najaar van
2020 een rapport waaruit duidelijk werd
dat de investeringen in zonne-energie
in Nederland in 10 jaar tijd zijn toegenomen van 0,1 miljard euro tot 1,8 miljard
euro per eind 2018. Doordat Nederland tot de grootste afzetmarkten voor
zonne-energie van Europa behoort,
speuren tal van grote internationale
investeringsmaatschappijen – zogenaamde independent power producers
(ipp’ers) – de Nederlandse zonne-energiemarkt af naar buitenkansjes.
Independent power producers
Een van de partijen die daarbij hoge ogen
gooit, is Encavis. Deze ipp’er was onder
meer al eigenaar van Zonnepark Budel
van 44 megawattpiek en 2 zonneparken
met een totaalvermogen van 50 megawattpiek in de provincie Zeeland. In 2020
voegde het daar 7 zonneparken aan toe.
Het gaat daarbij om 7 deels drijvende

en deels grondgebonden zonneparken
die ontwikkeld en gerealiseerd zijn door
GroenLeven en zijn moederbedrijf BayWa. De projecten op Groningen Airport
en de drijvende zonnepanelen op de Sekdoornseplas springen daarbij het meest
in het oog. Een andere ipp’er die volop
in Nederlandse zonne-energieprojecten
investeert, is Blue Elephant Energy. Het
bedrijf is een zogenaamde buy-and-holdinvesteerder: het wil zonneparken kopen
en zolang mogelijk operationeel houden.
In Nederland heeft het bedrijf inmiddels
een portfolio van 400 megawattpiek.
Nieuwste toevoeging aan het portfolio is
het 316.216 zonnepanelen tellende zonnepark Midden-Groningen, dat gebouwd
werd door Chint Solar.
Banken
Ook de Nederlandse banken doen er
nog altijd alles aan om de Nederlandse
energietransitie te versnellen. Enkele jaren geleden ontwikkelde de Nederlandse

Vereniging van Banken (NVB) een standaardakte die de financierbaarheid van
zonnepanelen op daken van bedrijven
sindsdien gemakkelijker maakt.
In 2020 werden 2 nieuwe varianten van
de akte geïntroduceerd: een akte voor
erfpacht en een akte voor leaseconstructies. De modelakten zijn voor situaties
waarin een andere partij dan de gebouweigenaar zonnepanelen op bedrijfsdaken plaatst en exploiteert. De financiering
is in die gevallen ingewikkeld, omdat er
dan sprake is van meerdere hypotheken
en meerdere financiers. De akten helpen
dat proces te vereenvoudigen.
Zonneparken populair
De Nederlandse banken stoppen bovendien op steeds grotere schaal kapitaal
in zonneparken. ASN, BNG, Rabobank
en Triodos zijn de voorhoedespelers
die daarbij veelvuldig het nieuws halen
met hun groene investeringen. Het
ASN Groenprojectenfonds heeft een
totaal beheerd vermogen van ongeveer 450 miljoen euro. Daarvan is een
derde in wind- en een derde in zonneenergie geïnvesteerd; goed voor zo’n
150 megawattpiek zonnepanelen. Het
gaat onder meer om zonneparken op
enkele voormalige vuilstortplaatsen van
HVC en het drijvende zonnepark op de
Bomhofsplas, dat gebouwd werd door
GroenLeven. BNG financierde op haar
beurt het grootste particuliere zonnepark
in Nederland; dat van de familie Gooiker
in de gemeente Voorst.
Triodos financierde in 2020 via het Renewables Europe Fund van de bank 
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onder meer 2 grote zonneparken van
Sunvest in de gemeente Midden-Groningen. Samen zijn de zonneweiden goed
voor 112 megawattpiek aan zonnepanelen. De Rabobank lijkt de dans te leiden,
wat ook verwacht mag worden gezien
het feit dat de bank tot de 3 grootste van
Nederland behoort. Rabobank maakte
in 2020 ook de bouw van Zonnepark
Vloeivelden Hollandia mogelijk, dat zo’n
300.000 zonnepanelen en een vermogen
van 116 megawattpiek kent. Solarfields,
de ontwikkelaar van het zonnepark,
kreeg van de Rabobank de beschikking
over 45 miljoen euro extra kapitaal om
zijn pijplijn te realiseren. De ‘junior financieringsstructuur’ omvat 16 onderliggende zonne-energieprojecten waarvan het
dividend vanuit deze projecten als basis
wordt gebruikt voor de terugbetaling van
de financiering.
Grootste van België
Ook in België stellen banken volop
kapitaal beschikbaar aan zonneenergieprojecten. Zo investeerde BNP
Paribas Fortis – in België de grootste
bank op basis van beheerd vermogen –
in het grootste zonnepark van Wallonië.
Het project met 18.720 zonnepanelen
werd in Saint-Ghislain gebouwd door
PerPetum.
Aan de andere kant van de Belgische
taalgrens, in Vlaanderen, kijkt men nog
altijd met samengeknepen billen naar de
daden van minister van Energie Zuhal
Demir. Zij heeft het gegarandeerde
rendement voor bedrijven die zonnepanelen op hun dak leggen of zonneparken
realiseren per 1 januari 2021 opnieuw
verlaagd. De zogenaamde Internal Rate
of Return (IRR) werd een jaar eerder al
van 5 naar 4,75 procent verlaagd en is
nu nog verder omlaaggegaan, naar 4,4
procent. Voor zonnepanelen kunnen bedrijven van de regering financiële steun
krijgen tot ze dit vastgestelde rendement
op hun geïnvesteerde kapitaal halen. Het
verlaagde rendement maakt het naar
verwachting moeilijker om kapitaal van
banken aan te trekken.
Regionale energiefondsen
Het zijn echter niet alleen de banken
die een stevige duit in het zakje doen
bij de financiering van de uitrol van
zonne-energie, want ook overheden
maken volop geld vrij. Zo leveren diverse
provinciale investeringsfondsen en
ontwikkelingsmaatschappijen in Nederland een substantiële bijdrage aan de
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energietransitie. Saillant detail is dat het
geld uit deze fondsen veelal afkomstig is
van de verkoop van traditionele energiebedrijven waar de provincies voorheen
aandelen in hadden. Zo heeft BOM
Renewable Energy – voorheen Energiefonds Brabant – samen met BNG Bank
en beleggingsinstelling Meewind een
zonnepark van ruim 37 megawattpiek op
de voormalige stortplaats Bavelse Berg
in Breda gefinancierd.
Bovendien heeft BOM Renewable
Energy ook oog voor de impact van de
coronacrisis. Om te zorgen dat de energietransitie in Brabant niet tot stilstand
komt nu bedrijven zich meer focussen op hun corebusiness, is het fonds
samen met de provincie een pilot gestart
voor meer zonnepanelen op daken van
bedrijventerreinen.

Buy-build-and-holdstrategie
In de provincie Noord-Holland is het
Participatiefonds Duurzame Economie
Noord-Holland (PDENH) actief in de
financiering van zonne-energie. Het geld
wordt daarbij zoveel mogelijk revolverend ingezet. Zo verkocht PDENH in
2020 zijn aandelen in Sun Invest, een
gezamenlijke investering die in 2015
werd aangegaan met zonne-energiebedrijf Ecorus. Dat laatste bedrijf heeft
recentelijk de handen ineengeslagen met
investeringsfonds Patronale Solar en samen het Nationaal Zonne-energie Fonds
(NZF) opgericht. Via dat fonds wordt 300
miljoen euro beschikbaar gemaakt voor
de realisatie van zonne-energieprojecten. Patronale Solar – een dochterbedrijf
van de Belgische levensverzekeraar

Patronale Life – en Ecorus willen via het
fonds projectontwikkelaars een snel,
solide en transparant aankoopproces
aanbieden, inclusief de beste financieringsvoorwaarden. Kopen om weer
door te verkopen, past daarbij niet in
de buy-build-and-holdstrategie van het
NZF. Het fonds investeert in zonne-energieprojecten nadat ze ontwikkeld zijn en
in de fase verkeren waarin financiering
nodig is om de projecten daadwerkelijk
te realiseren.
Regionale energiefondsen
Regionale Energiefondsen zoals BOM
Renewable Energy en PDENH hebben
sinds 2012 al meer dan 700 projecten
gefinancierd met een bedrag van 400
miljoen euro. De fondsen willen snel
opschalen om te helpen bij de realisatie

van doelstellingen zoals die zijn vastgelegd in provinciaal beleid en de Regionale Energie Strategieën (RES’en).
Hiervoor kunnen de regionale Energiefondsen sinds kort aankloppen bij
het door de rijksoverheid geïnitieerde
Invest-NL. Dit publieke investeringsfonds moet financierbaar maken wat niet
financierbaar lijkt en heeft hiervoor 1,7
miljard euro beschikbaar. Een cruciale
eis is dat er een commerciële partij is die
er kapitaal in steekt en InvestNL haakt
dan aan als medefinancier. Ook zonneenergiebedrijven die willen opschalen met
kansrijke technologie kunnen aankloppen
bij InvestNL. Het fonds is geen subsidieloket, maar een revolverend fonds. Het
doel van het investeringsfonds is tweeledig: Nederland groener en innovatiever
maken. Een belangrijk aandachtspunt

daarbij is bijdragen aan het creëren van
een duurzaam energiesysteem.
Pensioenfondsen
Een nog ongenoemde groep investeerders zijn de pensioenfondsen. Waar
Nederlandse pensioenfondsen opnieuw
reppen over het korten op de pensioenen, doen dergelijke problemen zich in
buurland België niet voor. De Belgische
pensioenfondsen horen volgens Pensioplus, de vereniging van Belgische
pensioenfondsen, tot de gezondste van
Europa. Het grootste pensioenfonds is
dat van bank-verzekeraar KBC. En die
organisatie kleurt snel groen: werd in
2017 zo’n 7 miljard euro geïnvesteerd in
duurzame fondsen, in 2019 was dat al
gegroeid naar 12 miljard euro. Daarmee
werd het 2020-doel van 10 miljard euro
al een jaar eerder gehaald. KBC heeft
zichzelf overigens ten doel gesteld om
eind 2025 20 miljard euro in duurzame
fondsen te hebben geïnvesteerd.
In Nederland is ABP een van de grootste pensioenfondsen. Tot 2025 wil ABP
15 miljard euro beleggen in duurzame
energie. Ter vergelijking: eind 2019 had
ABP 6,5 miljard euro belegd in duurzame
energie, zo’n 1,5 procent van het totaal
belegde vermogen. Het pensioenfonds
loopt daarmee voor op zijn eigen doel,
het ruimschoots verdubbelen van de beleggingen in hernieuwbare energie van
2,2 miljard euro in 2015 naar 5 miljard
euro in 2020. ABP draagt inmiddels voor
het derde jaar op rij de eretitel ‘duurzaamste pensioenfonds van Nederland’.
Financieringsbehoefte
Een van de dedicated private zonneenergiefinanciers is ZonnepanelenDelen.
Dit van origine crowdfundingplatform
bereikte onlangs een belangrijke mijlpaal: met Zonnedak Zutphen werd het
honderdste zonnedak gefinancierd. In
2014 begon het bedrijf als crowdfundingplatform voor zonne-energie, maar
het is inmiddels uitgegroeid tot een
volwaardige verstrekker van projectfinanciering tot 98 procent van de
investeringsbehoefte. Het bedrijf biedt
een financieringsloket voor grootzakelijke zonne-energieprojecten met een
financieringsbehoefte van 50.000 euro
tot 2 miljoen euro. De komende jaren
wil het bedrijf voor 500 miljoen euro aan
financiering verstrekken.
Een binnenlands investeringsfonds dat
eveneens volop kapitaal stopt in zonneenergie is Klimaatfonds Nederland. 
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Spel van het grote geld

Is uw SDE project gestrand door
gebrek aan financiering? TRIO doet graag
een scherp aanbod op uw project!

Benieuwd wat uw dak waard is, neem dan contact op met TRIO Investment!
TRIO Investment BV

Wassenaarseweg 20
2596CH Den Haag, Nederland
T. 085 0810080
E. NL@trioinvest.nl
I. www.trioinvest.nl
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Investeren in bedrijven
Kapitaal wordt niet alleen in zonne-energieprojecten, maar ook in zonne-energiebedrijven gestoken. Zo nam investeringsmaatschappij NPM Capital in 2020
een meerderheidsbelang in Greenspread
en Solaris Industria. Deze investeringen
volgen op het meerderheidsbelang dat
de investeringsmaatschappij een jaar
eerder al nam in Rooftop Energy. En
dat NPM Capital de investering serieus neemt, blijkt wel uit het aanstellen
van Jeroen de Haas – oud-topman van
Eneco – als voorzitter van de nieuwe
combinatie van bedrijven. Bij zijn aantreden kondigde de topman direct aan dat
NPM Capital binnen de acquisitieagenda
de focus houdt op het overnemen van
kleine en grotere partijen om zo versneld
schaalgrootte in grote zonne-energiecentrales te krijgen.
Een van Nederlands grootste projectontwikkelaars – Sunrock met een pijplijn
van 1 gigawattpiek aan pv-projecten
– wist in 2020 ook een nieuwe investeerder aan te trekken. En dat was zeker niet
de eerste de beste. Want met de overname door COFRA wist Sunrock geld
aan te trekken van een van de rijkste
families van Nederland: de familie Brenninkmeijer. COFRA, onder meer eigenaar
van modeketen C&A waarmee de familie
Brenninkmeijer groot werd.
Een derde private investeerder die veel
geld stopt in overnamen is Kees Koolen.
In 2020 investeerde de ondernemer die
in de Quote 500 staat wederom in een
reeks energieopslag- en zonne-energiebedrijven. Het bedrijf kocht in 2019
met Bongo Solar al een van Nederlands
grootste bedrijven uit de residentiële
zonne-energiemarkt en voegde daar in
2020 met BeSolar en NovaVolt weer 2
pv-installatiebedrijven aan toe. Daarmee
lijkt Koolen een voorschot te nemen op
door marktanalisten voorspelde consolidatieslag die de (inter)nationale hernieuwbare-energiesector te wachten staat.

Burgers zoeken naar kapitaal voor duurzaam huis
Waar de grote investeerders zich vooral storten op de grootzakelijke zonne-energiemarkt, is er ook een grote behoefte aan ‘klein kapitaal’. Burgers zijn meer en meer op
zoek naar geld om hun woning te verduurzamen. Uit onderzoek van Nibud in opdracht
van Vereniging Eigen Huis werd onlangs duidelijk dat ten minste 2 miljoen huiseigenaren niet genoeg geld hebben om hun woning te verduurzamen.
De Nederlandse regering probeert daarom met man en macht het benodigde kapitaal
beschikbaar te stellen. Zo zijn via het Nationaal Warmtefonds – voorheen het Energiebespaarfonds – de looptijden voor duurzaamheidsleningen verlengd tot maximaal 20
jaar voor eigenaar-bewoners en maximaal 30 jaar voor Verenigingen van Eigenaren
(VvE’s) vanaf 8 appartementen. Door te kiezen voor een langere looptijd, wordt het
maandbedrag lager en is het voor meer woningeigenaren en VvE’s financieel aantrekkelijk om duurzame maatregelen te nemen. Onder meer zonneboilers, zonnepanelen,
pvt-panelen en thuisbatterijen komen in aanmerking voor een lening. Het Warmtefonds
zal in de komende jaren met een combinatie van publieke en private middelen groeien
naar een volume van meer dan 1 miljard euro. In 2020 werd daarbij al bekend dat het
aantal verstrekte leningen met 30 procent is gegroeid.
In het najaar van 2020 kreeg de Nederlandse regering ook een tegenvaller te verwerken. De banken vinden een gebouwgebonden financiering, een lening om koopwoningen te verduurzamen, dusdanig complex dat zij deze niet aan consumenten willen
aanbieden. In het Klimaatakkoord was juist opgenomen dat gebouwgebonden financiering mogelijk zou worden gemaakt door aanpassing van het Burgerlijk Wetboek. De
gebouwgebonden financiering zou een lening worden die direct gekoppeld zou zijn aan
de woning in plaats van aan de persoon. Daarom heeft minister Ollongren besloten om
gebouwgebonden financiering verder te ontwikkelen in het publieke domein. Zij heeft
het Nationaal Warmtefonds gevraagd te onderzoeken onder welke voorwaarden zij een
gebouwgebonden financiering kunnen ontwikkelen en aanbieden.

© Blackay | Dreamstime.com

Uw dak verhuren voor zonnepanelen?
TRIO betaalt tot 25 jaar dakhuur vooruit!

In 2020 sloeg het fonds daarbij de handen ineen met de uit de windenergiesector bekende YARD ENERGY Group. Met
25 miljoen euro aan extra kapitaal werken
de 2 organisaties samen aan de financiering en realisatie van minimaal 500
megawattpiek aan zonneparken in 2024.
Klimaatfonds Nederland claimt hiermee
zelfs de grootste 100 procent Nederlandse investeerder in zonne-energie te zijn.
Het fonds werkte al mee aan ruim 250
megawattpiek aan zonneparken.
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‘Winstmaximalisatie is niet het uitgangspunt’

ASN Bank schuwt
financiering grensverleggende
zonne-energieprojecten niet

ASN Bank werd in 1960 opgericht als
Algemene Spaarbank voor Nederland. De founders – nu FNV en REAAL
– deden dat voor de socialistische
arbeidersbeweging. Het doel was het
ingelegde geld maatschappelijk verantwoord uitlenen. Met het veranderen van
de tijd en de toenemende druk op het
milieu werd daarbij steeds meer ingezet
op het leveren van een bijdrage aan
verduurzaming, zowel groen als sociaal.
Anno 2020 worden alle investeringsbesluiten ook tegen die meetlat gelegd.
Impactfondsen
‘Onze klanten zien zich veelal als leden;
voelen zich deelgenoot van een club
die de wereld een stukje beter maakt’,
aldus Van der Meij. ‘Ergens is dat ook
zo. “Do good, do no harm.” Dat is de
kerngedachte. Die vertalen we onder
andere naar de praktijk door te investeren in hernieuwbare-energieprojecten.

‘Do good, do no harm’
Maar we willen ook zelf de weg tonen.
Zo waren we in 2018 als eerste bank
volledig klimaatneutraal en streven we
naar klimaatpositief in 2030. Waar ASN
Bank van oorsprong een echte spaardersbank is, bedienen we klanten nu
uiteraard met alle diensten die je van
een moderne bank mag verwachten,
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ook op het gebied van beleggen.
Klanten kunnen beleggen in impactfondsen zoals ASN Groenprojectenfonds.’
Duurzaamheidstoets
Het ASN Groenprojectenfonds heeft
een totaal beheerd vermogen van
ongeveer 450 miljoen euro. Daarvan
is een derde in wind- en een derde in
zonne-energie geïnvesteerd. Bij het beoordelen van de financieringsaanvraag
van een ontwikkelaar van een zonneenergieproject hanteert ASN Bank een
duurzaamheidstoets die ze specifiek
voor dit doel ontwikkelde. De opgenomen
criteria voor investeringsbesluiten zijn
divers en omvatten bijvoorbeeld het
oppervlak in relatie tot de omgeving,
een biodiversiteitsplan en de wijze
waarop het beheer wordt vormgegeven.
‘Het tempo waarin zonneparken in
Nederland worden gerealiseerd, is
enorm’, aldus Sonja van der Eijk, accountmanager bij het team duurzame
financieringen van ASN Bank. ‘Er
worden bovendien voortdurend nieuwe
records gevestigd wat betreft hun
omvang. Dat is mooi. De energietransitie
is immers geen keuze. We moeten die
omwenteling realiseren, en wel snel als we
een leefbare wereld willen behouden. Een
grootschalige uitrol van zon op land,
dak en water is daarmee van groot
belang. Het moet allemaal gebeuren,
maar wel zorgvuldig. De realisatie van
een zonne-energieproject mag niet ten

koste gaan van mensen, het landschap
en de natuur. Anders verbeteren we
de wereld niet. ASN Bank kijkt naar
het totale plaatje en hanteert daarbij
een flinke lijst van duurzame randvoorwaarden bij financieringsbeslissingen
– daarin zijn we wezenlijk anders dan
andere financiers. Daarnaast willen we
ook onze rol spelen in de bredere discussie over de toekomst van duurzame
energie in Nederland; meepraten over
belangrijke thematieken zoals landschappelijke inpassing, het vergroten
van natuurwaarden, gemengde bestemmingen en burgerparticipatie. Dat doen
we onder andere binnen het Nationaal
Consortium Zon in Landschap, de
NVDE en met Energie Samen.’
Bloemenweiden
ASN Bank maakte in 2010 de realisatie van de eerste zonnedaken van
Coöperatie TexelEnergie mogelijk en
financierde datzelfde jaar een groot
zonneveld in Frankrijk. Sindsdien is
het als financier meegegroeid met de
opkomst van zonne-energie in Nederland.
Het aantal projecten dat het over het
afgelopen decennium heeft toegevoegd
aan het ASN Groenprojectenfonds is
omvangrijk, maar vooral divers. Zo
heeft de bank diverse zonprojecten
op afvalbergen van HVC gefinancierd.
Een andere aanwinst was zonnepark
Bomhofsplas, een drijvende installatie
die 7.200 huishoudens in Zwolle van

Referentieprojecten

ASN Bank

De uitrol van verhuur van
zonne-energiesystemen aan
particulieren – bijvoorbeeld
door HalloStroom en Solease – kreeg
een boost door financiering van ASN.
Daarmee versnelt ASN de energietransitie.
In plaats van het kopen van zonnepanelen,
is het voor huiseigenaren direct financieel
aantrekkelijk om ze te huren.
In Vaassen staat bij
Tempress, een ontwikkelaar
van innovatieve productietechnologieën voor
zonnepaneelfabrikanten, een park met
bifaciale zonnepanelen. Deze pilot werd
in 2017 gefinancierd door ASN Bank.
In Boskoop wordt momenteel een zonnevijver gegraven. ASN Bank ondersteunt
het realiseren van deze waterbuffer met
daarop drijvende zonnepanelen ten
behoeve van de waterhuishouding in
de omgeving.
Zonnepark de Groene Weuste in Wierden
is geïnitieerd door een lokaal initiatief.
ASN Bank maakte de bouw mogelijk als
medefinancier.
Zonnepark Zuyderzon bij Almere is
met 100.000 panelen het grootste zonproject op Flevoland. Naast ASN Bank
participeren ruim 400 inwoners
in de financiering van het park.

© Aldo Allessie

Waar social responsibility tegenwoordig in het missie statement van geen enkele
bank ontbreekt, is het al sinds jaar en dag de reden van bestaan van ASN Bank.
De pijlers onder het langetermijnbeleid zijn mensenrechten, klimaat en biodiversiteit.
Vanuit die basis wil ASN Bank zich ook onderscheiden als een aanjager van
duurzame ontwikkeling, bijvoorbeeld bij het financieren van zon op land, dak en water.
Rosemarijn van der Meij, fondsmanager van het ASN Groenprojectenfonds: ‘Die projecten
moeten een grondige duurzaamheidstoets doorstaan alvorens wij investeren. Hoe groter,
hoe beter is bovendien niet ons credo. Juist vernieuwing drijft verandering.’

groene stroom voorziet. Met diverse
ontwikkelaars heeft ASN standaardafspraken ontwikkeld voor financiering van
een portefeuille dakprojecten. Daardoor
kan de bank met vele kleintjes een groot
volume bereiken. Daarnaast financierde
het bijvoorbeeld de bouw van Solarpark
De Kwekerij in Hengelo. Met zijn wandelpaden, bloemenweiden, wadi’s, bijen en
bomen en zelfs een buurtgroentetuin die
tussen de 7.000 zonnepanelen te vinden
zijn, karakteriseert Van der Meij dat als
het mooiste zonnepark van Nederland.
Waardevolle bijdrage
‘Inmiddels heeft ASN Groenprojectenfonds de realisatie van150 megawattpiek aan totaal geïnstalleerd pvvermogen gefaciliteerd in Nederland.
Het doel is tevens rendement genereren

voor onze particuliere klanten. Winstmaximalisatie is echter niet het uitgangspunt. Wij willen een waardevolle
bijdrage leveren aan de versnelling van
de energietransitie en het verbeteren
van de biodiversiteit. Juist waar grenzen worden verlegd, bijvoorbeeld wat
betreft nieuwe zonnepaneeltechnologie,
creatieve ontwerpen en zon op water,
schuilen wat dat betreft de grote kansen.
Vernieuwing drijft verandering. Daarom
schuwen wij innoverende zonne-energieprojecten niet. De uitdagingen die daarbij komen kijken, zowel uit het oogpunt
van financierbaarheid als de praktische
haalbaarheid, maken het bovendien leuk
om hierbij betrokken te zijn. Wij moedigen partijen die dit soort projecten willen
ontwikkelen dan ook van harte aan om
contact met ons op te nemen.’
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ASN Bank

Bird & Bird

Sonja van der Eijk, team duurzame financieringen
Bezuidenhoutseweg 153, 2594AG Den Haag (Nederland)
T. +31 70 356 92 88 |
E. duurzame.financieringen@asnbank.nl
I. www.asnbank.nl/zakelijk/zakelijke-financiering-aanvragen.html

Sophie Dingenen
Zuid-Hollandplein 22, 2596AW Den Haag (NL)
Gustav Mahlerplein 28 (7th floor), 1082 MA A’dam (NL)
T. +31 6 516 07 129 I. www.twobirds.com
E. sophie.dingenen@twobirds.com

De Centrale BTW Teruggave en Subsidie Aanvraag

Devcon Ecosystems

mr. Romano Hagen
Catharijnelaan 5, 2161CK Lisse (Nederland)
T. +31 85 48 66 900
E. info@btw-zonnepanelen.nl
I. www.btw-zonnepanelen.nl

Jaap Dooves
Grote Tocht 102, 1507CE Zaandam (Nederland)
T. +31 75 615 86 10
E. info@devcon-eco.nl
I. www.devcon-eco.nl

Ecorus

IBC SOLAR

Meeuwenlaan 100, 1021JL Amsterdam (Nederland)
T. +31 85 130 36 23
E. info@ecorus.com
I. www.ecorus.com

Faisal Shaikh
Industrieweg 1A, 6101WS Echt (Nederland)
T. +31 88 101 9000
E. info@ibc-solar.nl
I. www.ibc-solar.nl

ASN Bank investeert sinds de oprichting in 1960 in duurzame
vooruitgang. Wij financieren alleen toekomstgerichte projecten
die bijdragen aan een duurzame, rechtvaardige samenleving.
We verstrekken projectfinancieringen vanaf € 2.000.000 aan
zonne-energieprojecten op daken, water en land.

Bird & Bird is een internationaal advocatenkantoor met 29
kantoren wereldwijd. Wij combineren excellente juridische
expertise met diepgaande sectorkennis. Een sterke focus ligt
op hightech en gereguleerde sectoren, zoals Energy & Utilities.
Het team van Bird & Bird NL bestaat uit ca. 80 advocaten,
fiscalisten en notarissen.

SONNENSTROMFABRIK

TOONAANGEVEND
IN GLAS-GLAS
ZONNEPANELEN
Sonnenstromfabrik (CS Wismar GmbH) is een van de modernste en kwalitatief
meest toonaangevende fabrikanten van zonnepanelen in Europa. We zijn
gevestigd in Wismar in Noord-Duitsland, waardoor snelle verzending
gegarandeerd is.
De glas/glas-modules van Sonnenstromfabrik bieden zelfs onder de
zwaarste omstandigheden stabiele opbrengsten op lange termijn. Deze
lange opbrengstperiode staat synoniem voor hogere opbrengsten én
financiële voordelen voor u als eigenaar of investeerder. Over de totale
levensduur van maar liefst 40 jaar, genereren onze glas/glas-modules
60% meer opbrengst in vergelijking met glas/folie-modules.

Wij gespecialiseerd in BTW op zonnepanelen en duurzame
subsidies. Voor velen is dit onbekend terrein en klanten
waarderen ontzorging. Kost het tijd of energie? Nergens voor
nodig. Onze fiscaal getrainde collega’s en fiscaal jurist staan
altijd voor je klaar om aanvragen te behandelen of vragen te
beantwoorden.

Bij elke module inbegrepen: een lineaire prestatiegarantie van 87%
na 30 jaar. Daarnaast biedt Sonnenstromfabrik de mogelijkheid om
de productgarantie voor glas/glasmodules te verlengen tot 30
jaar. Sonnenstromfabrik biedt hiermee de beste prestatiegarantie,
ruim boven de algemeen geldende norm binnen de solar-markt.
Sonnenstromfabrik is een van de weinige solar-bedrijven in
Duitsland. Wij betrekken onze materialen voornamelijk uit
Europa.

Onze leveranciers zijn dichtbij:
 Hoogste flexibiliteit
 Korte afstanden, snelle verzending

Met de zonnepanelen van
Sonnenstromfabrik koopt u:

Serie Excellent Glass/Glass

Ecorus is in 10 jaar gegroeid van pionier naar solar specialist
en staat bekend als dé one-stop solar shop in het bedenken,
bouwen, beheren en financieren van de technisch best
renderende zonne-energiecentrales.

Wij ontwikkelen, realiseren, beheren en verzorgen:
- zakelijke zonne-energieprojecten en SDE-subsidies
- laadinfrastructuur en laadpalen
- solar carports
- energieopslag
- onderhoud en beheer zonne-energie installaties
- energieonderzoeken (o.a. EED Energie Audits)
- energie- en verduurzamingsadviezen op maat

IBC SOLAR is een van ’s werelds grootste PV specialisten
die totaaloplossingen biedt met een geïnstalleerd vermogen
van meer dan 4,2 gigawatt wereldwijd. Het portfolio van IBC
SOLAR omvat kwalitatieve zonnepanelen, omvormers, montagesystemen en componenten. Daarnaast verzorgt IBC SOLAR
totale projecten inclusief advisering, planning en monitoring.

Serie Brilliant

 Duurzame en CO2-geoptimaliseerde producten
 Glas/glas-modules die twee keer langer renderen
 Hoogste kwaliteit: ‘Made in Germany’
 Betrouwbare producten en de beste garantie op de markt
Serie Brilliant

CS Wismar GmbH | An der Westtangente 1 | 23966 Wismar | sales-benelux@sonnenstromfabrik.com
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Ikaros Solar

KiesZon

RenewabLAW

Solarclarity

Ann Vercauteren
Metropoolstraat 30-32, B-2900 Schoten (België)
T. +32 3 641 6480
E. info@ikaros-solar.eu
I. www.ikaros-solar.eu

Graafsebaan 135, 5248NL Rosmalen (Nederland)
T. +31 85 782 0050
E. info@kieszon.nl
I. www.kieszon.nl

mr. Jan Albert Timmerman
Prins Mauritslaan 22, 5263AX Vught (Nederland)
T. +31 73 610 49 74
E. info@renewablaw.nl
I. www.renewablaw.nl

Hogeweyselaan 145, 1382JK Weesp (Nederland)
T. +31 294 745700
E. sales@solarclarity.nl
I. www.solarclarity.nl

LC Energy

Libra Energy

Solarfields

Solarif

Friso Huizinga
Westervoortsedijk 73, 6827AV Arnhem (Nederland)
T. +31 85 049 96 04
E. info@lcenergy.nl
I. www.lcenergy.nl

Ilse Cappelle
Eendrachtsstraat 199, 1951AX Velsen-Noord (NL)
T. +31 88 88 80 300
E. marketing@libra.energy
I. www.libra.energy

Esther Terpstra
Emmasingel 4, 9726AH Groningen (Nederland)
T. +31 85 30 30 850
E. info@solarfields.nl
I. www.solarfields.nl

H. C. Wolkenfelt
Mr. B.M. Telderstraat 11, 6842CT Arnhem (Nederland)
T. +31 26 711 50 50
E. support@solarif.com
I. www.solarif.nl

NaGa Solar Holding

Pure Energie

SolarNRG

Een van de grootste leveranciers en installateurs van zonnestroomsystemen in Nederland. Specialist voor particulieren en
ondernemers en langst bestaande zonnestroomleverancier van
ons land. Daarnaast groothandel voor dealers en installateurs,
die via de eigen applicatie Sunconn eenvoudig kunnen bestellen, en zeer ervaren met collectieven als Eneco, Engie, iChoosr
en Vereniging Eigen Huis.

Solis, opgericht in 2005, is een van de meest ervaren en
grootste specialisten ter wereld in stringomvormers. Solis
helpt de ecologische voetafdruk van de samenleving verkleinen.
De zonne-energiemarkt op residentiële, commerciële en
utiliteitsschaal profiteert van een complete productlijn van
ultrabetrouwbare, betaalbare, kosteneffectieve en innovatieve
string-omvormertechnologieën.

Henny Pelsers
Marathonweg 1, 6225XV Maastricht (Nederland)
T. +31 43 311 1943
E. pelsers@nagasolar.nl
I. www.nagasolar.nl

Michel Arninkhof
Hengelosestraat 585, 7521AG Enschede (Nederland)
T. +31 53 434 1200
E. m.arninkhof@pure-energie.nl
I. www.pure-energie.nl

Sander Noordermeer
Mercuriusplein 40, 2685LP Poeldijk (Nederland)
T. +31 174 752 965
E. sander@solarnrg.nl
I. www.solarnrg.nl

Lizzy Wu
No. 57 Jintong Road,Binhai Industrial Park, Xiangshan,
Ningbo, Zhejiang, 315712 (China)
T. +86 574 6580 4299 E. lizzy@ginlong.com
I. www.solisinverters.com

Ikaros Solar ontwikkelt, bouwt en onderhoudt sinds 2006 grote
dak- en grondgebonden PV-systemen doorheen Europa. Ikaros
Solar onderscheidt zich door de hoge opbrengsten van de
door haar gebouwde systemen. Daarna wordt deze opbrengst
doorgezet gedurende de totale levensduur van het systeem
door uitermate effectief onderhoud.

LC Energy is een ontwikkelaar van grootschalige zonne-energie
projecten in Nederland. Het streven is om 500 MWp aan
projecten te realiseren in 2023. Gedurende alle stappen van het
ontwikkelingstraject houden wij rekening met landschappelijke
inpassing, gemeentebeleid en participatie. LC Energy is voortgekomen uit een samenwerking tussen QING en Low Carbon.

NaGa Solar is een internationaal actief familiebedrijf in het
ontwikkelen en investeren van solar-PV oplossingen.
- Speciale toepassingen zoals floating, parkeerdekken en kassen
- Internationaal portfolio: o.a. Duitsland, Italië & Spanje
- Gebruik van nieuwe technologieën in de markt
- Esthetisch omgevingsdesign en sociale context
- Financiële ontzorging door onze investering
- Kwaliteitswaarborging door langdurige partnerschappen
Trotse voorbeelden: DSM Louisegroeve &
Schiphol Groene Hoek.
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KiesZon, vormgevers van de solar revolutie sinds 2009,
organiseert binnen een operational lease, dakhuur of koopconstructie de ontwikkeling, financiering, realisatie en de
exploitatie van grootschalige zonnestroomprojecten op daken
of in veldopstelling. Voor onder meer logistiek dienstverleners,
vastgoedontwikkelaars en overheidsinstanties. Altijd vanuit de
kernwaarden Daadkracht, Vakmanschap en Partnership.

Libra Energy is de juiste partner voor al jouw duurzame
energieoplossingen. Op het gebied van zonne-energie,
energieopslag en e-mobility zijn wij de experts. Wij staan
klaar om jou direct te ondersteunen en te adviseren.
In combinatie met ons uitgebreide productassortiment
zorgen wij dat jouw installatieproject slaagt.

Pure Energie is al meer dan vijfentwintig jaar gespecialiseerd
in duurzame energieprojecten op het gebied van wind en
zonne-energie. Al in 1995 ontwikkelden wij ons eerste windmolen.
Inmiddels hebben we ruim 70 windmolens in Nederland, en
hebben we talloze (groot én klein) zonne-energie installaties
gerealiseerd. De stroom uit deze energieprojecten verkopen
we direct aan onze klanten.

RenewabLAW, of te wel “Renewables and Law”, is een juridische dienstverlener die zich specifiek richt op hernieuwbare energie met een nadrukkelijke
focus op zonne-energie projecten. RenewabLAW werkt voor projectontwikkelaars, (grond)eigenaren, leveranciers, EPC-partijen en overheden.
Uitgangspunt is daarbij een pragmatische advisering over de Nederlandse
wet- en regelgeving. De dienstverlening omvat tevens het opstellen en/of
(uit)onderhandelen van relevante juridische documenten die bij een project
een rol spelen. De oprichter van RenewabLAW (Jan Albert Timmerman) is
voorzitter van de juridische en fiscale werkgroep van Holland Solar.

Solarfields is producent van duurzame energie en realiseert onder
meer zonne-energiesystemen. Het bedrijf is marktleider in grootschalige grondgebonden zonneparken. Wij realiseren zonneprojecten op
verschillende locaties zoals grond, daken, oude vuilstortlocaties en
parkeerplaatsen. Allemaal met het doel om Nederland verder te verduurzamen en schone energie te produceren. Binnen 10 jaar voorziet
Solarfields ruim 1 miljoen huishoudens van duurzame energie. Onze
uitgangspunten zijn: goed overleg met omwonenden, grondeigenaren,
overheden, zorgvuldigheid in procedures en lokale betrokkenheid.

Solarclarity BV is dé online groothandel in solar hardware.
In onze webshop vind je de meest actuele producten voor alle
soorten residentiële en klein-commerciële daken. Vanuit ons
distributiecentrum in Amsterdam zijn we actief voor installateurs in de Benelux en Zweden. Solarclarity heeft een eigen
merk zonnepanelen, DENIM Solar, en een eigen merk energiemanagementproducten, Bliq.

Uw onafhankelijke gespecialiseerde wereldwijde adviseur
op het gebied van het verzekeren van zonnepanelen, het
certificeren van zonnepanelen/omvormers en bemiddeling
van zonnepanelen projecten. Onze Business Activiteiten: Solarif
Insurance, Solarif Risk Management, Solarif Matchmaker en
Solarif Project Finance. Voor meer informatie verwijzen wij u
naar onze website: www.solarif.nl. Voor vragen staan wij graag
tot uw beschikking.

Ginlong Technologies (Solis)
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HANOVER SOLAR
QUALITY SOLAR PANELS
BERGEN OP ZOOM, THE NETHERLANDS
+31 (0) 165 203 842
INFO@HANOVERSOLAR.DE

bedrijfsprofielen

Statkraft

Sunvest

Willemien van den Hoogen
Gustav Mahlerplein 100, 1082MA Amsterdam (Nederland)
T. +31 6 506 903 15
E. willemien.van.den.hoogen@statkraft.nl
I. www.statkraft.nl

René Hanssen
Maarssenbroeksedijk 37, 3542DM Utrecht (Nederland)
T. +31 30 341 0999
E. info@sunvest.nl
I. www.sunvest.nl

Trio Investment

Wocozon

Gabrielle Smith
Wassenaarseweg 20, 2596CH Den Haag (Nederland)
T. +31 85 081 00 80
E. info@trioinvest.nl
I www.trioinvest.nl

A. Stolze
Leidse Rijn 55, 3454PZ Utrecht | De Meern (NL)
T. +31 85 744 10 58
E. info@wocozon.nl
I. www.wocozon.nl

Zonnegilde

ZonnepanelenDelen

Statkraft is de grootste producent van duurzame elektriciteit in
Europa. Al ruim 125 jaar werken we aan een schonere wereld
waarin alle energie wordt opgewekt uit duurzame bronnen, zoals
zon, wind en water. In Nederland zijn we actief in de ontwikkeling,
de bouw en het beheer van zonne-installaties en windparken.
Daarnaast zijn we actief in de handel in energie. We zijn 100
procent eigendom van de Noorse staat en hebben een A-rating.

Trio Investment BV is een investeringsmaatschappij voor
duurzame energie in Europa en opkomende markten, met
een projectpijplijn van 850 MWp. Wij zijn gespecialiseerd in
projectontwikkeling, bouw, en financiering van duurzame
energieprojecten en breiden ons portfolio graag uit met zonneprojecten op velden, daken, en het water. We zijn trots op ons
aandeel in de energietransitie naar een C02 neutrale wereld!

Zonnegilde B.V. is de specialist op het gebied van het
adviseren en realiseren van zonnepanelen projecten voor
de zakelijke eindgebruikers.

Sunvest is een 100% Nederlandse projectontwikkelaar, die
zonneparken ontwikkelt en exploiteert. Sunvest onderscheid zich
met “natuurlijke” zonneparken. Dit zijn zonneparken, die ontworpen
worden, met veel aandacht voor landschappelijke en maatschappelijke inpassing.

Wocozon: dé specialist in zonnepanelen voor woningcorporaties. Onze boodschap is het groener maken en verduurzamen
van sociale huurwoningen in heel Nederland. De woonlasten
van huurders worden hierdoor flink verlaagd. Wocozon is een
maatschappelijke organisatie van en voor woningcorporaties.

Specialist in financiering van middelgrote zakelijke
zonne-energieprojecten. Ontwikkelt voor zonne-energie:
Financieringen tot 98% met de beste rente. Voor financieringen
van 50.000 euro tot 5 miljoen euro met looptijd van 15 jaar.
Snel en eenvoudig online geregeld.

ZONNEGILDE
Duurzame energie op maat
Betonstraat 9, 8263BL Kampen (Nederland)
T. +31 38 7730070
E. info@zonnegilde.nl
I. www.zonnegilde.nl

Merijn van de Ven
James Wattstraat 77-k, 1097DL Amsterdam
T. + 31 20 435 7527
E. financiering@zonnepanelendelen.nl
I. financiering.zonnepanelendelen.nl
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Mono

Full
Black

12 jaar garantie

Mono Halfcell
technologie

Scherp geprijsd
Hogere opbrengst

Ruime beschikbaarheid

© GroenLeven

Langere levensduur

www.natec.nl
Graaf van Solmsweg 50-T
5222 BP ‘s-Hertogenbosch
Nederland

t +31(0)73 684 0834
e info@natec.nl
i www.natec.nl

Nieuw beleid in Nederland én Vlaanderen zorgt voor uitdagingen:
www.suntech-power.com
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Projectontwikkelaars moeten alle zeilen
bijzetten om explosieve groei vast te houden
Zonne-energie wordt in de komende decennia, samen met windenergie, de grootste energiebron van Nederland en België, dat staat immers in de sterren geschreven... Grootscheepse
aanpassingen van het stimuleringsbeleid voor hernieuwbare energie zorgen in Nederland én
Vlaanderen echter voor onzekerheid bij de ontwikkeling van nieuwe zonne-energieprojecten.
Bovendien laat de coronacrisis haar sporen na en neemt op het Nederlandse elektriciteitsnet
de congestie toe. Het moge duidelijk zijn: projectontwikkelaars moeten in 2021 alle zeilen
bijzetten om de explosieve groei van de voorbije jaren vast te houden.
Bij de ontwikkeling van nieuwe projecten richten zonne-energiebedrijven zich
steeds vaker op nieuwe toepassingen.
Niet omdat al het laaghangende fruit
al geplukt is, maar omdat de projectontwikkelaars beseffen dat de klimaatdoelstellingen niet snel genoeg gehaald
kunnen worden door enkel de meest
lucratieve projecten te realiseren.

•
•
•
•

TIJDSCHRIFT 5 edities per jaar (oplage 19.270 stuks)
MARKTGIDS extra editie (oplage 21.000 stuks)
NIEUWSBRIEF 62 edities (22.167 abonnees)
WEBSITE dagelijks (3.800.000+ bezoekers in 2020)

www.solarmagazine.nl

Solar carports
Een van de nieuwe niches waar projectontwikkelaars zich en masse op storten
– en die dientengevolge tot wasdom
komt – is die van solar carports. Nederland kent in totaal zo’n 1,8 miljoen
parkeerplaatsen op publieke parkeerter-

reinen en nog eens 3 miljoen parkeerplaatsen bij bedrijven. Die zijn gezamenlijk goed voor een enorm oppervlak dat
nu alleen met stilstaande auto’s wordt
gevuld. Het zijn niet alleen veel vierkante
meters, maar bij de plaatsing van een
zonnecarport betekent het ook per definitie dubbel ruimtegebruik.
Vrijwel iedere top 10-speler heeft inmiddels een meerdere pv-overkappingen
gerealiseerd. Zo realiseerde Rooftop
Energy bijvoorbeeld al een overkapping met 5.000 zonnepanelen bij het
strand van Bloemendaal aan Zee en een
carport met ruim 2.500 zonnepanelen bij
het Centraal Bureau voor de Statistiek
(CBS) in Heerlen. Solarfields, marktlei-

der in grondgebonden zonneparken,
is in Biddinghuizen eind 2020 gestart
met de bouw van ’s werelds grootste
zonnecarport. Op de parkeerterreinen
van festivalterrein Lowlands – die een
oppervlak van 35 hectare en ruimte voor
15.000 auto’s kennen – worden 90.000
zonnepanelen met een totaalvermogen
van 35 megawattpiek geplaatst. Die
wekken straks genoeg stroom op voor
100 festivalweekends.
Drijvende zonneparken
Een andere niche die tot wasdom begint
te komen, is die van drijvende zonneparken. Marktleider in dit segment is GroenLeven. Het Friese bedrijf installeerde 
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Calls
Net nu de markt voor drijvende zonneparken op gang begint te komen,
wijzigen de Vlaamse en de Nederlandse overheid het subsidiebeleid
voor zonne-energie. In Nederland is de
Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) verbreed naar de
Stimulering Duurzame Energieproductie
en Klimaattransitie (SDE++). Hierdoor
is de concurrentie toegenomen en bovendien wordt de subsidiehoogte voor
zonne-energie de komende jaren steeds
verder afgebouwd.
Ook in Vlaanderen is voor zakelijke pvsystemen een tenderregeling ingevoerd.
Wat dit nieuwe systeem van calls en het
toekennen van premies gaat opleveren,
is voor velen nog onbekend. Vooral het
beschikbare subsidiebudget – slechts
25 miljoen euro – is extreem laag in
vergelijking met de miljarden euro’s die
Nederland beschikbaar stelt.
Te lage of geen subsidie
80 procent van de 15 grootste projectontwikkelaars van zonnedaken en
zonneparken nam in de voorjaarsronde
2020 van de SDE+ het zekere voor het
onzekere. Zij verklaarden tegenover
de redactie van Solar Magazine tegen
extra lage basisbedragen subsidie te
hebben aangevraagd. Dit uit angst om
bij de eerste openstellingsronde van
de opvolger van de SDE+ – de SDE++
– achter het net te vissen. ‘De keuze
tussen een (te) lage subsidie of geen
subsidie is gauw gemaakt’, aldus een
van de absolute marktleiders.
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De SDE++ stimuleert naast duurzame
energieproductie namelijk ook CO2-reductie. Veel bedrijven in de zonne-energiesector vrezen dat Nederland over
10 jaar concludeert na de subsidie van
biomassabijstook nog een fatale fout
te hebben gemaakt door CO2-opslag
te subsidiëren.
Verzekeraars
Maar er zijn meer zorgen. Zo zijn door de
coronacrisis projecten waarvoor reeds
subsidie is verkregen in lastig vaarwater
gekomen. Weliswaar is de realisatietermijn voor SDE+-projecten waarvan
de subsidie in 2020 verlopen is met 1
jaar uitgesteld, maar afhankelijk van de
impact van de economische crisis als
gevolg van de coronapandemie zullen
bedrijven die opdracht hebben gegeven
voor plaatsing van zonnepanelen op hun
daken dit langer uitstellen of zelfs volledig annuleren.

Een deel van de projecten loopt ook tegen problemen aan met de verzekering.
Het aantal gevallen waarbij verzekeraars
een gebouw weigeren te verzekeren als
er zonnepanelen geplaatst worden, is in
2020 flink toegenomen. Positief is dat
Holland Solar en Techniek Nederland
inmiddels veelvuldig overleggen met verzekeraars over mogelijke oplossingen.
Een voorbeeldclausule voor de verzekering van zonnestroominstallaties, de vernieuwde erkenningsregeling van InstallQ
en de SCIOS-inspectieregeling Scope
12 moeten een soort goednieuwsverklaring verklaren vormen om verzekeraars
over de streep te trekken.
Autoriteit Consument & Markt
Minister Wiebes is bovendien met de
Autoriteit Consument & Markt (ACM) in
overleg getreden over de mogelijkheid
om de verzekeringsbranche collectief
afspraken te laten maken over minimale

preventie-eisen ten aanzien van zonnestroomsystemen om zo de verzekerbaarheid te vergroten.
Maar ook dat is volgens de betrokkenen
nog niet toereikend om alle problemen
op te lossen. Bij de verzekerbaarheid
van – veelal grote – bedrijfspanden is
sprake van een algemeen vraagstuk.
Propertyverzekeringen voor bedrijfsgebouwen laten al jaren negatieve cijfers
zien. Dat is voor verzekeraars een
onacceptabele situatie: een verzekeringsproduct moet winstgevend zijn. En
daarom zijn de polisvoorwaarden voor
propertyverzekeringen aangescherpt.
De aanwezigheid van zonnepanelen
op het dak is een element dat daar
slechts in beperkte mate aan bijdraagt.
Helaas is het soms wel net de druppel die verzekeraars doet besluiten om
geen verzekering af te geven voor een
gebouw als er zonnepanelen op het dak
aanwezig zijn.

Negatieve elektriciteitsprijzen
Naast wisselend beleid en veeleisende
verzekeraars hebben projectontwikkelaars in hun businesscase met nog een
nieuw fenomeen te maken: negatieve
elektriciteitsprijzen. Als de prijs van
elektriciteit gedurende een aaneengesloten tijdsblok van 6 uur of langer
negatief is, ontvangen systeemeigenaren tijdens die periode geen subsidie uit
de SDE+ en SDE++.
Duitsland kent al vele jaren op sommige
momenten negatieve elektriciteitsprijzen
door de grootschalige productie van
wind- en zonne-energie. De Nederlandse
overheid heeft hier met de subsidieregels ook op voorgesorteerd. De coronacrisis heeft dat proces versneld, omdat
het elektriciteitsverbruik tijdens de
lockdowns sterk daalde. Tel daarbij de
alsmaar groeiende productie van duurzame stroom op en het is logisch dat
in Nederland het aantal momenten van
© KiesZon

in november 2020 zijn zesde drijvende
zonnepark. Met de ingebruikname van
drijvend zonnepark Kloosterhaar – dat
ruim 40.000 zonnepanelen telt – heeft
het bedrijf al ruim 230.000 drijvende
zonnepanelen geïnstalleerd.
Een andere speler van formaat in dit
marktsegment is Floating Solar. Dat bedrijf gaf in het najaar van 2020 in Andijk
bij PWN het startschot voor de bouw
van het grootste drijvende, zonvolgende
zonnepark van Europa. Hiertoe worden
67.000 zonnepanelen geplaatst op 15
ronde eilanden met elk een doorsnee
van 15 meter. Op zandgroeve ‘De
Schans’ van Sibelco, op de grens van
de gemeenten Mol en Dessel in de
provincie Antwerpen, leverde ENGIE in
september 2020 het grootste drijvende
zonnepark van Vlaanderen op. Dat zonnepark telt 17.256 zonnepanelen.

negatieve elektriciteitsprijzen zal blijven
groeien. Richting het kalenderjaar 2030
zullen negatieve stroomprijzen zelfs het
nieuwe normaal zijn. Voor projectontwikkelaars is het dan ook een facet waar
zij rekening mee moeten houden bij het
opstellen van hun huidige én toekomstige businesscase.
Lokaal eigendom
Een andere ontwikkeling die van invloed
gaat zijn op die businesscase is het
streven naar 50 procent lokaal eigendom bij zonneparken. Dit percentage is
vastgelegd in het Nederlandse Klimaatakkoord. Energie Samen pleitte
als brancheorganisatie voor duurzameenergie-initiatieven van burgers, boeren
en andere ondernemers zelfs voor een
zo hoog mogelijk percentage lokale
participatie. Participatie is echter niet
zo eenvoudig als het klinkt. Niet de
welwillendheid bij burgers, maar de
aanwezigheid van voldoende burgers
in de nabijheid van een zonnepark blijkt
daarbij een heet hangijzer.
Bovendien kunnen projectontwikkelaars
burgers niet dwingen om privaat geld in
een zonnepark te steken. Op het moment dat het werven van participanten
via energiecoöperaties middels de postcoderoosregeling voor sommige zonneparken geen geschikte optie blijkt, moet
crowdfunding veelal soelaas bieden. Het
is weliswaar aantrekkelijk voor bewoners
uit omliggende dorpen om een mooi
rendement te behalen op een zonnepark
in een buurgemeente, maar dan rijst wel
de vraag of dit daadwerkelijk bijdraagt
aan het lokale draagvlak. Het eendrachtige doel van het streven naar lokaal
eigendom is immers het verbeteren van
het lokale draagvlak. En belangrijker
nog, lokaal eigendom betekent niet per
definitie automatisch draagvlak. Het
landschappelijk aspect is doorgaans de
grootste zorg bij omwonenden. Het is
dus vooral belangrijk dat omwonenden
kunnen meedenken en beslissen over
hoe het zonnepark eruit gaat zien.
Betaalplanologie
Een onderzoek van de Rijksuniversiteit
Groningen en Lexnova Overheidsadvies
en een onderzoek van het Instituut voor
Bouwrecht hebben duidelijkheid geschept over de (on)mogelijkheden voor
gemeenten om lokaal eigendom af te
dwingen. Beide onderzoeken laten zien
dat gemeenten projectontwikkelaars op
basis van de huidige wetgeving niet 
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[ADVERTORIAL]

NaGa Solar zet in op innovatie:
is ﬂoating solar de toekomst?
NaGa Solar rolt momenteel een unieke pilot in ﬂoating solar uit op de Energiecampus
in Leeuwarden. Het diepgravende onderzoek staat in het teken van het optimaliseren
van businesscases bij het benutten van open water voor drijvende zonneparken.
Dit is niet het eerste en ook zeker niet het laatste R&D-project van de ontwikkelaar.
Een succesvolle realisatie van een grootschalige zonne-energie-installatie vraagt
immers om steeds meer innovatiekracht op vele fronten.
Onderzoek maakt kennis, kennis maakt expert
Dit onderzoek omvat de bouw van 3 zonne-energie-installaties
op water; 1 roterende, 1 met een zuid- en 1 met een oostwestopstelling. Op de campus draaien daarnaast een dak-,
veld-, en parkeersysteem. Daarmee wordt op een unieke wijze
waardevolle, vergelijkbare testdata gegenereerd waarmee
het mogelijk is om vernieuwende, positieve businesscases te
determineren. Door tijdens de testen kleine bugs uit het proces
te halen, kunnen in de toekomst sneller grotere en efficiëntere
drijvende zonne-energiesystemen worden gerealiseerd. Het
doel van de projectpartners is echter groter dan dat.
Ecologische waarde
Binnen dit project wordt gezocht naar antwoorden op vele
cruciale vragen over het ontwikkelen en toepassen van zon op
water, bijvoorbeeld aangaande de effecten op de inpassing
in het landschap. Daarnaast staat het onderzoek in het teken
van de impact op de natuur en de waterkwaliteit. Het dient als
fundament voor de ontwikkeling van zonneparken die hand in
hand gaan met het behoud of verbeteren van de ecologische
waarde. Kennisdeling met onderwijsinstellingen staat hierbij
centraal, met verder onderzoek als gevolg. Hiermee wil NaGa
Solar kennis creëren die voor iedereen toegankelijk is.

R&D en innovatie
NaGa Solar is als initiator en deelnemer betrokken bij een
groot aantal onderzoeken, bijvoorbeeld op zonnepark
Louisegroeve dat het op een voormalig afvaldepot in Geleen
realiseerde. Dit is nu tevens een testsite voor nieuwe coatings
en backsheets. Andere R&D-projecten betreffen onder andere
het ontwikkelen van concepten voor asbestverwijdering
en solar carports. Momenteel speelt NaGa Solar zich in
de kijker met een nieuwe ambitieuze pilot op de Energie
Campus in Leeuwarden: Floating. Hierin onderzoekt het de
potentie van drijvende zonneparken. Dat doet het samen met
projectpartner Oosterhof Holman, eigenaar van de site.
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veel regio’s de voorkeur aan zonnepanelen. De plannen kennen daarbij niet
alleen volop ruimte voor zonneparken,
maar ook forse ambities voor zonnepanelen op daken. In een tussentijdse
analyse pleitte het PBL al voor gedegen
onderzoek naar het reële potentieel van
grootschalige ‘zon op dak’. Veel regio’s
verwachten er veel van, maar netbeheerders en marktpartijen zetten er volgens
het PBL vraagtekens bij, onder andere
bij de hoge inschatting van de benuttingsgraad van 30 tot 40 procent voor
grote dakoppervlakken. Minister Wiebes
van Economische Zaken en Klimaat wil

Over NaGa Solar
NaGa Solar is een ontwikkelaar van grootschalige PV-projecten.
Niet zelden neemt het daarbij ook de rol van investeerder en
exploitant op zich. Als familiebedrijf staat hierbij het werken
aan een duurzame toekomst en langdurige samenwerkingen
centraal. Dat uit zich onder andere in investeren in innovatie en
het delen van kennis, bijvoorbeeld met zakelijke partners, het
onderwijs en onderzoeksinstellingen. Zo wil het bijdragen aan
een verantwoorde versnelling van de energietransitie.

Naga Solar
A Marathonweg 1, 6225XV Maastricht (NL)
T. +31 433 11 19 43
E. info@nagasolar.nl
I. nagasolar.nl
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In Nederland groeit de druk op de realisatie van omvangrijke
zonne-energieprojecten. Dat is onder andere het gevolg
van veranderend subsidiebeleid, beperkingen van
het elektriciteitsnet en de toenemende aandacht voor
burgerparticipatie, ruimtelijke impact en ecologische waarden.
Daarmee zijn vernieuwingsdrang, kennisontwikkeling,
flexibiliteit en creativiteit steeds belangrijkere assets voor
ontwikkelaars en investeerders. NaGa Solar zoekt dan ook
voortdurend naar nieuwe innovaties, bijvoorbeeld op het
snijvlak van het grootschalig opwekken van zonne-energie op
land en water en het behoud van biodiversiteit.

kunnen dwingen om bij zonneparken 50
procent lokaal eigendom te realiseren.
De gemeente mag een eis van een minimaal percentage lokaal eigendom en/
of een verplichte omgevingsbijdrage niet
als voorwaarde opnemen in het beleid
voor zonneparken.
Gemeenten die eisen dat projectontwikkelaars een bijdrage doen in een Omgevingsfonds of een gemeente betalen
om voor een vergunning in aanmerking
te komen, is uit den boze. Toch zijn er
voorbeelden te over van gemeenten die
met zonneparken een soort extra betaalplanologie creëren.

Voorkeur voor zon
De Nederlandse gemeenten gaan via
de uitvoering van het Nederlandse
Klimaatakkoord projectontwikkelaars,
het komende decennium hoe dan ook
helpen om hun orderportefeuille gevuld
te houden. Hóe vol is grotendeels afhankelijk van de definitieve versie van de
Regionale Energiestrategieën (RES’en).
De 30 Nederlandse regio’s hebben in
2020 de conceptversie van de RES’en
gepresenteerd, met daarin plannen voor
zo’n 50 terawattuur hernieuwbare energie op land. Uitgedrukt in opgewekte
stroom bedraagt de verhouding circa
50 procent wind- en 50 procent zonneenergie. Uitgedrukt in vermogen wordt
de verhouding circa 20 procent wind en
80 procent zon.
Voor zover het gaat om nieuwe ambities – boven op de huidige productie en
toekomstige productie die is vastgesteld
op grond van toegekende beschikkingen
via de subsidieregeling SDE+ – geven

in samenwerking met de 30 regio’s die
hun concept Regionale Energiestrategie
(concept-RES) hebben gepresenteerd,
gaan werken aan een betere balans
tussen wind- en zonne-energie zodat de
ambities ook zeker realiseerbaar zijn.
Netwerkaanpassingen
Bijkomend probleem is dat de capaciteit van ongeveer twee derde van de
onderzochte hoog-, tussen- en middenspanningsstations waarschijnlijk te
laag is om RES-doelen voor het jaar
2030 te realiseren. Om deze knelpunten
op te lossen, moeten er extra onderstations worden gebouwd en moet het
netwerk bij bestaande stations worden
verzwaard. Hiervoor is een schatting
gemaakt van de kosten, de benodigde
ruimte voor kabels en stations en de
doorlooptijden, van planning tot uitvoering. Bij de meeste regio’s lijken de
aanpassingen onder voorwaarden op tijd
uitvoerbaar; voor een enkele regio zouden

de aanpassingen te laat komen. Om de
benodigde netwerkaanpassingen, zoals
tot nu toe ingeschat, uitgevoerd te krijgen,
zal het tempo waarin nieuwe stations
worden neergezet en bestaande worden
uitgebreid sterk moeten toenemen. Het
is echter onzeker of daarvoor op tijd voldoende geschoold personeel zal zijn.
De netbeheerders werken met man en
macht aan het beschikbaar maken van
extra netcapaciteit, maar het eerlijke
antwoord is dat dit niet van vandaag op
morgen geregeld is. Toen de netcapaciteit in Noord-Nederland grotendeels
vergeven was en de landkaart in dat
gebied rood kleurde, verlegden projectontwikkelaars hun aandacht naar het
zuiden van Nederland.
Zwaarst getroffen
Het resultaat daarvan was in de resultaten
van de SDE+ overduidelijk zichtbaar: in 4
van de 5 laatste subsidierondes behaalde
de provincie Brabant het grootste volume
aan beschikte projecten. De provincies
met het meeste rode schaarstegebieden – Drenthe, Friesland en Groningen
– bungelden juist onderaan de ranglijst.
Ook de provincie Limburg draaide ineens
in de bovenste regionen mee. Enexis – de
netbeheerder in de zuidelijke provincies
– luidde afgelopen zomer de noodklok.
Het grote aantal positieve SDE+-beschikkingen leidde ertoe dat in het grootste
gedeelte van de provincies Brabant en
Limburg het elektriciteitsnet bijna vol
is. De netbeheerder heeft op tientallen
hoogspanningsstations nog maar beperkt
capaciteit beschikbaar. Bovendien is er op
ruim 25 locaties helemaal geen transportcapaciteit meer beschikbaar.
De regionale netbeheerders Enexis
en Liander zijn samen met hoogspanningsnetbeheerder TenneT het zwaarst
getroffen door de congestie. Zij werken
met man en macht aan oplossingen. Cable pooling, dynamische teruglevering,
direct verbruik, congestiemanagement,
curtailment en het loslaten van de storingsreserve. De diversiteit aan oplossingen die ze ontwikkelen en inzetten
om meer ruimte op het elektriciteitsnet
te creëren, is groot. Maar het eerlijke
antwoord is dat al deze oplossingen samen er nog niet voor kunnen zorgen dat
er van vandaag op morgen voldoende
transportcapaciteit beschikbaar komt.
Hoogspanningsnetbeheerder TenneT
heeft de verwachting uitgesproken dat
de huidige congestieproblematiek in
ieder geval tot 2025 blijft spelen.
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Referentieprojecten

Ecorus

Ecorus luidt komend decennium in met lancering nieuw merk:

‘We gaan een
kolencentrale sluiten’
In 2010 stond de solar technologie nog
in de kinderschoenen. Het was iets voor
rekenmachines, parkeermeters, Casiohorloges… Weinigen zagen het als een
serieuze bouwsteen van een hernieuwbaar-energiesysteem, zeker niet in de
nabije toekomst. Toen Raphael Janssens en Philippe Vanhoef Ecorus oprichtten, werden ze dan ook door velen
gezien als naïeve idealisten.
Rollercoaster
‘Wij waren echter gefascineerd door
de technologie en zagen de enorme
mogelijkheden’, vertelt Vanhoef. ‘We
wilden bijdragen aan het scheppen van
een duurzame wereld en daarbij zoveel
mogelijk impact hebben; impact with solar.
Dat kon door het grootschalig uitrollen
van zonne-energiesystemen, zo was onze
overtuiging. Daarmee liepen we vooruit op
de troepen. Anno 2020 zijn we gelukkig
niet meer alleen. Het mag dan nog niet zijn
doorgedrongen in alle geledingen van de
samenleving en de politiek, maar zonneenergie wordt onze belangrijkste groeneenergiebron. Het is feitelijk nu al de meest
competitieve technologie op de markt en
het is de renewable waar wereldwijd het
meest in wordt geïnvesteerd. Het afgelopen decennium was een ware rollercoaster, voor ons en de sector als geheel. Nu is
het tijd om volwassen te worden, willen we
er het maximale uithalen.’
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Dit jaar bestaat Ecorus 10 jaar. Dat is reden voor een
feestje, zeker gezien het succes dat het bedrijf over het
afgelopen decennium boekte. Met 250 megawattpiek aan
grote projecten in zonne-energie in Nederland en België.
Tegelijkertijd grijpt Ecorus juist dit moment aan om
opnieuw te definiëren welke rol het wil spelen in de
energietransitie. ‘De markt heeft een keerpunt bereikt.
De tijd van pionieren is voorbij. De opgaven die voor ons
liggen zijn enorm. Wij willen het komende decennium
3.000 megawattpiek aan pv realiseren, maar wel vanuit
onze kernwaarden: maatschappelijke betrokkenheid
en een brede kijk op verduurzaming.’
Veel beter
Ecorus telt momenteel zo’n 100
medewerkers; het geldt als een van
de leidende ontwikkelaars van zonneenergiesystemen in Nederland en België. Het bedrijf ontzorgt klanten in het
gehele traject van subsidieaanvraag,
vergunning, en financiering tot en met
bouw, beheer en onderhoud. Daarnaast initieert en realiseert het eigen
projecten. Bij dat alles heeft het een
bijzonder sterke positie opgebouwd in
grootschalige dakgebonden projecten
en grondgebonden zonneparken. Maar
Ecorus is bijvoorbeeld ook een domi-

nante speler in de sociale huursector.
Voor woningcorporaties realiseert het
momenteel gemiddeld zo’n 1.000 zonnestroomsystemen per maand. Het
totaal aan 250 megawattpiek geïnstalleerd vermogen is indrukwekkend.
In de pijplijn zit nog eens 250 megawattpiek. Toch trekt Ecorus juist op
dit moment een opvallende conclusie:
het gaat goed, maar het kan nog veel
beter. Daarom investeerde het de afgelopen tijd in het vastleggen van een
heldere marktpropositie en lanceert het
op het scheiden van 2020 een hernieuwd merk.

Kennemer Wonen en
Ecorus hebben gezamenlijk
over de jaren forse stappen
gezet in het verduurzamen van het sociale woningbestand. Op jaarbasis voorziet
Ecorus er 1.000 eengezinswoningen en
500 appartementen van zonnepanelen.
Ecorus plaatst 20
megawattpiek aan zonnepanelen op en naast
de productiehallen van
aluminiumproducent Aldel. Door het
aanleggen van een aan de fabriek
gekoppeld microgrid kunnen tevens
2 nabijgelegen, nieuwe zonne-energieprojecten worden gerealiseerd die nu
vastlopen door netcongestie.
De netto-oppervlakte van het zonnedak van ArcelorMittal is ruim 75.000
vierkante meter. Daarmee is het het
grootste van België – 11 megawattpiek.
De staalgigant maakt daarmee een
wezenlijke verduurzamingsslag, terwijl
hij kosten bespaart. Ecorus realiseerde
het in recordtempo, en vooral veilig.
Bij Nunner Logistics heeft Ecorus
een van de grootste zonnedaken van
Nederland gebouwd, met een vermogen van 13 megawattpiek.
Ook bij dit project gaan duurzaamheid
en winstgevendheid hand in hand.
Zonnepark Fledderbosch –
110 megawattpiek groot –
staat symbool voor de
duurzame langetermijnvisie van Ecorus.
Het bevestigt het belang van de nieuwe
Gedragscode Zon op Land in de praktijk, onder andere doordat het voor 50
procent in eigendom van burgers is.

Factor van betekenis
Vanhoef: ‘“We are going to make electricity so cheap that only the rich will burn
candles.” Dat zei Thomas Edison. Ik zeg:
“We are going to make solar power so
cheap that only the rich will burn fossil
fuels…” Om dat waar te maken, is het
noodzakelijk om het komende decennium significant te versnellen in de uitrol
van pv. Ecorus wil daarin een factor van
betekenis zijn. In 2050 moet Nederland
klimaatneutraal zijn. Kijken we naar de
doelstellingen voor de komende 10 jaar,
dan ligt er een opgave van zo’n 30.000
megawattpiek aan zonne-energie.
Ecorus gaat daarvan 10 procent voor
zijn rekening nemen. Dit komt neer op
het sluiten van een kleine kolencentrale.
Om dat waar te maken, schakelen we
op vele fronten bij; onder andere op het
gebied van goed werkgeverschap. Wat
wij doen, is onder de streep immers
mensenwerk. Daarnaast stellen we de
klant nog meer centraal en investeren
we voortdurend in verdere verbreding
en professionalisering. Zo zetten we
onlangs samen met Patronale Solar
het Nationaal Zonne-energie Fonds op
waarmee 300 miljoen euro beschikbaar
kwam voor de realisatie van zonneenergieprojecten. Dat alles draagt bij aan
het creëren van zoveel mogelijk massa.
Tegelijkertijd is het niet genoeg om onze
doelen te verwezenlijken.’

Lusten en lasten
Zonne-energie is big business geworden;
het is het nieuwe olie en gas. Dat trekt vele
partijen aan die snel geld willen verdienen.
Het bedrijf wil inspireren en een nieuwe
standaard zetten in denken en doen.
Ecorus gelooft namelijk niet in financiële
hit-and-runstrategieën. Dat is immers funest voor het imago van de solarbranche.
‘Het ondermijnt het draagvlak voor projecten en dus ook de energietransitie’, aldus
Vanhoef. ‘Maatschappelijke betrokkenheid is daarom altijd al een van de pijlers
geweest van onze activiteiten. Met ons
nieuwe merk, zowel in onze propositie
als visuele identiteit, geven we daar nu
een extra lading aan. Wij geloven in het
eerlijk verdelen van de lusten en de lasten,
bijvoorbeeld in de vorm van burgerparticipatie en landschappelijke inpassing. Wij
ontwikkelen geen zonnepark zonder het
waarborgen van de bestaande en het creeren van extra biodiversiteit. Daarom hebben we ook een ecoloog in vaste dienst.
Dat sociale gezicht en die bredere kijk
op verduurzaming - en ook de innovaties
die daaruit voortkomen - gaan we vanaf
nu meer laten zien. “Be good and tell it”,
dat is het motto. Door het tonen van onze
waarden, intenties en integriteit kunnen
we nog meer het verschil gaan maken. We
willen inspireren en een nieuwe standaard
zetten in denken en doen. Ook zo brengen
we de energietransitie verder.’
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ontwikkeling en financiering tot realisatie
en monitoring & onderhoud – in huis
heeft. Anno 2020 wordt bovendien de
volledige breedte van de zonne-energiemarkt bediend, van de kleinste huurwoning tot een zonnepark op Eindhoven
Airport en een zonnedak op een van de
grootste distributiecentra van Nederland.

10 jaar KiesZon: van ontwikkeling en financiering tot realisatie en exploitatie

‘Wat je aan de voorkant nalaat,
komt aan de achterkant terug’

‘Het verkrijgen van subsidie is niet het einde van de rit, maar in feite pas het begin.
Onze kracht is dat we goede inschattingen maken of we een project ook daadwerkelijk
kunnen realiseren. Het feit dat we alle specialismen in eigen huis hebben, maakt dat
we ﬂexibel kunnen optreden als een individueel project vertraging oploopt.
Op zo’n moment kunnen we een ander project naar voren halen.’
Aan het woord zijn Erik Snijders en Daan de Haas van KiesZon.
10 jaar geleden realiseerde KiesZon
als eerste in Nederland een volledig
gefinancierd zonnestroomproject. 21
Amsterdamse scholen werden van in
totaal 2.800 zonnepanelen voorzien. Het
was de opmaat naar een jongensdroom
voor oprichters Frank Heijckmann en
Gideon Overwater.

Zon. ‘De verticale integratie met eigen
engineers, projectleiders, data-analisten
en monteurs is in de afgelopen jaren de
sleutel tot succes gebleken. Het is de
motor om ook de komende 10 jaar in de
voorhoede mee te spelen.’
Want wat voor KiesZon begon met het
zonnepanelenproject ‘Amsterdamse
scholen’ is in 10 jaar tijd uitgegroeid tot
een verticaal geïntegreerd zonnestroombedrijf dat alle takken van sport – van

© Olaf Smit

Verticaal geïntegreerd
10 jaar later staan Heijckmann en Over-

water na de verkoop van KiesZon aan
Greenchoice weliswaar niet meer aan
het roer van het bedrijf, maar stroomt
hun bloed nog altijd door de aderen
van het bedrijf. ‘Duurzame relaties met
klanten en ondernemerschap zitten
verweven in het DNA van dit bedrijf’,
opent Erik Snijders het gesprek. Snijders
vormt als algemeen directeur samen met
financieel directeur Daan de Haas sinds
vorig jaar de nieuwe directie van Kies-
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Grootste single-roof
De keuze om in 2015 alles onder één
dak te brengen – van ontwikkeling en
financiering tot realisatie en exploitatie –
is de sleutel tot succes gebleken. In dat
kalenderjaar bouwde KiesZon in Veghel
bij Thyssen Krupp een zonnestroominstallatie met ruim 10.000 zonnepanelen
en in de jaren die volgden realiseerde
het bedrijf vrijwel jaarlijks het grootste
single-roof-zonnestroomproject van
Nederland. Van de 15.318 zonnepanelen
op het distributiecentrum van Rhenus in
Eindhoven tot de 28.386 zonnepanelen
op het pand van Michael Kors in Venlo.
Maar niet alleen op het gebied van dakgebonden zonnestroomsystemen speelt
KiesZon een aardig deuntje mee. In de
voorbije jaren zijn diverse grondgebonden zonneparken gerealiseerd, waarbij
landschappelijke kwaliteit en maatschappelijke betrokkenheid hoog in het vaandel
staan. Zo is Zonnepark Welschap bij
Eindhoven Airport voor 100 procent in lokaal eigendom van 5 energiecoöperaties.
Het grootste zonnepark voor het bedrijf
wordt Cosun Solar Park: 64.705 zonnepanelen zullen in Puttershoek ervoor
zorgen dat de fabriek van opdrachtgever
Cosun Beet Company volledig energieneutraal wordt. Bij deze zonneweide
worden tal van maatregelen genomen om
de biodiversiteit te bevorderen.
Waar tot 2017 de focus lag op de zakelijke markt is de residentiële tak van
KiesZon sindsdien hard gegroeid. Wat
begon met de realisatie van zonnepanelen op daken van honderden huurhuizen
van woningbouwcorporatie De Alliantie
in Amersfoort, is uitgegroeid tot een
imposant bedrijfsonderdeel. De Haas: ‘In
2017 plaatsten we op zo’n 1.000 huurwoningen zonnepanelen en een jaar later
was dit aantal al verdrievoudigd. In 2020
hebben we zo’n 7.000 à 8.000 huurwoningen van zonnepanelen voorzien en in
2021 hopen we voor het eerst de grens
van 10.000 huizen te doorbreken.’
Excelleren in realisatie
Tekenend voor KiesZon is dat het bedrijf
niet de grootste wil zijn, maar wil excel-

leren in de realisatiegraad van projecten.
Het verkrijgen van subsidies is immers
niet het moeilijkste onderdeel van het
spel, maar het daadwerkelijk bouwen en
vervolgens succesvol exploiteren van pvsystemen wel. ‘Een gemiddelde realisatiegraad van 80 tot 90 procent is nog altijd
het doel’, is Snijders stellig. ‘Om dat te realiseren, zijn een paar dingen noodzakelijk.
Ten eerste een focus op kwaliteit: of het
nu gaat om de aanvraag van een vergunning voor een zonnepark of het bepalen
van de draagkracht van gebouwen, fouten
moeten vermeden worden. Ten tweede
speelt het aspect tijd een cruciale rol bij de
realisatie van SDE+-projecten. Zoals gezegd: een succesvolle subsidieaanvraag is
de start en niet de finish.’
De ideale klant
Daadkracht, vakmanschap en partnership. Dat zijn volgens Snijders en De
Haas de kernwaarden die KiesZon zelf
bezit en ook kenmerkend zijn voor de
ideale klant van het bedrijf. ‘Met een
klant die een groot zonnedak of zonnepark wil realiseren of een woningcorporatie die haar vastgoedportfolio
wil verduurzamen, gaan we een langetermijnrelatie aan en juist daarom is
partnership zo belangrijk. De identiteit
van de bedrijven moet overeenkomen,
anders ga je het project nooit tot een
succes maken.’
Bij het 10-jarig jubileum is het vizier ook
op de toekomst gericht. Hoe KiesZon
er over een decennium uitziet, is door
Snijders en De Haas natuurlijk niet exact
te voorspellen. Maar één ding weten zij
zeker: ‘Over 10 jaar staat er een organisatie die niet alleen maar zonnepanelen
verkoopt. Het productportfolio gaat
verbreed worden. Met energieopslag,
maar ook met andere producten. Een
van de voordelen van onze samenwerking met Greenchoice is dat wij de
volledige waardeketen kunnen bestrijken
en hiermee goed gepositioneerd zijn
voor toekomstige ontwikkelingen. Ter illustratie: er is altijd iemand te vinden die
een zonnestroomproject goedkoper kan
bouwen. Het is dan echter maar zeer
de vraag of je na 15 jaar dan ook het
gewenste rendement hebt behaald. Wij
weten als geen ander wat het is om eigenaar van zonnedaken of zonneparken
te zijn: wat je aan de voorkant nalaat om
goed te doen, komt aan de achterkant
hard terug. Het draait om het vinden van
de juiste balans, dat levert het meeste
rendement op.’

Groeitempo
De top 5-positie in de zonne-energiemarkt is volgens de topmannen geen
doel op zich. Snijders: ‘Maar het is ons
inziens wel een plek waar we thuishoren. Je ogen moeten tegelijkertijd
niet te groot zijn voor je maag. Groei
moet duurzaam zijn, en soms zitten we
met het huidige groeitempo al aan ons
maximum. Wij willen onze realisatiegraad hooghouden en onze afspraken
met klanten nakomen. Als je je portfolio
aan beschikkingen te snel laat groeien,
is dat niet mogelijk. We zoeken dus
naar een optimale balans.’
Bij de toekomstige groei is kapitaal
volgens De Haas overigens geen probleem. ‘Wij zijn gezegend met een gezond moederbedrijf. De echte uitdaging
zijn medewerkers. Sommige vacatures
– bijvoorbeeld op de afdeling Engineering – staan bijna permanent open.
Logischerwijs speelt ook het groeiende
Nederlandse tekort aan transportcapaciteit een rol. En ja, de coronacrisis heeft in 2020 voor een klein dipje
gezorgd, maar de zonne-energiemarkt
zal net als ons bedrijf en onze orderportefeuille blijven groeien.’
Referentieprojecten

KiesZon

KiesZon is voor een groot
aantal woningbouwcorporaties actief. Zo zijn voor
De Alliantie in Amersfoort al meer dan
11.000 zonnepanelen geplaatst en voor
Portaal Wonen in Utrecht al ruim
20.000 zonnepanelen.
KiesZon heeft in opdracht
van CBRE Global Investors
een zonnedak van in totaal
12.240 zonnepanelen
geplaatst op het dak van een distributiecentrum aan de Pudongweg op Schiphol.
In opdracht van Vereniging
Ons Middelbaar Onderwijs
(OMO) heeft KiesZon 4
scholen van in totaal 3.100
zonnepanelen voorzien.
In opdracht van Cosun Beet
Company realiseert KiesZon
momenteel een grondgebonden zonnepark bestaande uit 64.705
zonnepanelen in Puttershoek.
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Solarfields brengt grootste zonnepark van Nederland online

‘Het huidige subsidiesysteem is
ongeschikt voor optimale maatschappelijke
invulling zonneparken’

Pijlman richtte Solarfields in 2014 op,
samen met zijn zakelijke partner Gerben
Smit. 4 jaar later bouwden ze hun eerste
zonnepark. Eind 2020 staat de teller op
13 en een gerealiseerd vermogen van
290,5 megawattpiek. In de pijplijn zitten
nog eens zo’n 200 projecten.
Helder en eerlijk
‘We hebben inmiddels meer dan 50 mensen in dienst en kantoren in Groningen,
Arnhem en Rotterdam’, vertelt Pijlman.
‘We doen alles zelf: locaties scouten, de
samenwerking met stakeholders organiseren, vergunningaanvragen, financiering,
bouw, beheer en onderhoud. Hoewel we
de grootste zijn in ons marktsegment, was
dat nooit het doel. Als consultant adviseerde ik gemeenten en provincies over
verduurzaming. Dat was heel veel praten,
maar weinig concrete actie. Ik wilde een
wezenlijke bijdrage leveren aan de energietransitie. Dat is nog steeds waarom we
doen wat we doen. Daarom ben ik blij met
ons succes. Het komt ongetwijfeld deels
voort uit op het goede moment instappen
in een groeimarkt. Daarnaast vertellen we
een helder en eerlijk verhaal en zijn we
langjarig betrokken bij projecten. Dat is nu
belangrijker dan ooit.’
Lusten en lasten
Het realiseren van zonneparken gaat in
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Nederland gepaard met een groeiende
maatschappelijke weerstand. Dat baart
Pijlman uiteraard zorgen. De overstap
naar een hernieuwbaar energiesysteem
staat pas aan het begin; er moet nog
heel veel pv worden gelegd.
‘Het lijkt wel of iedereen er tegenwoordig een mening over heeft. Negatieve
sentimenten worden ook breed uitgemeten in de media. Dat remt de energietransitie. Wij hielden onlangs een
enquête onder de omwonenden van 3
van onze zonneparken. Voorafgaande
aan de realisatie stond 38 procent positief en 48 procent neutraal tegenover
de komst. 14 procent was tegen. Na de
bouw is minder dan 5 procent negatief, de rest is er niet meer mee bezig.
Er is dus een discrepantie tussen de
perceptie vooraf en de daadwerkelijke
impact. Ook daarom is het meenemen
van de omgeving zo belangrijk. Het is
dus goed dat participatie van burgers
nu een breedgedragen norm is. Door de
lusten en lasten samen te dragen, kunnen we blijven versnellen in de productie van groene energie. Dat blijkt ook uit
ons groeiende aantal gesprekken over
ontwikkelingen met energiecorporaties.’
Uitdaging
Begin 2020 ging Solarfields een samenwerking aan met Protium. Het doel

is de gezamenlijke realisatie van 50
megawattpiek aan grootschalige zonnedaken. Pijlman noemt het aanboren
van dat marktsegment niet meer dan
logisch. ‘De vraag is groot, maatschappelijke acceptatie is geen probleem en
het heeft de voorkeur in de zonneladder. Desalniettemin blijft het bouwen
van grote zonneparken noodzakelijk om
de energiedoelen te halen. In dat licht
is er ook nog een grotere uitdaging: de
warmtetransitie. Momenteel ontwikkelen
we op het baggerdepot Dorkwerd ons
eerste zonthermiepark. Het is 12 hectare
en een van de bronnen van een warmtenet voor ruim 10.000 bedrijven, instellingen en huishoudens in Groningen. Dit
geeft een inkijkje in de belangrijke rol die
zonthermie in de toekomstige collectieve
duurzame warmtevoorziening kan spelen. Van grootschalige uitrol is voorlopig
echter geen sprake. Die zal immers
parallel lopen aan die van warmtenetten. Daarnaast is de financierbaarheid
gewoonweg problematisch, met name
vanwege de lage toekenning van CO2reductie in de SDE++.’
Nul zienswijzen
Op dit moment legt Solarfields de
laatste hand aan Zonnepark Hollandia.
Met een oppervlak van 100 hectare,
300.000 zonnepanelen en een vermo-

© Anjo de Haan

Solarfields is de Nederlandse marktleider in grondgebonden zonneparken. De voorlopige
kroon op het werk van de projectontwikkelaar is Zonnepark Hollandia. Dat telt maar liefst
300.000 zonnepanelen en is eind 2020 operationeel. Het is echter niet alleen die omvang die
het uniek maakt. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de paalconstructie, dubbelfunctie en landschappelijke inpassing. Directeur Jelmer Pijlman: ‘Ons vak vereist steeds meer creativiteit
en innovatiekracht om projecten van de grond te krijgen en verantwoord te realiseren.
Jammer genoeg wordt dat niet gereﬂecteerd in de huidige SDE++.’

Referentieprojecten

Solarfields

gen van 116 megawattpiek levert dat
vanaf 2021 stroom aan 35.000 huishoudens. Maar niet alleen die schaal maakt
het bijzonder. Het is een gezamenlijke
ontwikkeling met aannemingsbedrijf
Avitec en aardappelmeelbedrijf Avebe.
De zonnepanelen liggen in de vloeivelden die dienen als back-up van de
waterzuivering van de fabriek. Door ze
op een stellage van 3 meter hoog te
leggen ontstaat een unieke dubbelfunctie. De bestaande dijk van 4 meter die
bekkens omsluit, maakt een maximale
landschappelijke inpassing mogelijk met nul zienswijzen als gevolg.
Vanwege het gebrek aan netcapaciteit
wordt het park direct aangesloten op
het GDS van Avebe. Omdat het nabij
de lagefrequentietelescoop in Exloo
ligt, mag het bovendien niet meer elektromagnetische straling uitzenden dan
1 mobiele telefoon. Dat vergde met
name een vernieuwende inkapseling
van de omvormers.
Eendimensionaal
‘Wij zijn bijzonder trots op deze ontwikkelingen’, aldus Pijlman. ‘Het is een
zeer innovatief project. Het toont aan
dat ons vak steeds meer creativiteit en
innovatiekracht vereist om projecten
van de grond te krijgen en verantwoord
te realiseren. Dat is eens temeer het

geval omdat de SDE++ daar niet in
faciliteert. Die beloont immers zoveel
en zo goedkoop mogelijk zonnepanelen leggen. Er is een mismatch tussen
wat het Rijk stimuleert en de maatschappelijke toegevoegde waarde die
op lokaal niveau wordt nagestreefd.
De huidige subsidieregeling is feitelijk
eendimensionaal, puur gericht op de
energietransitie. Een fundamentele
verduurzamingsslag maken is echter
een integrale sociaal-maatschappelijke
en economische opgave. Het moet ten
goede komen aan alle mensen en de
natuur. Ik zou graag zien dat we als
sector subsidievrije duurzame-energieprojecten kunnen realiseren, betaald
door een hogere energieprijs als gevolg
van verplichte duurzame afname en
CO2-belasting. Dit systeem kan worden aangevuld met investeringssubsidies voor projecten met aantoonbaar
hogere kosten vanwege investeringen
in zaken zoals landschappelijke inpassing, biodiversiteit en onbruikbare
locaties. Hierdoor stimuleer je het hand
in hand gaan van de realisatie van
zonneparken met allerhande vormen
van positieve verandering. Nu komen
die voor rekening van ontwikkelaars.
Daardoor groeit de druk op de businesscases. Daar wordt de energietransitie
niet beter van.’

Op dit moment realiseert
Solarfields een bijzondere
solar carport bij de festivalterreinen van Lowlands.
Met een oppervlak van 35 hectare
wordt deze de grootste ter wereld.
Door de constructie gaat er geen
parkeerruimte verloren.
Eerder dit jaar is zonnepark Molenwaard aangesloten. Dit ligt midden
in een woonwijk. Door een uitgebreid
participatietraject is er geen enkele
zienswijze ingediend en wordt er hier
nu voor zo’n 10.000 huishoudens aan
duurzame stroom opgewekt.
Solarfields kijkt altijd naar nieuwe
oplossingen ten aanzien van de
netinpassing. Voor zonnepark Dorhout
Mees en solar carport Lowlands wordt
gebruikgemaakt van infrapooling, een
oplossing waar nog nooit op deze
schaal gebruik van is gemaakt.
Ongeschikte onderconstructies vormen geen
problemen meer bij de
realisatie van zonnedaken. Solarfields is de samenwerking
aangegaan met Solarge. Met deze lichte
zonnepanelen kunnen nog meer daken
in Nederland benut worden. Solarfields
kan hierdoor nog sneller stappen zetten
in de verduurzaming van Nederland.
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4BLUE

Alius

Robert-Paul Evers
Bijsterhuizen 3005a, 6604LP Wijchen (Nederland)
T. +31 24 204 20 90
E. info@4blue.nl
I. www.4blue.nl

Stan Bergmans
Meerheide 101, 5521DX Eersel (Nederland)
T. +31 497 555 362
E. info@alius.nl
I. www.alius.nl

Bird & Bird

De Centrale BTW Teruggave en Subsidie Aanvraag

Sophie Dingenen
Zuid-Hollandplein 22, 2596AW Den Haag (NL)
Gustav Mahlerplein 28 (7th floor), 1082 MA A’dam (NL)
T. +31 6 516 07 129 I. www.twobirds.com
E. sophie.dingenen@twobirds.com

mr. Romano Hagen
Catharijnelaan 5, 2161CK Lisse (Nederland)
T. +31 85 48 66 900
E. info@btw-zonnepanelen.nl
I. www.btw-zonnepanelen.nl

Devcon Ecosystems

DMEGC Solar

Jaap Dooves
Grote Tocht 102, 1507CE Zaandam (Nederland)
T. +31 75 615 86 10
E. info@devcon-eco.nl
I. www.devcon-eco.nl

Erik Das
Kaiserleistrasse 41-43
63067 Offenbach am Main (Duitsland)
E. erik@dmegc.nl
I. dmegc.nl | dmegc.eu

Bij 4BLUE staan we voor goede kwaliteit, sterke communicatie
en duurzame relaties. Geen anonieme groothandel, maar jouw
partner in distributie. We staan te alle tijden voor je klaar en
bieden commerciële en technische ondersteuning. Door een
zorgvuldig samengesteld assortiment hoef jij niet op zoek naar
de beste producten, dat hebben wij al gedaan. Hierdoor weten
wij alles van onze producten en zijn ze altijd op voorraad.

Energy & Utilities Team
Ons multi-disciplinair
Energy & Utilities Team bestaat uit
specialisten met jarenlange ervaring in de
internationale energiemarkt. Het team heeft excellente
marktkennis opgebouwd wat zich vertaalt in een pragmatische
aanpak bij het realiseren van uw projecten.

Bird & Bird is een internationaal advocatenkantoor met 29
kantoren wereldwijd. Wij combineren excellente juridische
expertise met diepgaande sectorkennis. Een sterke focus ligt
op hightech en gereguleerde sectoren, zoals Energy & Utilities.
Het team van Bird & Bird NL bestaat uit ca. 80 advocaten,
fiscalisten en notarissen.

Wat kunnen we voor u doen:
• structurering en ontwikkeling van zonneparken, onshore en offshore windparken, opslagprojecten en
energiemanagement oplossingen
• commerciële contracten, EPC, O&M overeenkomsten en grondcontracten
• (corporate) PPAs en overige afnameovereenkomsten
• M&A, JVs en herstructurering
• projectfinanciering
• (contractuele) geschillen
• regelgeving, vergunningen en subsidies
Wij adviseren ontwikkelaars, grondeigenaren, EPC en O&M partijen, afnemers, banken en investeerders.

Wij ontwikkelen, realiseren, beheren en verzorgen:
- zakelijke zonne-energieprojecten en SDE-subsidies
- laadinfrastructuur en laadpalen
- solar carports
- energieopslag
- onderhoud en beheer zonne-energie installaties
- energieonderzoeken (o.a. EED Energie Audits)
- energie- en verduurzamingsadviezen op maat

Sophie Dingenen

Partner Corporate & Projects
+31 6 5160 71 29
sophie.dingenen@twobirds.com

Roger van Buuren

Partner Banking & Finance
+31 6 4177 73 16
roger.van.buuren@twobirds.com

Alius ontwikkelt, produceert en distribueert tools en producten
die de wereld voorzien van duurzame energie! Zo zijn wij de
grootste SolarEdge distributeur en specialist in de Benelux.
Daarnaast zijn we trotse aanbieder van topmerken als REC,
DMEGC, Sunbeam, de zoutwaterbatterij GREENROCK, de
PVT-oplossing Volthera en het prachtige Aelex inleg-montagesysteem. Bij Alius steken we graag onze energie in jou!

Wij gespecialiseerd in BTW op zonnepanelen en duurzame
subsidies. Voor velen is dit onbekend terrein en klanten
waarderen ontzorging. Kost het tijd of energie? Nergens voor
nodig. Onze fiscaal getrainde collega’s en fiscaal jurist staan
altijd voor je klaar om aanvragen te behandelen of vragen te
beantwoorden.

Fabricage van zonnecellen en zonnepanelen.

René Rieter

Notaris
+31 6 2222 03 44
rene.rieter@twobirds.com

twobirds.com
Abu Dhabi & Amsterdam & Beijing & Bratislava & Brussels & Budapest & Copenhagen & Dubai & Dusseldorf &
Frankfurt & The Hague & Hamburg & Helsinki & Hong Kong & London & Luxembourg & Lyon & Madrid & Milan &
Munich & Paris & Prague & Rome & San Francisco & Shanghai & Singapore & Stockholm & Sydney & Warsaw
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Ecorus

G2 Energy

KiesZon

LC Energy

Meeuwenlaan 100, 1021JL Amsterdam (Nederland)
T. +31 85 130 36 23
E. info@ecorus.com
I. www.ecorus.com

Kees Molenaar
Uddelerveen 79, 3888ML Uddel (Nederland)
T. +31 (0)577 72 3173
E. info@g2energy.nl
I. www.g2energy.nl

Graafsebaan 135, 5248NL Rosmalen (Nederland)
T. +31 85 782 0050
E. info@kieszon.nl
I. www.kieszon.nl

Friso Huizinga
Westervoortsedijk 73, 6827AV Arnhem (Nederland)
T. +31 85 049 96 04
E. info@lcenergy.nl
I. www.lcenergy.nl

GroenLeven

Home-NRG

Libra Energy

NaGa Solar Holding

Maarten de Groot
Lange Marktstraat 5-7, 8911AD Leeuwarden (NL)
T. +31 58 797 8888
E. info@groenleven.nl
I. www.groenleven.nl

Import
en Groothandel
Afdeling
Verkoop zon-PV systemen

Eerste Stegge 54, 7631AE Ootmarsum (Nederland)
T. +31 541 200 180
E. info@home-nrg.nl
I. www.home-nrg.nl

Ilse Cappelle
Eendrachtsstraat 199, 1951AX Velsen-Noord (NL)
T. +31 88 88 80 300
E. marketing@libra.energy
I. www.libra.energy

Henny Pelsers
Marathonweg 1, 6225XV Maastricht (Nederland)
T. +31 43 311 1943
E. pelsers@nagasolar.nl
I. www.nagasolar.nl

IBC SOLAR

Ikaros Solar

Pure Energie

QING Sustainable

Faisal Shaikh
Industrieweg 1A, 6101WS Echt (Nederland)
T. +31 88 101 9000
E. info@ibc-solar.nl
I. www.ibc-solar.nl

Ann Vercauteren
Metropoolstraat 30-32, B-2900 Schoten (België)
T. +32 3 641 6480
E. info@ikaros-solar.eu
I. www.ikaros-solar.eu

Michel Arninkhof
Hengelosestraat 585, 7521AG Enschede (Nederland)
T. +31 53 434 1200
E. m.arninkhof@pure-energie.nl
I. www.pure-energie.nl

Friso Huizinga
Westervoortsedijk 73, 6827AV Arnhem (Nederland)
T. +31 85 049 96 00
E. info@QING.nl
I. www.qing.nl

Ecorus is in 10 jaar gegroeid van pionier naar solar specialist
en staat bekend als dé one-stop solar shop in het bedenken,
bouwen, beheren en financieren van de technisch best
renderende zonne-energiecentrales.

Wij werken elke dag gepassioneerd aan onze missie: de wereld
voorzien van schone energie. Samen met overheden, netbeheerders, bedrijven, het onderwijs en innovatieve ondernemers
creëren we zonne-energiebronnen op daken, kassen, parkeerplaatsen, vuilstorten, industrieterreinen en water. ‘Dubbelfunctie’
noemen we dat. Zo geven deze plekken duurzame energie terug
aan de wereld. GroenLeven is marktleider in grootschalige
zonne-energie in Nederland.

IBC SOLAR is een van ’s werelds grootste PV specialisten
die totaaloplossingen biedt met een geïnstalleerd vermogen
van meer dan 4,2 gigawatt wereldwijd. Het portfolio van IBC
SOLAR omvat kwalitatieve zonnepanelen, omvormers, montagesystemen en componenten. Daarnaast verzorgt IBC SOLAR
totale projecten inclusief advisering, planning en monitoring.
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Reductie van energiekosten! G2 Energy heeft ruime
ervaring (>20 jaar) met ontwikkelen en produceren van
thermische zonnecollectoren. Onze zonthermische systemen
worden ingezet voor warm tapwater en/of verwarming van
gebouwen en kassen. Dit kan zowel als dak- en veldopstelling.
De oppervlakte van een veld varieert van 50 m² ~ 50.000 m²!

Home-NRG staat voor duurzaamheid. Wij zijn dé specialist
op het gebied van zonne-energie. Vanuit onze groothandel
leveren we complete zon-PV systemen en ondersteunen we
in calculaties, advies en montage. Uit voorraad leveren we de
beste merken zonnepanelen, omvormers, montagesystemen en
toebehoren voor verschillende daken. Kwaliteit duurt het langst!

Ikaros Solar ontwikkelt, bouwt en onderhoudt sinds 2006 grote
dak- en grondgebonden PV-systemen doorheen Europa. Ikaros
Solar onderscheidt zich door de hoge opbrengsten van de
door haar gebouwde systemen. Daarna wordt deze opbrengst
doorgezet gedurende de totale levensduur van het systeem
door uitermate effectief onderhoud.

KiesZon, vormgevers van de solar revolutie sinds 2009,
organiseert binnen een operational lease, dakhuur of koopconstructie de ontwikkeling, financiering, realisatie en de
exploitatie van grootschalige zonnestroomprojecten op daken
of in veldopstelling. Voor onder meer logistiek dienstverleners,
vastgoedontwikkelaars en overheidsinstanties. Altijd vanuit de
kernwaarden Daadkracht, Vakmanschap en Partnership.

Libra Energy is de juiste partner voor al jouw duurzame
energieoplossingen. Op het gebied van zonne-energie,
energieopslag en e-mobility zijn wij de experts. Wij staan
klaar om jou direct te ondersteunen en te adviseren.
In combinatie met ons uitgebreide productassortiment
zorgen wij dat jouw installatieproject slaagt.

Pure Energie is al meer dan vijfentwintig jaar gespecialiseerd
in duurzame energieprojecten op het gebied van wind en
zonne-energie. Al in 1995 ontwikkelden wij ons eerste windmolen.
Inmiddels hebben we ruim 70 windmolens in Nederland, en
hebben we talloze (groot én klein) zonne-energie installaties
gerealiseerd. De stroom uit deze energieprojecten verkopen
we direct aan onze klanten.

LC Energy is een ontwikkelaar van grootschalige zonne-energie
projecten in Nederland. Het streven is om 500 MWp aan
projecten te realiseren in 2023. Gedurende alle stappen van het
ontwikkelingstraject houden wij rekening met landschappelijke
inpassing, gemeentebeleid en participatie. LC Energy is voortgekomen uit een samenwerking tussen QING en Low Carbon.

NaGa Solar is een internationaal actief familiebedrijf in het
ontwikkelen en investeren van solar-PV oplossingen.
- Speciale toepassingen zoals floating, parkeerdekken en kassen
- Internationaal portfolio: o.a. Duitsland, Italië & Spanje
- Gebruik van nieuwe technologieën in de markt
- Esthetisch omgevingsdesign en sociale context
- Financiële ontzorging door onze investering
- Kwaliteitswaarborging door langdurige partnerschappen
Trotse voorbeelden: DSM Louisegroeve &
Schiphol Groene Hoek.

QING Sustainable is een eigenzinnig consultancybureau.
Onze consultants, adviseurs en projectmanagers leveren
innovatieve oplossingen qua duurzame energie. Voor toonaangevende opdrachtgevers hebben wij strategisch advies
geboden voor het behalen van klimaatdoelstellingen tot en met
het volledige ontwikkeltraject van bijvoorbeeld een zonnepark.
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RenewabLAW

Solarcentury Benelux

Straightforward

Sunvest

mr. Jan Albert Timmerman
Prins Mauritslaan 22, 5263AX Vught (Nederland)
T. +31 73 610 49 74
E. info@renewablaw.nl
I. www.renewablaw.nl

Pettelaarpark 10, 5216PD ’s Hertogenbosch (Nederland)
T. +31 88 5008900
E. info@solarcentury.nl
I. www.solarcentury.com/nl

Elbert Jan Achterberg
Mauritslaan 49, 6129EL Urmond (Nederland)
T. +31 88 166 27 00
E. info@straightforward.nl
I. www.straightforward.nl

René Hanssen
Maarssenbroeksedijk 37, 3542DM Utrecht (Nederland)
T. +31 30 341 0999
E. info@sunvest.nl
I. www.sunvest.nl

Solarfields

SolarNRG

Trio Investment

Volta Solar

Esther Terpstra
Emmasingel 4, 9726AH Groningen (Nederland)
T. +31 85 30 30 850
E. info@solarfields.nl
I. www.solarfields.nl

Sander Noordermeer
Mercuriusplein 40, 2685LP Poeldijk (Nederland)
T. +31 174 752 965
E. sander@solarnrg.nl
I. www.solarnrg.nl

Gabrielle Smith
Wassenaarseweg 20, 2596CH Den Haag (Nederland)
T. +31 85 081 00 80
E. info@trioinvest.nl
I www.trioinvest.nl

Eisterweg 6, 6422PN Heerlen (Nederland)
T. +31 88 023 7480
E. zonnepanelen@voltasolar.nl
I. www.voltasolar.nl

Ginlong Technologies (Solis)

Statkraft

Wocozon

Zonnegilde

RenewabLAW, of te wel “Renewables and Law”, is een juridische dienstverlener die zich specifiek richt op hernieuwbare energie met een nadrukkelijke
focus op zonne-energie projecten. RenewabLAW werkt voor projectontwikkelaars, (grond)eigenaren, leveranciers, EPC-partijen en overheden.
Uitgangspunt is daarbij een pragmatische advisering over de Nederlandse
wet- en regelgeving. De dienstverlening omvat tevens het opstellen en/of
(uit)onderhandelen van relevante juridische documenten die bij een project
een rol spelen. De oprichter van RenewabLAW (Jan Albert Timmerman) is
voorzitter van de juridische en fiscale werkgroep van Holland Solar.

Solarfields is producent van duurzame energie en realiseert onder
meer zonne-energiesystemen. Het bedrijf is marktleider in grootschalige grondgebonden zonneparken. Wij realiseren zonneprojecten op
verschillende locaties zoals grond, daken, oude vuilstortlocaties en
parkeerplaatsen. Allemaal met het doel om Nederland verder te verduurzamen en schone energie te produceren. Binnen 10 jaar voorziet
Solarfields ruim 1 miljoen huishoudens van duurzame energie. Onze
uitgangspunten zijn: goed overleg met omwonenden, grondeigenaren,
overheden, zorgvuldigheid in procedures en lokale betrokkenheid.

Solis, opgericht in 2005, is een van de meest ervaren en
grootste specialisten ter wereld in stringomvormers. Solis
helpt de ecologische voetafdruk van de samenleving verkleinen.
De zonne-energiemarkt op residentiële, commerciële en
utiliteitsschaal profiteert van een complete productlijn van
ultrabetrouwbare, betaalbare, kosteneffectieve en innovatieve
string-omvormertechnologieën.

Solarcentury Benelux is met meer dan 20 personen de
Nederlandse vestiging van een internationale ontwikkelaar van
zonne-energie. We financieren, ontwikkelen, bouwen, beheren
en zijn de eigenaar van onze eigen grootschalige projecten.
Deze aanpak maakt het mogelijk om onze missie te versnellen:
een positief verschil te maken in de strijd tegen klimaatverandering.

Een van de grootste leveranciers en installateurs van zonnestroomsystemen in Nederland. Specialist voor particulieren en
ondernemers en langst bestaande zonnestroomleverancier van
ons land. Daarnaast groothandel voor dealers en installateurs,
die via de eigen applicatie Sunconn eenvoudig kunnen bestellen, en zeer ervaren met collectieven als Eneco, Engie, iChoosr
en Vereniging Eigen Huis.

Statkraft is de grootste producent van duurzame elektriciteit in
Europa. Al ruim 125 jaar werken we aan een schonere wereld
waarin alle energie wordt opgewekt uit duurzame bronnen, zoals
zon, wind en water. In Nederland zijn we actief in de ontwikkeling,
de bouw en het beheer van zonne-installaties en windparken.
Daarnaast zijn we actief in de handel in energie. We zijn 100
procent eigendom van de Noorse staat en hebben een A-rating.

Straightforward ondersteunt PV projecten van start tot finish door
complete projectbegeleiding, engineering, technische opleveringen,
due diligence onderzoeken en kwaliteitsbewaking. Onze praktische
aanpak is gericht op het optimaliseren van opbrengst en minimaliseren van onderhoud. Straightforward is sinds 2008 actief en heeft
ruime ervaring met projecten van 100 kiloWatt tot 40 MegaWatt en
diepgaande technische kennis.

Trio Investment BV is een investeringsmaatschappij voor
duurzame energie in Europa en opkomende markten, met
een projectpijplijn van 850 MWp. Wij zijn gespecialiseerd in
projectontwikkeling, bouw, en financiering van duurzame
energieprojecten en breiden ons portfolio graag uit met zonneprojecten op velden, daken, en het water. We zijn trots op ons
aandeel in de energietransitie naar een C02 neutrale wereld!

Wocozon: dé specialist in zonnepanelen voor woningcorporaties. Onze boodschap is het groener maken en verduurzamen
van sociale huurwoningen in heel Nederland. De woonlasten
van huurders worden hierdoor flink verlaagd. Wocozon is een
maatschappelijke organisatie van en voor woningcorporaties.

Sunvest is een 100% Nederlandse projectontwikkelaar, die
zonneparken ontwikkelt en exploiteert. Sunvest onderscheid zich
met “natuurlijke” zonneparken. Dit zijn zonneparken, die ontworpen
worden, met veel aandacht voor landschappelijke en maatschappelijke inpassing.

Volta Solar is één van de grootste spelers op gebied van
zonne-energie in Nederland. Het ontwerpen, leveren en installeren van zonne-energie installaties is de kernactiviteit van ons
bedrijf. Wij zijn sterk in het seriematig leveren van veel kleine
installaties voor particulieren of woningcorporaties, maar ook
in het leveren en onderhouden van grootschalige zonnedaken
en zonnevelden.

Zonnegilde B.V. is de specialist op het gebied van het
adviseren en realiseren van zonnepanelen projecten voor
de zakelijke eindgebruikers.

ZONNEGILDE
Duurzame energie op maat
Lizzy Wu
No. 57 Jintong Road,Binhai Industrial Park, Xiangshan,
Ningbo, Zhejiang, 315712 (China)
T. +86 574 6580 4299 E. lizzy@ginlong.com
I. www.solisinverters.com
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Willemien van den Hoogen
Gustav Mahlerplein 100, 1082MA Amsterdam (Nederland)
T. +31 6 506 903 15
E. willemien.van.den.hoogen@statkraft.nl
I. www.statkraft.nl

A. Stolze
Leidse Rijn 55, 3454PZ Utrecht | De Meern (NL)
T. +31 85 744 10 58
E. info@wocozon.nl
I. www.wocozon.nl

Betonstraat 9, 8263BL Kampen (Nederland)
T. +31 38 7730070
E. info@zonnegilde.nl
I. www.zonnegilde.nl
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EPC-CONTRACTING

Coronaproof bouwplaatsen

[ADVERTORIAL]

Volta Solar: Samen met Essent uitgegroeid
tot een grote speler als EPC-bedrijf
Volta Solar is al meer dan tien jaar actief op het gebied van zonnepanelen
en is daarmee één van de meest ervaren PV bedrijven in Nederland. Sinds 2018
is Volta Solar ook actief als EPC-bedrijf en is in enkele jaren uitgegroeid tot een
dominante speler in dit marktsegment.

Een sterk moederbedrijf
Met Essent als moederbedrijf, kan Volta Solar opereren
als één van de meest stabiele EPC bedrijven in Nederland.
Essent is onderdeel van het Duitse E.ON en is daarmee
onderdeel van één van de grootste energiebedrijven van
Europa. Dit biedt Volta Solar een zeer sterke positie als het
gaat om inkoopkracht en financiële stabiliteit.

Operations and Maintenance
Een goede PV-installatie dient goed te worden
onderhouden. Daarom heeft het EPC-bedrijf van Volta Solar
een eigen O&M afdeling. De gebouwde installaties worden
door de ervaren experts continue in de gaten gehouden.
De eigen inspecteurs en onderhoudsmonteurs zorgen
ervoor dat de systemen veilig blijven werken. Kwaliteit en
veiligheid kan alleen worden gegarandeerd door zowel
preventief als correctief onderhoud op een hoog niveau uit
te voeren.

Volta Solar
Eisterweg 6, 6422PN Heerlen
Postbus 113, 6400AC Heerlen
T. +31 88 023 9500
E. zakelijk@voltasolar.nl
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De coronacrisis heeft in de hele waardeketen van de zonne-energiesector haar
sporen nagelaten. Epc-contractors bevinden zich daarbij in het deel van de keten waar
de gevolgen extra hard gevoeld worden. Want zelfs op de veelal uitgestrekte daken en
zonneweiden laat de anderhalvemetersamenleving haar sporen na. Zonnepanelen kun
je immers niet in je eentje installeren. Alle epc-contractors hebben in 2020 hun
bouwplaats daarom in recordtempo coronaproof moeten maken.

Een ervaren team
Met een ervaren team en een sterke focus op veiligheid
en kwaliteit, is Volta Solar in staat om belangrijke spelers
als vaste klanten te binden. Volta Solar heeft een team
van ervaren project managers en een sterk team van
eigen engineers, waarmee ieder project tot in detail
wordt ontworpen en wordt uitgevoerd volgens strenge
kwaliteitseisen.

Voor meer informatie: zakelijk@voltasolar.nl of 088 023 9500
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‘Een zonnepaneel kun je niet in je eentje
installeren, maar energietransitie mag
niet vertraagd worden’

© Powerﬁeld

In de afgelopen jaren heeft het EPC-bedrijf van Volta
Solar zich bewezen door succesvol vele grootschalige
dak- en veldprojecten te realiseren. Dit is gelukt door
de kracht en stabiliteit van een groot moederbedrijf te
combineren met veel kennis en ervaring op het gebied van
PV. Het vertrouwen van grote ontwikkelaars, verschillende
waterschappen en vele MKB bedrijven, heeft Volta Solar
een dominante positie gegeven in het marktsegment van
grootschalige PV projecten.

Epc-bedrijven moeten creatief zijn om bouwplaatsen coronaproof te maken:

Bedrijven die actief zijn in engineering,
inkoop en constructie – oftewel epc – zijn
in 2020 geconfronteerd met een ongekend groot aantal uitdagingen. En veel
van de vraagstukken waren daarbij te
herleiden naar de coronacrisis. Sommige
vraagstukken – zoals het permanente
tekort aan arbeidskrachten – zijn echter
van structurele aard.
Protocol
In het voorjaar van 2020 zijn bouwplaatsen
in allerijl aangevuld met alle noodzakelijke
voorzieningen, zodat de werkzaamheden
in Nederland volgens de geldende RIVMrichtlijnen kunnen doorgaan. Doordat de
overheid en de bouw- en technieksector in

allerijl het protocol ‘Samen veilig doorwerken’ vaststelden, kon de installatie
van zonnepanelen doorgaan. Hoe anders
was de situatie in België waar maandenlang onduidelijkheid heerste over welke
werkzaamheden wel en niet toegestaan
werden. Zo mochten er bij consumenten
thuis tijdens de lockdown tijdelijk geen
omvormers geplaatst worden. Dit leidde
tot een tijdelijke, forse vraaguitval en uiteindelijk overvolle orderportefeuilles in het
derde en vierde kwartaal van 2020.
Reisadviezen
Door haperingen in de toeleveringsketen
in de eerste kwartalen van 2020 en de
nieuwe lockdown in de laatste kwartalen

van 2020 hebben ook in de Benelux
pv-projecten vertraging opgelopen.
Afhankelijk van de evolutie van de coronapandemie blijft dit risico in ieder geval de
gehele eerste helft van 2021 bestaan.
Het wereldwijde tekort aan zonnepanelen in het vierde kwartaal van 2020
– voortkomend uit een structureel
tekort aan glas – veroorzaakt bovendien
stijgende prijzen en epc’ers die projecten mogelijkerwijs moeten bouwen met
krappere marges. Een tweede uitdaging
is dat internationale epc-contractors ook
nu nog kampen met problemen, door
werknemers die uit verschillende landen
van Europa komen die elk verschillende
regels en reisadviezen hanteren. 
MARKTGIDS ZONNE-ENERGIE 2021
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Zonnegilde ontzorgt met totaaloplossing
Zonnegilde biedt een unieke all-in aanpak rondom de realisatie van
zonnepanelen-projecten. Zonnegilde ontwikkelt, bouwt en onderhoudt uw
pv-installatie. Altijd aan de hand van de laatste inzichten en technieken en
met een vooruitziende blik. Dat noemen we een toekomstbestendige oplossing
waarbij duurzaamheid en opbrengsten met elkaar gecombineerd worden.
Zonnegilde is betrokken bij:
• Advies over subsidiemogelijkheden en vergunningen bij
grootschalige dakgebonden installaties
• Verzekeringen en het contact met uw verzekeraar;
• Realisatie en participatie in grondgebonden projecten;
• RES, participatie particulieren en bedrijven;
• Financiering van de installatie;
• Operations & Maintenance;
• Seriematige woningbouw en renovatieprojecten.

Conceptuele benadering Zonnegilde
Optimaal profiteren van uw pv-installatie, met minimale
inspanningen voor u. Zonnegilde biedt maatwerkoplossingen
en doet dat door een methodische aanpak. Dat is denken in
mogelijkheden en verbinden van alle relevante onderdelen.
Vanaf uw aanvraag tot service en onderhoud. Een benadering
die u volledig ontzorgt.
SDE++ -regeling voor grootzakelijke gebruikers
Er zijn verschillende subsidies beschikbaar die duurzame
energieopwekking stimuleren. Voor grootverbruikers is de
belangrijkste subsidie de komende jaren de SDE++ -regeling
(Stimulering Duurzame Energieproductie). Zonnegilde vertelt
graag wat de mogelijkheden zijn met betrekking tot de nieuwe
opvolger van de succesvolle SDE+-regeling. Ook onder
de nieuwe voorwaarden kunnen we u helpen optimaal te
profiteren van uw eigen duurzame energie.

ZONNEGILDE
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Betrouwbare projectontwikkeling
Door ambities en aanpak te combineren met de kennis
en deskundigheid is Zonnegilde in staat om te voorzien in
betrouwbare projectontwikkeling. Wij investeren altijd in een
duurzaam partnerschap, op alle fronten. Want alleen dan is de
opbrengst maximaal.
Diversiteit in projecten
De afgelopen jaren hebben we zeer uiteenlopende projecten
gerealiseerd. Van klein tot groot en door heel Nederland. Op
grote hoogte, of wat dichter bij de grond. Bekijk een selectie
van onze projecten op www.zonnegilde.nl/projecten.
Investeren in zonne-energie? En profiteren van alle voordelen?
Neem contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Zonnegilde B.V.
Betonstraat 9, 8263BL Kampen (Nederland)
T. +31 38 77 300 70
E. advies@zonnegilde.nl
I. www.zonnegilde.nl

Consolidatieslag
De aanhoudende druk op de kostprijs –
gedreven door de Nederlandse en ook
Vlaamse overheid die zo snel mogelijk
de subsidiekraan willen dichtdraaien – en
volatiele markten door overheidsingrijpen
kunnen in de komende jaren tot een
consolidatieslag leiden.
In de Nederlandse zonne-energiemarkt
zijn de overnames al enkele jaren
gaande, maar concentreren deze zich
met name in de residentiële markt. Zo
kocht energiebedrijf Essent een reeks
pv-installatiebedrijven – van Volta Solar
tot Kemkens, EnergieWonen en Solar
Noord – en voegde Koolen Industries met
BeSolar en NovaVolt weer 2 pv-installatiebedrijven aan zijn portfolio toe. Ook
Hoppenbrouwers Techniek – dat onder
meer voor Nederlandse waterschappen
in de voorbije jaren meerdere grondgebonden pv-installaties bouwde – heeft
forse groeiambities. Daarbij vonden in
2020 meerdere overnames plaats, die
invulling moeten geven aan de ambitie
van het bedrijf om tot en met het jaar
2022 van 1.300 medewerkers naar 2.500
medewerkers te groeien, verspreid over
25 vestigingen in heel Nederland.
Groten der aarde
In de commerciële markt is de consolidatie op wereldschaal al enkele jaren volop
gaande. Zo zijn de 30 grootste epc’ers
ter wereld jaarlijks inmiddels goed voor
ruim een kwart van de zonnepanelen die
geïnstalleerd worden. Dat lijkt veel, maar
tegelijkertijd is het typerend voor de sterk
gefragmenteerde epc-markt. Want zelfs
in de grootste afzetmarkten ter wereld –
China en Amerika – zijn het vaak binnenlandse epc-contractors die de markt
domineren. Dat in de wereldwijde top
10 van epc-contractors slechts 1 bedrijf
terug te vinden is dat in de Benelux
actief is, is veelzeggend. De Belgische
markt kent relatief weinig grootschalige
pv-projecten. En ja, Nederland is binnen
Europa – en zelfs op wereldschaal – een
interessante markt voor fabrikanten om
hun producten te verkopen, maar voor de
groten der aarde uit de epc-wereld is het
nog altijd een (te) kleine markt.
Dat Belectric – nummer 9 in de epc-top 10
van marktonderzoeksbureau IHS Markit –
in Nederland actief is, is mede te danken
aan het feit dat het bedrijf onderdeel is van
energiebedrijf RWE innogy. Dat bedrijf is
immers eigenaar van Essent, dat op zijn
beurt weer eigenaar is van Volta Solar.
Dat bedrijf rukt als binnenlandse epc-con-

© KiesZon
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tractor snel op en is daarbij in eigen land
inmiddels een speler van formaat.
Meer dan 2 gigawattpiek
Toch vertrouwen Nederlandse projectontwikkelaars van de grootste zonnedaken
en zonneparken vaak op buitenlandse
epc-contractors. Het Duitse Goldbeck
Solar is een van de partijen die bij menig
zonnepark betrokken is. Het bedrijf, dat
in 2021 zijn 20-jarig jubileum viert, heeft
wereldwijd inmiddels ruim 1 gigawattpiek
aan pv-projecten gebouwd, waarvan
enkele honderden megawattpiek in
Nederland. Een concullega die eveneens
uit Duitsland afkomstig is – de Greencells
Group – is Europa’s grootste epccontractor. Dat bedrijf heeft inmiddels al
meer dan 2 gigawattpiek aan zonneparken gebouwd. In Nederland bouwde het
bedrijf mee aan enkele van de grootste
zonneparken, zoals zonnepark MiddenGroningen van 103 megawattpiek,
zonnepark Stadskanaal van 100 megawattpiek en zonnepark Buinerveen van
40 megawattpiek.
Binnenlandse contractors
Maar ook binnenlandse epc-contractors
die successen boeken, zijn er genoeg.
Zoals Xperal, dat al meer dan 100
boerendaken uitrustte met pv en inmiddels zo’n 150 megawattpiek aan
SDE+-projecten heeft gerealiseerd voor
onder meer een opdrachtgever uit de top
10 van projectontwikkelaars: Rooftop
Energy. Een andere bekende naam uit de
top 10 van Nederlandse epc-contractors

is Sunprojects. Dat bedrijf is onder meer
actief voor de top 5-projectontwikkelaar
Sunrock Investments. Sunprojects heeft
in Nederland al zo’n 200 megawattpiek
aan SDE+-projecten gerealiseerd.
Ook vanuit Vlaanderen hebben diverse
epc-contractors een flink stuk van de
Nederlandse taart weten te bemachtigen,
zoals Ikaros Solar en IZEN. Ook Ikaros
Solar bouwde de afgelopen 2 jaar diverse
grote zonnedaken voor Rooftop Energy,
zoals het pv-systeem van circa 2,5
megawattpiek op het distributiecentrum
van woonwarenhuis Leen Bakker. IZEN
tekende op zijn beurt voor het grootste
zonnedak van 2020, dat gebouwd werd
op de VE-COMMERCE Logistics Campus in Venlo. De Vlaamse epc-contractor
plaatste in opdracht van logistiek vastgoedbedrijf Heylen 48.040 zonnepanelen
op het wereldwijde hoofdkantoor van
Tommy Hilfiger en de Europese kantoren
van Calvin Klein.
De conclusie is helder: met een pijplijn van meer dan 12 gigawattpiek van
pv-projecten uit de Stimuleringsregeling
Duurzame Energieproductie (SDE+) – en
vermoedelijk nog meer projecten uit de
opvolgers van de SDE+, de SDE++ – is
er dan ook meer dan genoeg werk voor
de Nederlandse en Vlaamse, maar ook
voor epc-contractors van buiten de
Benelux. De grootste uitdaging schuilt
daarom niet zozeer in het verkrijgen van
werk, maar in het tijdig opleveren en te
midden van een pandemie veilig realiseren van zonnestroominstallaties.
MARKTGIDS ZONNE-ENERGIE 2021
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Kwaliteitsexperts voor zonnestroom
•
•
•
•
•
•

technische due diligence
projectmanagement
inspectie
oplevering
expertise onderzoek
workshops & training

Bird & Bird

Devcon Ecosystems

Sophie Dingenen
Zuid-Hollandplein 22, 2596AW Den Haag (NL)
Gustav Mahlerplein 28 (7th floor), 1082 MA A’dam (NL)
T. +31 6 516 07 129 I. www.twobirds.com
E. sophie.dingenen@twobirds.com

Jaap Dooves
Grote Tocht 102, 1507CE Zaandam (Nederland)
T. +31 75 615 86 10
E. info@devcon-eco.nl
I. www.devcon-eco.nl

DMEGC Solar

Ecorus

Erik Das
Kaiserleistrasse 41-43
63067 Offenbach am Main (Duitsland)
E. erik@dmegc.nl
I. dmegc.nl | dmegc.eu

Meeuwenlaan 100, 1021JL Amsterdam (Nederland)
T. +31 85 130 36 23
E. info@ecorus.com
I. www.ecorus.com

Encon

G2 Energy

Ad Verbaas
Kerkenbos 1224c, 6546BE Nijmegen (Nederland)
T. +31 88 111 06 00
E. info@encon-energy.nl
I. www.encon-energy.nl

Kees Molenaar
Uddelerveen 79, 3888ML Uddel (Nederland)
T. +31 (0)577 72 3173
E. info@g2energy.nl
I. www.g2energy.nl

Bird & Bird is een internationaal advocatenkantoor met 29
kantoren wereldwijd. Wij combineren excellente juridische
expertise met diepgaande sectorkennis. Een sterke focus ligt
op hightech en gereguleerde sectoren, zoals Energy & Utilities.
Het team van Bird & Bird NL bestaat uit ca. 80 advocaten,
fiscalisten en notarissen.

Fabricage van zonnecellen en zonnepanelen.

Toonaangevend technisch adviesbureau voor zonnestroom.

Encon is een onafhankelijk bureau dat bedrijven ondersteunt
met creatieve en vernieuwende oplossingen in hun transitie
om duurzamer te worden. Voor Zon/PV projecten voert
Encon de complete begeleiding uit van haalbaarheid, bestek
en aanbesteding van de installatie en de projectbegeleiding
t/m definitieve oplevering. Ook voert Encon de Technical Due
Diligence uit voor banken en investeerders.

Wij ontwikkelen, realiseren, beheren en verzorgen:
- zakelijke zonne-energieprojecten en SDE-subsidies
- laadinfrastructuur en laadpalen
- solar carports
- energieopslag
- onderhoud en beheer zonne-energie installaties
- energieonderzoeken (o.a. EED Energie Audits)
- energie- en verduurzamingsadviezen op maat

Ecorus is in 10 jaar gegroeid van pionier naar solar specialist
en staat bekend als dé one-stop solar shop in het bedenken,
bouwen, beheren en financieren van de technisch best
renderende zonne-energiecentrales.

Reductie van energiekosten! G2 Energy heeft ruime
ervaring (>20 jaar) met ontwikkelen en produceren van
thermische zonnecollectoren. Onze zonthermische systemen
worden ingezet voor warm tapwater en/of verwarming van
gebouwen en kassen. Dit kan zowel als dak- en veldopstelling.
De oppervlakte van een veld varieert van 50 m² ~ 50.000 m²!

Onze opdrachtgevers zijn banken, investeerders, ontwikkelaars en systeemeigenaren.

BETROKKEN•ONAFHANKELIJK•DESKUNDIG•PRAGMATISCH
Mauritslaan 49 • 6129 EL Urmond
www.straightforward.nl • info@straightforward.nl
tel. 088 166 2700
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GroenLeven

IBC SOLAR

RenewabLAW

SolarNRG

Maarten de Groot
Lange Marktstraat 5-7, 8911AD Leeuwarden (NL)
T. +31 58 797 8888
E. info@groenleven.nl
I. www.groenleven.nl

Faisal Shaikh
Industrieweg 1A, 6101WS Echt (Nederland)
T. +31 88 101 9000
E. info@ibc-solar.nl
I. www.ibc-solar.nl

mr. Jan Albert Timmerman
Prins Mauritslaan 22, 5263AX Vught (Nederland)
T. +31 73 610 49 74
E. info@renewablaw.nl
I. www.renewablaw.nl

Sander Noordermeer
Mercuriusplein 40, 2685LP Poeldijk (Nederland)
T. +31 174 752 965
E. sander@solarnrg.nl
I. www.solarnrg.nl

Ikaros Solar

KiesZon

SolarProf Nederland b.v.

Ginlong Technologies (Solis)

Ann Vercauteren
Metropoolstraat 30-32, B-2900 Schoten (België)
T. +32 3 641 6480
E. info@ikaros-solar.eu
I. www.ikaros-solar.eu

Graafsebaan 135, 5248NL Rosmalen (Nederland)
T. +31 85 782 0050
E. info@kieszon.nl
I. www.kieszon.nl

Ignace Boreel de Mauregnault
Golf van Biskaje 4a, 3446CP Woerden (Nederland)
T. +31 348 74 40 25
E. ignace@solarprof.nl
I. www.solarprof.nl

Lizzy Wu
No. 57 Jintong Road,Binhai Industrial Park, Xiangshan,
Ningbo, Zhejiang, 315712 (China)
T. +86 574 6580 4299 E. lizzy@ginlong.com
I. www.solisinverters.com

Libra Energy

Oranjedak Energy

Straightforward

Volta Solar

Ilse Cappelle
Eendrachtsstraat 199, 1951AX Velsen-Noord (NL)
T. +31 88 88 80 300
E. marketing@libra.energy
I. www.libra.energy

Alain Maasdam
Gildenweg 4, 3334KC Zwijndrecht (Nederland)
T. +31 78 610 00 66
E. info@oranjedakenergy.nl
I. www.oranjedakenergy.nl

Elbert Jan Achterberg
Mauritslaan 49, 6129EL Urmond (Nederland)
T. +31 88 166 27 00
E. info@straightforward.nl
I. www.straightforward.nl

Eisterweg 6, 6422PN Heerlen (Nederland)
T. +31 88 023 7480
E. zonnepanelen@voltasolar.nl
I. www.voltasolar.nl

Wij werken elke dag gepassioneerd aan onze missie: de wereld
voorzien van schone energie. Samen met overheden, netbeheerders, bedrijven, het onderwijs en innovatieve ondernemers
creëren we zonne-energiebronnen op daken, kassen, parkeerplaatsen, vuilstorten, industrieterreinen en water. ‘Dubbelfunctie’
noemen we dat. Zo geven deze plekken duurzame energie terug
aan de wereld. GroenLeven is marktleider in grootschalige
zonne-energie in Nederland.

Ikaros Solar ontwikkelt, bouwt en onderhoudt sinds 2006 grote
dak- en grondgebonden PV-systemen doorheen Europa. Ikaros
Solar onderscheidt zich door de hoge opbrengsten van de
door haar gebouwde systemen. Daarna wordt deze opbrengst
doorgezet gedurende de totale levensduur van het systeem
door uitermate effectief onderhoud.

Libra Energy is de juiste partner voor al jouw duurzame
energieoplossingen. Op het gebied van zonne-energie,
energieopslag en e-mobility zijn wij de experts. Wij staan
klaar om jou direct te ondersteunen en te adviseren.
In combinatie met ons uitgebreide productassortiment
zorgen wij dat jouw installatieproject slaagt.
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IBC SOLAR is een van ’s werelds grootste PV specialisten
die totaaloplossingen biedt met een geïnstalleerd vermogen
van meer dan 4,2 gigawatt wereldwijd. Het portfolio van IBC
SOLAR omvat kwalitatieve zonnepanelen, omvormers, montagesystemen en componenten. Daarnaast verzorgt IBC SOLAR
totale projecten inclusief advisering, planning en monitoring.

KiesZon, vormgevers van de solar revolutie sinds 2009,
organiseert binnen een operational lease, dakhuur of koopconstructie de ontwikkeling, financiering, realisatie en de
exploitatie van grootschalige zonnestroomprojecten op daken
of in veldopstelling. Voor onder meer logistiek dienstverleners,
vastgoedontwikkelaars en overheidsinstanties. Altijd vanuit de
kernwaarden Daadkracht, Vakmanschap en Partnership.

Oranjedak Energy heeft inmiddels 10 jaar ervaring in grootschalige toepassing en installatie van zonnepanelen op de
meest uiteenlopende daken en daktypes. Oranjedak is met
5 vestigingen in Nederland al ruim 40 jaar één van de sterkste
spelers in de Nederlandse dakbedekkingsbranche en onderscheidend in partnership en professionele advisering.

RenewabLAW, of te wel “Renewables and Law”, is een juridische dienstverlener die zich specifiek richt op hernieuwbare energie met een nadrukkelijke
focus op zonne-energie projecten. RenewabLAW werkt voor projectontwikkelaars, (grond)eigenaren, leveranciers, EPC-partijen en overheden.
Uitgangspunt is daarbij een pragmatische advisering over de Nederlandse
wet- en regelgeving. De dienstverlening omvat tevens het opstellen en/of
(uit)onderhandelen van relevante juridische documenten die bij een project
een rol spelen. De oprichter van RenewabLAW (Jan Albert Timmerman) is
voorzitter van de juridische en fiscale werkgroep van Holland Solar.

SolarProf Nederland b.v. is een turn key specialist in dakgebonden
PV systemen. U maakt bij SolarProf meer dan gemiddeld rendement op uw investering. Dat komt omdat SolarProf alleen kwaliteitspanelen en omvormers uit Europa en Japan importeert. Deze
bedrijven bestaan al tientallen jaren, behoren tot grotere conglomeraten, zij zijn beursgenoteerd en doen al jaren veel onderzoek
naar productverbetering. SolarProf zelf bestaat ook al 20 jaar en
zij biedt u lange garantie periodes op het hele systeem zelf.

Straightforward ondersteunt PV projecten van start tot finish door
complete projectbegeleiding, engineering, technische opleveringen,
due diligence onderzoeken en kwaliteitsbewaking. Onze praktische
aanpak is gericht op het optimaliseren van opbrengst en minimaliseren van onderhoud. Straightforward is sinds 2008 actief en heeft
ruime ervaring met projecten van 100 kiloWatt tot 40 MegaWatt en
diepgaande technische kennis.

Een van de grootste leveranciers en installateurs van zonnestroomsystemen in Nederland. Specialist voor particulieren en
ondernemers en langst bestaande zonnestroomleverancier van
ons land. Daarnaast groothandel voor dealers en installateurs,
die via de eigen applicatie Sunconn eenvoudig kunnen bestellen, en zeer ervaren met collectieven als Eneco, Engie, iChoosr
en Vereniging Eigen Huis.

Solis, opgericht in 2005, is een van de meest ervaren en
grootste specialisten ter wereld in stringomvormers. Solis
helpt de ecologische voetafdruk van de samenleving verkleinen.
De zonne-energiemarkt op residentiële, commerciële en
utiliteitsschaal profiteert van een complete productlijn van
ultrabetrouwbare, betaalbare, kosteneffectieve en innovatieve
string-omvormertechnologieën.

Volta Solar is één van de grootste spelers op gebied van
zonne-energie in Nederland. Het ontwerpen, leveren en installeren van zonne-energie installaties is de kernactiviteit van ons
bedrijf. Wij zijn sterk in het seriematig leveren van veel kleine
installaties voor particulieren of woningcorporaties, maar ook
in het leveren en onderhouden van grootschalige zonnedaken
en zonnevelden.
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PROFESSIONALS IN ZONNESTROOMSYSTEMEN
BOEREN • INDUSTRIËLE DAKEN • PARTICULIEREN • GROEPSAANKOPEN
SolarProf voert meer dan 20 jaar energiebesparende werken uit voor gebouwen.
SolarProf heeft reeds bij ruim 3.000 klanten een zonnestroomsysteem aangelegd.
Wij verzorgen daarbij het hele traject van subsidie- en vergunningaanvragen tot en
met de administratieve handelingen na oplevering van de PV-installatie.

bedrijfsprofielen

Wattkraft Solar

Wattkraft is de grootste en belangrijkste importeur van Huawei
omvormers in Europa en beschikt over een lokaal kantoor in
Nederland. Wij werken samen met preferred channel partners voor snelle levering van 1-fase en 3-fase producten. Om
leveringszekerheid te bieden, is er een permanente voorraad op
diverse locaties in Europa. Onze engineers vormen een partner
voor ontwikkelaars en EPC bedrijven om tot de beste oplossing
te komen voor o.a. grootschalige PV-systemen en zonneparken.

Wocozon

Wocozon: dé specialist in zonnepanelen voor woningcorporaties. Onze boodschap is het groener maken en verduurzamen
van sociale huurwoningen in heel Nederland. De woonlasten
van huurders worden hierdoor flink verlaagd. Wocozon is een
maatschappelijke organisatie van en voor woningcorporaties.

Benelux

SolarProf is VCA** gecertiﬁceerd. Wij zijn tevens geregistreerd
Solar Specialist en geregistreerd Solar Topﬁtter.

Elise ten Klooster
Orteliuslaan 850, 3528BB Utrecht (Nederland)
T. +31 30 227 0526
E. sales.benelux@wattkraft.com
I. www.wattkraft.com

A. Stolze
Leidse Rijn 55, 3454PZ Utrecht | De Meern (NL)
T. +31 85 744 10 58
E. info@wocozon.nl
I. www.wocozon.nl

Xperal

Zonnegilde

Xperal is een dynamisch bedrijf dat gespecialiseerd is in
duurzame energie. Wij zijn distributeur en installateur van
zonnepaneleninstallaties en staan garant voor kwaliteit,
vertrouwen en een goede afhandeling. Ook onze jarenlange
ervaring in zowel zonnepanelen als dakconstructies spreekt
in uw voordeel.

Zonnegilde B.V. is de specialist op het gebied van het
adviseren en realiseren van zonnepanelen projecten voor
de zakelijke eindgebruikers.

ZONNEGILDE
Duurzame energie op maat
Xperal b.v.
Risseweg 3a, 6004RM Weert (Nederland)
T. +31 495 622 820
E. info@xperal.com
I. www.xperal.com

Betonstraat 9, 8263BL Kampen (Nederland)
T. +31 38 7730070
E. info@zonnegilde.nl
I. www.zonnegilde.nl

U kunt uw aanvragen doormailen of even telefonisch contact opnemen.
SolarProf Nederland b.v. • Golf van Biskaje 4A • 3446 CP Woerden

info@solarprof.nl • www.solarprof.nl • Telefoon 0348-74 40 25

Uitsluitend producten van Europese topkwaliteit
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OPERATION & MAINTENANCE
Digitale oplossingen onontbeerlijk

len bij het verlagen van de operationele
kosten in een arbeidsintensieve industrie
als die van zonne-energie. Maar in de huidige situatie met een pandemie kunnen
autonome oplossingen zelfs verder gaan
door het personeel te beschermen, en
veilige en betrouwbare service te bieden
met lage risico’s. Deze geautomatiseerde
oplossingen zijn nog niet de standaard
en soms maar beperkt op commerciële
schaal beschikbaar. De coronacrisis zou
echter niet alleen het ontwikkelingsproces
van deze tools aan de leverancierszijde
kunnen versnellen, maar ook de interesse
van gebruikers wekken en daarmee de
benodigde afzetmarkt kunnen creëren.

Digitale oplossingen onontbeerlijk om beter
en sneller op crisismaatregelen te reageren
Exploitatie en onderhoud – oftewel operation & maintenance – wordt in de Benelux in
de komende 5 jaar een op zichzelf staand marktsegment binnen de zonne-energiesector.
Hoogwaardige o&m-diensten die potentiële risico’s op uitval verminderen en de levelized
cost of electricity en de prijzen van stroomafnameovereenkomsten (ppa’s) verbeteren,
hebben een positieve invloed op het rendement op investering.

Het wordt door alle belanghebbenden
in de zonne-energiesector inmiddels
algemeen erkend dat hoogwaardige
o&m-diensten de potentiële risico’s die
zonnestroomprojecten met zich meebrengen, verminderen en een positieve
invloed hebben op het rendement van
de investering.
Professionalisering
Met de professionalisering van de
investeerders en de globalisering van de
investeringsportefeuilles in zonne-energieprojecten, veranderen de verwachtingen voor de servicekwaliteit. Een beetje
zonnedak of zonnepark wordt vandaag
de dag op afstand bewaakt en gemonitord met meerdere camera’s, ingenieuze
meters en sensoren.
Het aantal o&m-spelers dat zich op de
Nederlandse markt roert, groeit hard nu
het geïnstalleerde vermogen in gigawattpiek richting de dubbele cijfers gaat.
Daarbij gaat het om bedrijven die hun
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eigen projecten beheren, maar ook om
specialistische o&m-aannemers. Een van
de nieuwe spelers die in 2020 het levenslicht heeft gezien, is Zonnepark Services
Nederland; een joint venture van pv-fabrikant Chint Solar en epc’er Goldbeck Solar. Het bedrijf maakt een vliegende start
met 440 megawattpiek o&m-contracten
voor Nederlandse zonne-energieprojecten in zijn portfolio. Daarmee is het direct
het grootste pv-servicebedrijf van Nederland. Bovendien is de ambitie uitgesproken om het portfolio in de komende 3 jaar
uit te bouwen naar een volume van meer
dan 1.000 megawattpiek.
Afhankelijk
De opwekking en uitrol van zonne-energie is tijdens de coronapandemie grotendeels veerkrachtig gebleken. Juist nu
de vraag naar elektriciteit is afgenomen,
blijft de penetratie van zonne-energie
groeien. Het operationeel houden van alle
zonne-energiesystemen vergt daarbij wel

een steeds grotere inspanning. Tijdens
de lockdowns werden exploitanten in
Nederland en België geconfronteerd met
2 uitdagingen: tekorten in de toeleveringsketen en gezondheids- en veiligheidsprotocollen die nu nog altijd nodig
zijn om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.
De o&m-waardeketen is sterk afhankelijk
van wereldwijde productienetwerken om
cruciale reserveonderdelen geleverd te
krijgen. China sloot als eerste zijn fabrieken om de besmetting van het coronavirus te bestrijden. Dat zorgde ook voor
vertraging bij de levering van reserveonderdelen. Die vertragingen verlengden
in sommige gevallen de uitvaltijd van de
pv-installaties en brachten daarmee de
inkomsten van individuele projecten in
gevaar. Bij het uitvoeren van onderhoud
spelen ook de verschillende protocollen een rol. Het verplicht houden van
onderlinge afstand is immers van invloed
op de efficiëntie van een serviceteam,
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Operation & maintenance-contractors anticiperen op coronapandemie:

de reiskosten van de monteurs en de
algehele planning.
Geleerde lessen
Systeemeigenaren en o&m-contractors
die tijdens het hoogtepunt van de coronacrisis met strenge lockdowns geen
geavanceerde analyses tot hun beschikking hadden, vragen zich mogelijkerwijs
af of ze minder impact van de pandemie
hadden ervaren met geautomatiseerde
processen en analyses.
Exploitanten van grootschalige zonneenergiesystemen zouden nu enorm
kunnen profiteren van geautomatiseerde
processen zoals autonome drone-inspecties, schoonmaakrobots voor zonnepanelen en robotmaaiers in het geval van
grondgebonden zonneparken. Andere
voorbeelden zijn analyseplatforms die
defecten aan componenten kunnen voorspellen, en bewaking op afstand waardoor er minder locatiebezoeken nodig
zijn. Automatisering kan altijd een rol spe-

Sneller reageren
De wereldeconomie – en dus ook de
zonne-energie – zal in de toekomst waarschijnlijk te maken krijgen met blijvende
aanvullende veiligheidsmaatregelen die
verband houden met de coronapandemie. Ondanks de sterke veerkracht die
zonne-energiebedrijven tijdens de crisis
hebben getoond, kunnen digitale oplossingen eigenaren en exploitanten in staat
stellen om in de toekomst sneller, gemakkelijker en efficiënter op crisismaatregelen
zoals lockdowns te reageren.
Spare parts management is tijdens de
lockdowns een inherent en substantieel
onderdeel van o&m gebleken. Dit om
ervoor te zorgen dat reserveonderdelen
tijdig beschikbaar zijn voor preventief en
correctief onderhoud. Alleen zo kan de
stilstand van een pv-installatie geminimaliseerd worden. Dat belang van reserveonderdelen wordt alleen maar groter nu
de vermogens van zonnepanelen snel
stijgen en de operationele zonnepanelen
per definitie een lager vermogen hebben.
3 grote trends
Als reactie op de discrepanties die
bestaan in de Europese o&m-markt
voor zonne-energie, heeft de Europese
koepelorganisatie SolarPower Europe in
2020 een ‘O&M Best Practice Guidelines’ opgesteld om het kwaliteitsniveau
en de consistentie van de geleverde
o&m-diensten te verhogen.
Daarbij zijn er volgens SolarPower Europe 3 grote trends: slimme monitoring
van zonnestroominstallaties en datagestuurde o&m, retrofitcoatings voor zonnepanelen; en o&m voor zonneparken
met energieopslagsystemen.
Datagestuurd
Omdat traditionele monitoringsystemen

er veelal niet in slagen de hoofdoorzaken
van ondermaatse prestaties te detecteren, evolueert de industrie snel naar de
adoptie van ‘slimmere’ oplossingen op
basis van geavanceerde dataminingtechnieken. Datamining is het proces van het
doorzoeken van gegevens om verborgen
verbanden te ontdekken en trends te
voorspellen. Hoewel datamining geen
nieuwe discipline is, worden de mogelijkheden ervan voor de zonne-energiesector
nu pas ontketend vanwege het potentieel
van big data en steeds betaalbaardere rekenkracht en dataopslag. Het potentieel
ervan om ook o&m-bedrijven in staat te
stellen over te stappen van handmatige
en tijdrovende onderzoeken naar snelle,
gemakkelijke en geautomatiseerde gegevensanalyse, wordt nu tastbaar.
Retrofit-coatings
Recente onderzoeken laten zien dat retrofit anti-reflectiecoatings de opbrengst
van reeds geïnstalleerde zonnepanelen
met 3 tot 4 procent kunnen verhogen.
De nieuwste generaties zonnepanelen
zijn al tijdens het productieproces van
een anti-reflectiecoating voorzien.
Als het gaat om het aanbrengen van
coatings op al geplaatste zonnepanelen,
moet de o&m-aannemer de mogelijke
gevolgen voor de garanties van de zonnepanelen zorgvuldig evalueren.
Zonnepanelen die zijn behandeld met
anti-vervuilende coatings, worden minder
snel vuil en zijn gemakkelijker schoon
te maken. Ze behouden daarom langer
hogere prestatieniveaus, waardoor het
aantal reinigingsbeurten vermindert en de
onderhoudskosten omlaaggaan.
Energieopslag
In Nederland en Vlaanderen zijn de eerste
grootschalige energieopslagsystemen geplaatst. Zo helpen 140 grote Tesla-batterijen op een vakantiepark in het Vlaamse
Dilsen-Stokkem het elektriciteitsnet te
stabiliseren en zijn in Nederland bij zonnepark Altweerterheide in Weert en zonnepark Haringvliet op Goeree Overflakkee
batterijen geplaatst.
De energieproducent dient een dag van
tevoren aan de netbeheerder een schatting te geven van het uur dat het laden
naar verwachting zal stoppen, evenals
een schatting van het moment waarop
het ontladen naar verwachting zal beginnen. Dat maakt juist preventief onderhoud belangrijk, omdat het plotseling
uitvallen van het energieopslagsysteem
grote gevolgen kan hebben…
MARKTGIDS ZONNE-ENERGIE 2021

175

OPERATION & MAINTENANCE
bedrijfsprofielen

4Solar

Alius

Devcon Ecosystems

Ecorus

Willie van Aalst
Burgemeester Burgerslaan 40A, 5245NH Rosmalen (NL)
T. +31 85 0603859
E. info@4Solar.nl
I. www.4Solar.nl

Stan Bergmans
Meerheide 101, 5521DX Eersel (Nederland)
T. +31 497 555 362
E. info@alius.nl
I. www.alius.nl

Jaap Dooves
Grote Tocht 102, 1507CE Zaandam (Nederland)
T. +31 75 615 86 10
E. info@devcon-eco.nl
I. www.devcon-eco.nl

Meeuwenlaan 100, 1021JL Amsterdam (Nederland)
T. +31 85 130 36 23
E. info@ecorus.com
I. www.ecorus.com

Batenburg Techniek

Bird & Bird

Encon

G2 Energy

Olaf Moens
Admiraal Helfrichweg 2a, 2901AB Capelle a/d IJssel (NL)
T. +31 10 258 08 88
E. olaf.moens@batenburg.nl
I. www.batenburg.nl/over-ons/energietransitie

Sophie Dingenen
Zuid-Hollandplein 22, 2596AW Den Haag (NL)
Gustav Mahlerplein 28 (7th floor), 1082 MA A’dam (NL)
T. +31 6 516 07 129 I. www.twobirds.com
E. sophie.dingenen@twobirds.com

Ad Verbaas
Kerkenbos 1224c, 6546BE Nijmegen (Nederland)
T. +31 88 111 06 00
E. info@encon-energy.nl
I. www.encon-energy.nl

Kees Molenaar
Uddelerveen 79, 3888ML Uddel (Nederland)
T. +31 (0)577 72 3173
E. info@g2energy.nl
I. www.g2energy.nl

Cast4All

De Centrale BTW Teruggave en Subsidie Aanvraag

GroenLeven

Hartclass

mr. Romano Hagen
Catharijnelaan 5, 2161CK Lisse (Nederland)
T. +31 85 48 66 900
E. info@btw-zonnepanelen.nl
I. www.btw-zonnepanelen.nl

Maarten de Groot
Lange Marktstraat 5-7, 8911AD Leeuwarden (NL)
T. +31 58 797 8888
E. info@groenleven.nl
I. www.groenleven.nl

Mark van ’t Hart
Van Utrechtweg 89, 2921LN Krimpen aan den IJssel (NL)
T. +31 180 51 78 99
E. info@hartclass.nl
I. www.hartclass.nl | www.zonneparkreinigen.com

4Solar is uw partner in het verzorgen van een totaal pakket als het gaat
om het ontwerpen, tekenen, dronen en inspecteren van uw SDE+ projecten van 1.000 tot 100.000 panelen. Ons team van specialisten ontzorgt u
hierbij. Door deze gecombineerde aanpak is er veel kennis en expertise
aanwezig om een kwaliteitsproduct te leveren. Door steeds veranderende en hogere eisen van verzekeringsmaatschappijen, financierders en
het netwerkbedrijf, kunt u eigenlijk niet meer zonder deze expertise. Ook
na oplevering van het project kunnen wij voor u de Scope 12 inspecties
en thermografische inspecties met drones voor u blijven verzorgen.

Batenburg Techniek zorgt voor aansluitingen van PV-parken, vanaf
de omvormers tot en met de aansluiting van de netbeheerder.
Voor deze distributie-infrastructuur leveren en installeren wij
o.a. de compactstations, inverterstations, railkoker en passende
componenenten. Wij zijn uniek in de markt omdat wij levering
van energietechnische componenten combineren met installatie
op locatie.

Cast4All/Xemex, bieden energiemonitoring oplossingen aan
voor het beheren van residentiële PV installaties en lage energie
woningen (EPV, BENG,...). Los van bewoners internetconnectie
worden totale energiestromen en prestaties van PV-installaties,
warmtepompen, WTW, batterijen, laadpalen, etc in kaart gebracht.
Tienduizenden woningen van woningcorporaties, ESCOs en
installateurs vertrouwen dagelijks op Cast4All/Xemex voor de
bescherming van hun investeringen in duurzame energie.

Alius ontwikkelt, produceert en distribueert tools en producten
die de wereld voorzien van duurzame energie! Zo zijn wij de
grootste SolarEdge distributeur en specialist in de Benelux.
Daarnaast zijn we trotse aanbieder van topmerken als REC,
DMEGC, Sunbeam, de zoutwaterbatterij GREENROCK, de
PVT-oplossing Volthera en het prachtige Aelex inleg-montagesysteem. Bij Alius steken we graag onze energie in jou!

Bird & Bird is een internationaal advocatenkantoor met 29
kantoren wereldwijd. Wij combineren excellente juridische
expertise met diepgaande sectorkennis. Een sterke focus ligt
op hightech en gereguleerde sectoren, zoals Energy & Utilities.
Het team van Bird & Bird NL bestaat uit ca. 80 advocaten,
fiscalisten en notarissen.

Wij gespecialiseerd in BTW op zonnepanelen en duurzame
subsidies. Voor velen is dit onbekend terrein en klanten
waarderen ontzorging. Kost het tijd of energie? Nergens voor
nodig. Onze fiscaal getrainde collega’s en fiscaal jurist staan
altijd voor je klaar om aanvragen te behandelen of vragen te
beantwoorden.

Wij ontwikkelen, realiseren, beheren en verzorgen:
- zakelijke zonne-energieprojecten en SDE-subsidies
- laadinfrastructuur en laadpalen
- solar carports
- energieopslag
- onderhoud en beheer zonne-energie installaties
- energieonderzoeken (o.a. EED Energie Audits)
- energie- en verduurzamingsadviezen op maat

Encon is een onafhankelijk bureau dat bedrijven ondersteunt
met creatieve en vernieuwende oplossingen in hun transitie
om duurzamer te worden. Voor Zon/PV projecten voert
Encon de complete begeleiding uit van haalbaarheid, bestek
en aanbesteding van de installatie en de projectbegeleiding
t/m definitieve oplevering. Ook voert Encon de Technical Due
Diligence uit voor banken en investeerders.

Wij werken elke dag gepassioneerd aan onze missie: de wereld
voorzien van schone energie. Samen met overheden, netbeheerders, bedrijven, het onderwijs en innovatieve ondernemers
creëren we zonne-energiebronnen op daken, kassen, parkeerplaatsen, vuilstorten, industrieterreinen en water. ‘Dubbelfunctie’
noemen we dat. Zo geven deze plekken duurzame energie terug
aan de wereld. GroenLeven is marktleider in grootschalige
zonne-energie in Nederland.

Ecorus is in 10 jaar gegroeid van pionier naar solar specialist
en staat bekend als dé one-stop solar shop in het bedenken,
bouwen, beheren en financieren van de technisch best
renderende zonne-energiecentrales.

Reductie van energiekosten! G2 Energy heeft ruime
ervaring (>20 jaar) met ontwikkelen en produceren van
thermische zonnecollectoren. Onze zonthermische systemen
worden ingezet voor warm tapwater en/of verwarming van
gebouwen en kassen. Dit kan zowel als dak- en veldopstelling.
De oppervlakte van een veld varieert van 50 m² ~ 50.000 m²!

Specialist in het reinigen van zonneparken. Met ons uitgebreide
assortiment aan schoonmaakmachines, speciaal ontwikkeld
voor zonnepanelen, kunnen wij ieder type zonnepark reinigen.
Schone panelen voor meer rendement. Wij reinigen veilig, snel
én effectief. Uw panelen laten reinigen? Wij doen het graag!



        



Peter Van der Stock
Galileilaan 15, 2845 Niel (België)
T. +32 476 803991
E. peter.van.der.stock@cast4all.com
I. www.cast4all.com
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bedrijfsprofielen

IBC SOLAR

Ikaros Solar

SolarEdge Technologies

Solarfields

Faisal Shaikh
Industrieweg 1A, 6101WS Echt (Nederland)
T. +31 88 101 9000
E. info@ibc-solar.nl
I. www.ibc-solar.nl

Ann Vercauteren
Metropoolstraat 30-32, B-2900 Schoten (België)
T. +32 3 641 6480
E. info@ikaros-solar.eu
I. www.ikaros-solar.eu

Lange Dreef 8, 4131NH Vianen (Nederland)
T. +31 800 7105
E. infoNL@solaredge.com
I. www.solaredge.nl

Esther Terpstra
Emmasingel 4, 9726AH Groningen (Nederland)
T. +31 85 30 30 850
E. info@solarfields.nl
I. www.solarfields.nl

KiesZon

Libra Energy

SolarNRG

Een van de grootste leveranciers en installateurs van zonnestroomsystemen in Nederland. Specialist voor particulieren en
ondernemers en langst bestaande zonnestroomleverancier van
ons land. Daarnaast groothandel voor dealers en installateurs,
die via de eigen applicatie Sunconn eenvoudig kunnen bestellen, en zeer ervaren met collectieven als Eneco, Engie, iChoosr
en Vereniging Eigen Huis.

SolarProf Nederland b.v. is een turn key specialist in dakgebonden
PV systemen. U maakt bij SolarProf meer dan gemiddeld rendement op uw investering. Dat komt omdat SolarProf alleen kwaliteitspanelen en omvormers uit Europa en Japan importeert. Deze
bedrijven bestaan al tientallen jaren, behoren tot grotere conglomeraten, zij zijn beursgenoteerd en doen al jaren veel onderzoek
naar productverbetering. SolarProf zelf bestaat ook al 20 jaar en
zij biedt u lange garantie periodes op het hele systeem zelf.

Graafsebaan 135, 5248NL Rosmalen (Nederland)
T. +31 85 782 0050
E. info@kieszon.nl
I. www.kieszon.nl

Ilse Cappelle
Eendrachtsstraat 199, 1951AX Velsen-Noord (NL)
T. +31 88 88 80 300
E. marketing@libra.energy
I. www.libra.energy

Sander Noordermeer
Mercuriusplein 40, 2685LP Poeldijk (Nederland)
T. +31 174 752 965
E. sander@solarnrg.nl
I. www.solarnrg.nl

Ignace Boreel de Mauregnault
Golf van Biskaje 4a, 3446CP Woerden (Nederland)
T. +31 348 74 40 25
E. ignace@solarprof.nl
I. www.solarprof.nl

PV Care

SMA Benelux

SolarTek

SolarTester

IBC SOLAR is een van ’s werelds grootste PV specialisten
die totaaloplossingen biedt met een geïnstalleerd vermogen
van meer dan 4,2 gigawatt wereldwijd. Het portfolio van IBC
SOLAR omvat kwalitatieve zonnepanelen, omvormers, montagesystemen en componenten. Daarnaast verzorgt IBC SOLAR
totale projecten inclusief advisering, planning en monitoring.

KiesZon, vormgevers van de solar revolutie sinds 2009,
organiseert binnen een operational lease, dakhuur of koopconstructie de ontwikkeling, financiering, realisatie en de
exploitatie van grootschalige zonnestroomprojecten op daken
of in veldopstelling. Voor onder meer logistiek dienstverleners,
vastgoedontwikkelaars en overheidsinstanties. Altijd vanuit de
kernwaarden Daadkracht, Vakmanschap en Partnership.

De beste zorg voor zonne-energiesystemen. Onderhoud,
reiniging, inspecties en monitoring. Wij zetten ons iedere dag
in voor een schone en duurzame toekomst en zorgen ervoor
dat jouw panelen 365 dagen per jaar kunnen blijven shinen.
Meer info? Check onze site www.pv-care.com.

Ikaros Solar ontwikkelt, bouwt en onderhoudt sinds 2006 grote
dak- en grondgebonden PV-systemen doorheen Europa. Ikaros
Solar onderscheidt zich door de hoge opbrengsten van de
door haar gebouwde systemen. Daarna wordt deze opbrengst
doorgezet gedurende de totale levensduur van het systeem
door uitermate effectief onderhoud.

Libra Energy is de juiste partner voor al jouw duurzame
energieoplossingen. Op het gebied van zonne-energie,
energieopslag en e-mobility zijn wij de experts. Wij staan
klaar om jou direct te ondersteunen en te adviseren.
In combinatie met ons uitgebreide productassortiment
zorgen wij dat jouw installatieproject slaagt.

Met bijna 40 jaar ervaring en een wereldwijd geïnstalleerd
vermogen van 85 gigawatt, zet SMA vandaag de standaard voor
de duurzame energievoorziening van morgen. Het uitgebreide
gamma bestaat onder andere uit krachtige zonnestroomomvormers
en opslagsystemen, intelligente oplossingen voor energiebeheer en
alomvattende services voor residentiële, commerciële en industriële
zonnestroomprojecten.

SolarEdge is wereldleider in slimme energietechnologie.
Door gebruik te maken van engineering van wereldklasse en
met een niet aflatende focus op innovatie, creëert SolarEdge
slimme energie oplossingen. SolarEdge richt zich op een breed
scala van energie marktsegmenten via PV, opslag, EV-laders,
batterijen, UPS-systemen, aandrijflijnen voor elektrische voertuigen en netwerkdiensten.

Een gespecialiseerde partner voor het beste rendement.
SolarTek helpt u grootschalige zonnepaneleninstallaties te
monitoren, onderhouden en te optimaliseren. Dit doen wij
door middel van onafhankelijk advies, hoge expertise, en
krachtige software en hardware.

Solarfields is producent van duurzame energie en realiseert onder
meer zonne-energiesystemen. Het bedrijf is marktleider in grootschalige grondgebonden zonneparken. Wij realiseren zonneprojecten op
verschillende locaties zoals grond, daken, oude vuilstortlocaties en
parkeerplaatsen. Allemaal met het doel om Nederland verder te verduurzamen en schone energie te produceren. Binnen 10 jaar voorziet
Solarfields ruim 1 miljoen huishoudens van duurzame energie. Onze
uitgangspunten zijn: goed overleg met omwonenden, grondeigenaren,
overheden, zorgvuldigheid in procedures en lokale betrokkenheid.

SolarProf Nederland b.v.

SolarTester is gericht op kwaliteitscontroles van zonnepanelen,
van productie tot ná installatie | SolarTester test de kwaliteit van
zonnepanelen op projectlocatie dankzij onze unieke mobiele
testlab, drone en in- situ testapparatuur | Productiefouten,
transportschade, stormschade of andere problemen kunnen wij
gericht opsporen | Een kwaliteitstest biedt zekerheid voor de
toekomst. Mobiel, onafhankelijk, kosteneffectief!

SOLAR TEK
Frans van Wanrooij
Impact 69, 6921RZ Duiven (Nederland)
T. +31 85 130 63 95
E. info@pv-care.com
I. www.pv-care.com
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Generaal de Wittelaan 19B, 2800 Mechelen (België)
T. +32 15 28 67 39
E. info@SMA-benelux.com
I. www.SMA-Benelux.com

Rinie Evertse
Tielerweg 19, 4191NE Geldermalsen (Nederland)
T. +31 345 745 960
E. mail@solartek.nl
I. www.solartek.nl

Willem van der Heijden
Graafsebaan 139, 5248NL Rosmalen (Nederland)
T. +31 88 1662777
E. info@solartester.nl
I. www.solartester.nl
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BEHOLD

ZON
IS HET NIEUWE

OLIE EN GAS

Ginlong Technologies (Solis)

Straightforward

Lizzy Wu
No. 57 Jintong Road,Binhai Industrial Park, Xiangshan,
Ningbo, Zhejiang, 315712 (China)
T. +86 574 6580 4299 E. lizzy@ginlong.com
I. www.solisinverters.com

Elbert Jan Achterberg
Mauritslaan 49, 6129EL Urmond (Nederland)
T. +31 88 166 27 00
E. info@straightforward.nl
I. www.straightforward.nl

Van den Pol Elektrotechniek

Zonnegilde

Solis, opgericht in 2005, is een van de meest ervaren en
grootste specialisten ter wereld in stringomvormers. Solis
helpt de ecologische voetafdruk van de samenleving verkleinen.
De zonne-energiemarkt op residentiële, commerciële en
utiliteitsschaal profiteert van een complete productlijn van
ultrabetrouwbare, betaalbare, kosteneffectieve en innovatieve
string-omvormertechnologieën.

Als specialist in elektrotechniek maakt Van den Pol gebouwen
veilig, comfortabel, duurzaam en connectief. Dat doen wij in
verschillende segmenten: utiliteitsbouw, beveiliging & ICT, gebouwbeheer, industriële automatisering, retail en woningbouw.

Straightforward ondersteunt PV projecten van start tot finish door
complete projectbegeleiding, engineering, technische opleveringen,
due diligence onderzoeken en kwaliteitsbewaking. Onze praktische
aanpak is gericht op het optimaliseren van opbrengst en minimaliseren van onderhoud. Straightforward is sinds 2008 actief en heeft
ruime ervaring met projecten van 100 kiloWatt tot 40 MegaWatt en
diepgaande technische kennis.

Zonnegilde B.V. is de specialist op het gebied van het
adviseren en realiseren van zonnepanelen projecten voor
de zakelijke eindgebruikers.

ZONNEGILDE
Duurzame energie op maat
Emmely Slingerland - Verhoef
Aardvletterweg 14, 3417XL Montfoort (Nederland)
T. +31 348 47 34 34
E. info@vandenpol.com
I. vandenpol.com

Betonstraat 9, 8263BL Kampen (Nederland)
T. +31 38 7730070
E. info@zonnegilde.nl
I. www.zonnegilde.nl

WWW.ECORUS.COM
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Dienstverleners floreren dankzij explosieve groei zonne-energiesector:

Rechtszaken, landschapsplannen
en subsidieaanvragen zorgen
voor volle agenda’s

Het marktsegment waar verreweg de
meeste dienstverleners bij zijn betrokken, is dat van zonneparken. De
diensten lopen ver uiteen. Een voor advocaten nieuwe tak van sport is de overdracht van zonneparken. De verkoop
van Europa’s grootste drijvende zonnepark was daarbij in 2020 een mijlpaal.
De verkoop van het zonnepark – 72.000
zonnepanelen groot en gebouwd door
GroenLeven op de Bomhofsplas net
ten noorden van Zwolle – werd begeleid door advocatenkantoor Eversheds
Sutherland. Het ondersteunde de kopers
met de noodzakelijke juridische advisering. En dat leverde volgens het bureau
vanwege het innovatieve karakter niet
zelden spannende discussies op met
alle betrokkenen. Het zal ongetwijfeld
niet de laatste verkoopbegeleiding zijn,
want de ontwikkeling van drijvende zonneparken is, na dak- en grondgebonden
systemen, de volgende stap in grootschalige zonne-energietoepassingen.
De rechtbank
Het meeste werk voor advocaten bevindt
zich echter op voor hen bekend terrein:
de rechtbank. Ook in 2020 vond er in
Nederland weer een groot aantal rechtszaken plaats tegen projectontwikkelaars
van zonneparken. Daarbij ging het onder
meer om rechtszaken tegen zonneparken

in Enschede, Schagen, Voorst, Zeewolde,
Wijchen en Midden-Drenthe. In vrijwel
iedere rechtszaak trokken de eisers –
veelal omwonenden – aan het kortste
eind. Slechts in een incidenteel geval
had de rechter problemen met de wijze
waarop de omgevingsvergunning werd
verstrekt. Argumenten dat het vergunnen
van zonneparken afwijkt van het bestemmingsplan en in strijd is met provinciale
regels en provinciaal beleid werden keer
op keer door de verschillende rechters
van tafel geveegd.
Ruimtelijke kwaliteit is vaak het obstakel
voor het draagvlak van zonneparken en
daarmee ook de reden voor de rechtszaken. Steeds vaker wordt een zonnepark
door een bosje of aarden wal uit het
zicht gehouden, of eigenlijk verstopt.
Landschapsarchitecten noemen het
schaamgroen en zwij willen laten zien
dat er veel meer mogelijkheden zijn om
dit knelpunt op te lossen. Het Nationaal
Consortium Zon in Landschap – met
hierin diverse landschapsadviesbureaus –
probeert hier verbetering in te brengen.
Meetprotocol
Het is daarbij zoeken naar een optimale
balans tussen het rendement voor zonneparken en een hoge biodiversiteit. Voor
klimaatverandering en droogte is de beplanting op een aarden wal bij zonnepar-

© Ulyanaandreeva | Dreamstime.com

Dienstverleners hebben er hun handen aan vol:
de explosieve groei van de zonne-energiesector in
de Benelux. Want of het nu om advocaten,
landschapsarchitecten, notarissen of consultants gaat,
werk hebben ze in overvloed. Van het bijstaan van
projectontwikkelaars in rechtszaken tot het opstellen
van landschapsplannen en meetprotocollen en
het aanvragen van subsidies.

ken een ramp voor de biodiversiteit. Landschapsbureaus krijgen als direct gevolg
jeuk van aarden wallen bij zonneweiden,
maar vanuit het aspect draagvlak komen
ze er vaak toch. Ze onttrekken zonneparken aan het zicht van omwonenden.
Een van de wapenfeiten van het nationaal
consortium Zon in Landschap in 2020 was
de presentatie van het meetprotocol biodiversiteit zonnevelden. Het stelt projectontwikkelaars in staat om de ecologische
impact van zonneparken te monitoren en
te vergelijken met een nulmeting die voor
de start van de bouw van het zonnepark
plaatsvindt. Daarbij zal zowel de biodiversiteit boven de grond – flora, vogels en
insecten – als ondergronds worden gemeten. Ook de bodemvruchtbaarheid en
koolstofopslag in de bodem zijn onderwerp van de metingen. Omdat het aantal
drijvende zonneparken in Nederland
als paddenstoelen uit ‘het water schiet’
kwam het Nationaal Consortium Zon op
Water met een soortgelijk initiatief: het
meetadvies ‘Zon op water en ecologie’.
Opgesteld door Deltares moet het instrument helpen om nationaal onderzoek
naar drijvende zonneparken te structuren.
Het meetadvies helpt de zonne-energiesector en overheden om meer inzicht te
krijgen in de effecten van zonnepanelen
op de waterkwaliteit, biodiversiteit en natuur in het algemeen. 
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Volle agenda’s

UW PRODUCTEN ONDER DE AANDACHT
VAN RUIM 330.000 LEZERS PER MAAND!

NIEUW!

PRODUCTZOEKER

DE VOORDELEN:
MEER NAAMS- EN PRODUCTBEKENDHEID
HET GENEREREN VAN LEADS
EXTRA TRAFFIC VOOR UW KLANTEN

WWW.SOLARMAGAZINE.NL/PRODUCTZOEKER

‘Voortdurende wijzigingen van subsidies
maken werk installateur complex’
Nederland en Vlaanderen kennen een groot aantal subsidies en
fiscale stimuleringsregelingen voor zonnewarmte en zonnestroom.
In Vlaanderen krijgen burgers vanaf 2021 te maken met een investeringssubsidie voor zonnepanelen en komt er een tender voor
zakelijke pv-systemen. In Nederland is een van de noviteiten de
verbreding van de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE).
‘Vlaanderen en Nederland hebben een belangrijke overeenkomst’,
stelt Romano Hagen van De Centrale Subsidie Aanvraag. ‘Met regelmaat van de klok wijzigt het stimuleringsbeleid voor hernieuwbare
energie. Wijzigingen van subsidies en andere stimuleringsregelingen maken het werk voor installatiebedrijven complex. Zij hebben
het al druk genoeg met installeren.’
KOR
Volgens Hagen is het animo voor advies van externe experts dan
ook hoog. Hagen verwierf in de zonne-energiesector de afgelopen
jaren veel naamsbekendheid met zijn inzet voor het dossier van de
btw-teruggave van zonnepanelen. Hij probeerde installateurs onder
meer zo goed mogelijk voor te bereiden op de invoering van de
nieuwe kleineondernemersregeling (KOR) waarmee de btw-teruggave in 2020 een stuk complexer is geworden. In zo’n 15 procent van
de situaties is hierdoor maatwerk nodig om de btw-teruggave vlekkeloos te laten verlopen. Hagen: ‘Voor iedere afwijkende btw-situatie
bestaat een oplossing, maar die dient al vóór de installatie uitgevoerd
te zijn. Er is echt specifiek fiscaal advies nodig, want de praktijk heeft
duidelijk gemaakt dat achteraf corrigeren niet mogelijk is.’
Postcoderoos
Een van de regelingen die in 2021 wijzigt, is de postcoderoosregeling. Deze wordt vervangen door een subsidieregeling. Energiecoöperaties kunnen hun aanvragen voor de nieuwe subsidie
van postcoderoosprojecten met onder meer zonnepanelen en
windmolens vanaf 1 april 2021 indienen. ‘De populariteit van de

postcoderoosregeling was groeiende bij energiecoöperaties. Ik heb
goede hoop dat de nieuwe subsidie voor nog meer versnelling gaat
zorgen. Maar zoals altijd het geval is bij nieuwe regelingen moeten
we in de praktijk nog zien of het ook echt gaat werken.’
Onbekend maakt onbemind
En dan is er nog de subsidieregeling ‘stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties’ (BOSA). Met deze subsidie kunnen
amateursportorganisaties hun sportaccommodaties verbouwen, onderhouden en verduurzamen. In 2020 is de subsidiepot slechts voor
grofweg de helft benut. ‘Dat is vooral een kwestie van onbekendheid met deze regeling’, stelt Hagen. ‘Onbekend maakt onbemind.
Veel installatiebureaus hebben geen weet van het bestaan van deze
subsidie. Hier is dus sprake van veel laaghangend fruit.’
BIK
Nieuw in 2021 is de Baangerelateerde investeringskorting (BIK).
De investeringskorting moet Nederlandse ondernemers stimuleren
tijdens de coronacrisis te blijven investeren in onder meer zonnepanelen. De investeringskorting geldt alleen voor nieuwe investeringen
in bedrijfsmiddelen – zoals zonnepanelen – waarvan de investeringsverplichting is aangegaan op of na 1 oktober 2020. Daarbij
moeten de investeringen tussen 1 januari 2021 en 31 december
2022 volledig zijn betaald en binnen 6 maanden na die volledige
betaling in gebruik zijn genomen. ‘Voor ondernemers is het bij deze
investeringskorting essentieel dat zij goed nadenken met welke bv
ze een investering doen. Kies je de verkeerde, dan kun je de investeringskorting niet verrekenen met de af te dragen loonheffing.’
Zonnepanelen in de ISDE
Nieuw in 2021 is ook dat de ISDE wordt uitgebreid met isolatie en
zonnepanelen. ‘Voor kleinere commerciële projecten met zonnepanelen tot 100 kilowattpiek is het mogelijk interessanter om in de
nabije toekomst gebruik te maken van de ISDE dan van de SDE++’,
stelt Hagen. ‘Kiest men voor de SDE++, dan lijkt scherp inschrijven
nodig vanwege de vele onzekerheden. De omvang van het project is
daarbij allesbepalend.’
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Dutch Solar
©
Quarterly
De beste data over de
Nederlandse solarmarkt

4Solar

BayWa r.e. Solar Systems S.à r.l. is actief op de Benelux en de
Franse met lokale vertegenwoordiger. We beschikken over een
selectie van hoogwaardige modules, omvormers, opslagsystemen, laadpalen en ons eigen montagesysteem ‘novotegra’. We
staan u bij van de planning tot en met de installatie van - zelfs
veeleisende - fotovoltaïsche installaties en bieden een snelle en
tijdige levering, ook direct naar de bouwplaats en zonder BTW.

Willie van Aalst
Burgemeester Burgerslaan 40A, 5245NH Rosmalen (NL)
T. +31 85 0603859
E. info@4Solar.nl
I. www.4Solar.nl

John Willems | Kantorencentrum Poort van Nijmegen
Bijsterhuizen 1160D, 6546AS Nijmegen (Nederland)
T. +31 858 001 001
E. solarsystems@baywa-re.nl
I. solar-distribution.baywa-re.nl

Bird & Bird

BTWterugvragenzonnepanelen.nl

Sophie Dingenen
Zuid-Hollandplein 22, 2596AW Den Haag (NL)
Gustav Mahlerplein 28 (7th floor), 1082 MA A’dam (NL)
T. +31 6 516 07 129 I. www.twobirds.com
E. sophie.dingenen@twobirds.com

Accountantskantoor Peeters, Wyno Peeters AA
Burg. Van Meursstraat 45, 5037NE Tilburg (Nederland)
T. +31 6 11 35 07 22
E. wyno.peeters@home.nl
I. www.BTWterugvragenzonnepanelen.nl

De Centrale BTW Teruggave en Subsidie Aanvraag

Devcon Ecosystems

mr. Romano Hagen
Catharijnelaan 5, 2161CK Lisse (Nederland)
T. +31 85 48 66 900
E. info@btw-zonnepanelen.nl
I. www.btw-zonnepanelen.nl

Jaap Dooves
Grote Tocht 102, 1507CE Zaandam (Nederland)
T. +31 75 615 86 10
E. info@devcon-eco.nl
I. www.devcon-eco.nl

Bird & Bird is een internationaal advocatenkantoor met 29
kantoren wereldwijd. Wij combineren excellente juridische
expertise met diepgaande sectorkennis. Een sterke focus ligt
op hightech en gereguleerde sectoren, zoals Energy & Utilities.
Het team van Bird & Bird NL bestaat uit ca. 80 advocaten,
fiscalisten en notarissen.

Wij gespecialiseerd in BTW op zonnepanelen en duurzame
subsidies. Voor velen is dit onbekend terrein en klanten
waarderen ontzorging. Kost het tijd of energie? Nergens voor
nodig. Onze fiscaal getrainde collega’s en fiscaal jurist staan
altijd voor je klaar om aanvragen te behandelen of vragen te
beantwoorden.

5-year forecast SDE+(+) analyse Consumentenonderzoek
LCOE Marktaandelen Prijzen inzicht Geïnstalleerd vermogen
WWW.DUTCHNEWENERGY.NL

BayWa r.e. Solar Systems

4Solar is uw partner in het verzorgen van een totaal pakket als het gaat
om het ontwerpen, tekenen, dronen en inspecteren van uw SDE+ projecten van 1.000 tot 100.000 panelen. Ons team van specialisten ontzorgt u
hierbij. Door deze gecombineerde aanpak is er veel kennis en expertise
aanwezig om een kwaliteitsproduct te leveren. Door steeds veranderende en hogere eisen van verzekeringsmaatschappijen, financierders en
het netwerkbedrijf, kunt u eigenlijk niet meer zonder deze expertise. Ook
na oplevering van het project kunnen wij voor u de Scope 12 inspecties
en thermografische inspecties met drones voor u blijven verzorgen.

Het terugvragen van de BTW van zonnepanelen voor particulieren is nog steeds mogelijk. Let wel op: de termijnen voor het
terugvragen van de BTW van zonnepanelen zijn veranderd!
Op basis van no cure no pay vragen wij voor particulieren de
BTW van zonnepanelen terug, dat doen wij dat voor € 100,= excl.
BTW (inclusief BTW € 121,=). Voor meer informatie, de voorwaarden en aanmelding: www.BTWterugvragenzonnepanelen.nl

Wij ontwikkelen, realiseren, beheren en verzorgen:
- zakelijke zonne-energieprojecten en SDE-subsidies
- laadinfrastructuur en laadpalen
- solar carports
- energieopslag
- onderhoud en beheer zonne-energie installaties
- energieonderzoeken (o.a. EED Energie Audits)
- energie- en verduurzamingsadviezen op maat

MARKTGIDS ZONNE-ENERGIE 2021

187

CONSULTANCY & DIENSTVERLENING
bedrijfsprofielen

Encon

IBC SOLAR

Renusol

Solarif

Ad Verbaas
Kerkenbos 1224c, 6546BE Nijmegen (Nederland)
T. +31 88 111 06 00
E. info@encon-energy.nl
I. www.encon-energy.nl

Faisal Shaikh
Industrieweg 1A, 6101WS Echt (Nederland)
T. +31 88 101 9000
E. info@ibc-solar.nl
I. www.ibc-solar.nl

Michael Daniel
Piccoloministrasse 2, 51063 Keulen (Duitsland)
T. +32 468 496 409
E. Michael.Daniel@renusol.com
I. www.renusol.nl

H. C. Wolkenfelt
Mr. B.M. Telderstraat 11, 6842CT Arnhem (Nederland)
T. +31 26 711 50 50
E. support@solarif.com
I. www.solarif.nl

Libra Energy

KiesZon

SolarNRG

SolarTester

Ilse Cappelle
Eendrachtsstraat 199, 1951AX Velsen-Noord (NL)
T. +31 88 88 80 300
E. marketing@libra.energy
I. www.libra.energy

Graafsebaan 135, 5248NL Rosmalen (Nederland)
T. +31 85 782 0050
E. info@kieszon.nl
I. www.kieszon.nl

Sander Noordermeer
Mercuriusplein 40, 2685LP Poeldijk (Nederland)
T. +31 174 752 965
E. sander@solarnrg.nl
I. www.solarnrg.nl

Willem van der Heijden
Graafsebaan 139, 5248NL Rosmalen (Nederland)
T. +31 88 1662777
E. info@solartester.nl
I. www.solartester.nl

QING Sustainable

RenewabLAW

SOLARWATT

Straightforward

Friso Huizinga
Westervoortsedijk 73, 6827AV Arnhem (Nederland)
T. +31 85 049 96 00
E. info@QING.nl
I. www.qing.nl

mr. Jan Albert Timmerman
Prins Mauritslaan 22, 5263AX Vught (Nederland)
T. +31 73 610 49 74
E. info@renewablaw.nl
I. www.renewablaw.nl

Erik de Leeuw
Het Eek 7, 4004LM Tiel (Nederland)
T. +31 344 767 002
E. info.benelux@solarwatt.com
I. www.solarwatt.nl

Elbert Jan Achterberg
Mauritslaan 49, 6129EL Urmond (Nederland)
T. +31 88 166 27 00
E. info@straightforward.nl
I. www.straightforward.nl

Encon is een onafhankelijk bureau dat bedrijven ondersteunt
met creatieve en vernieuwende oplossingen in hun transitie
om duurzamer te worden. Voor Zon/PV projecten voert
Encon de complete begeleiding uit van haalbaarheid, bestek
en aanbesteding van de installatie en de projectbegeleiding
t/m definitieve oplevering. Ook voert Encon de Technical Due
Diligence uit voor banken en investeerders.

Libra Energy is de juiste partner voor al jouw duurzame
energieoplossingen. Op het gebied van zonne-energie,
energieopslag en e-mobility zijn wij de experts. Wij staan
klaar om jou direct te ondersteunen en te adviseren.
In combinatie met ons uitgebreide productassortiment
zorgen wij dat jouw installatieproject slaagt.

QING Sustainable is een eigenzinnig consultancybureau.
Onze consultants, adviseurs en projectmanagers leveren
innovatieve oplossingen qua duurzame energie. Voor toonaangevende opdrachtgevers hebben wij strategisch advies
geboden voor het behalen van klimaatdoelstellingen tot en met
het volledige ontwikkeltraject van bijvoorbeeld een zonnepark.
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IBC SOLAR is een van ’s werelds grootste PV specialisten
die totaaloplossingen biedt met een geïnstalleerd vermogen
van meer dan 4,2 gigawatt wereldwijd. Het portfolio van IBC
SOLAR omvat kwalitatieve zonnepanelen, omvormers, montagesystemen en componenten. Daarnaast verzorgt IBC SOLAR
totale projecten inclusief advisering, planning en monitoring.

KiesZon, vormgevers van de solar revolutie sinds 2009,
organiseert binnen een operational lease, dakhuur of koopconstructie de ontwikkeling, financiering, realisatie en de
exploitatie van grootschalige zonnestroomprojecten op daken
of in veldopstelling. Voor onder meer logistiek dienstverleners,
vastgoedontwikkelaars en overheidsinstanties. Altijd vanuit de
kernwaarden Daadkracht, Vakmanschap en Partnership.

RenewabLAW, of te wel “Renewables and Law”, is een juridische dienstverlener die zich specifiek richt op hernieuwbare energie met een nadrukkelijke
focus op zonne-energie projecten. RenewabLAW werkt voor projectontwikkelaars, (grond)eigenaren, leveranciers, EPC-partijen en overheden.
Uitgangspunt is daarbij een pragmatische advisering over de Nederlandse
wet- en regelgeving. De dienstverlening omvat tevens het opstellen en/of
(uit)onderhandelen van relevante juridische documenten die bij een project
een rol spelen. De oprichter van RenewabLAW (Jan Albert Timmerman) is
voorzitter van de juridische en fiscale werkgroep van Holland Solar.

Renusol, opgericht in 1997, is gespecialiseerd in de productie
en verkoop van montagesystemen voor fotovoltaïsche installaties
voor alle soorten daken. Met meer dan 20 jaar ervaring en
montagesystemen in meer dan 48 landen die goed zijn voor
ruim 3 gigawatt is Renusol een van de belangrijkste spelers in
de fotovoltaïsche industrie.

Een van de grootste leveranciers en installateurs van zonnestroomsystemen in Nederland. Specialist voor particulieren en
ondernemers en langst bestaande zonnestroomleverancier van
ons land. Daarnaast groothandel voor dealers en installateurs,
die via de eigen applicatie Sunconn eenvoudig kunnen bestellen, en zeer ervaren met collectieven als Eneco, Engie, iChoosr
en Vereniging Eigen Huis.

SOLARWATT is Europees marktleider in glas-glas zonnepanelen en een van ‘s werelds grootste leveranciers van
elektriciteitsopslag. Het Duitse bedrijf werd opgericht in 1993
en heeft ook vestigingen in Nederland, Australië, Frankrijk,
Groot-Brittannië, Italië en Spanje. Met 460 medewerkers richt
het bedrijf zich op hoogwaardige zonnepanelen en intelligente
energiesystemen. SOLARWATT is voor bijna 100% in handen
van Stefan Quandt, tevens grootaandeelhouder van BMW.

Uw onafhankelijke gespecialiseerde wereldwijde adviseur
op het gebied van het verzekeren van zonnepanelen, het
certificeren van zonnepanelen/omvormers en bemiddeling
van zonnepanelen projecten. Onze Business Activiteiten: Solarif
Insurance, Solarif Risk Management, Solarif Matchmaker en
Solarif Project Finance. Voor meer informatie verwijzen wij u
naar onze website: www.solarif.nl. Voor vragen staan wij graag
tot uw beschikking.

SolarTester is gericht op kwaliteitscontroles van zonnepanelen,
van productie tot ná installatie | SolarTester test de kwaliteit van
zonnepanelen op projectlocatie dankzij onze unieke mobiele
testlab, drone en in- situ testapparatuur | Productiefouten,
transportschade, stormschade of andere problemen kunnen wij
gericht opsporen | Een kwaliteitstest biedt zekerheid voor de
toekomst. Mobiel, onafhankelijk, kosteneffectief!

Straightforward ondersteunt PV projecten van start tot finish door
complete projectbegeleiding, engineering, technische opleveringen,
due diligence onderzoeken en kwaliteitsbewaking. Onze praktische
aanpak is gericht op het optimaliseren van opbrengst en minimaliseren van onderhoud. Straightforward is sinds 2008 actief en heeft
ruime ervaring met projecten van 100 kiloWatt tot 40 MegaWatt en
diepgaande technische kennis.
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Trio Investment

Trio Investment BV is een investeringsmaatschappij voor
duurzame energie in Europa en opkomende markten, met
een projectpijplijn van 850 MWp. Wij zijn gespecialiseerd in
projectontwikkeling, bouw, en financiering van duurzame
energieprojecten en breiden ons portfolio graag uit met zonneprojecten op velden, daken, en het water. We zijn trots op ons
aandeel in de energietransitie naar een C02 neutrale wereld!

Virtuosolar

Virtuosolar ontwikkeld geavanceerde Web en CAD-applicaties voor
zonnestroomsystemen. Onze software is gericht op grootschalige
daken en grondgebonden projecten. Virtuosolar automatiseert het
volledige engineeringproces van A tot Z en omvat API-verbindingen
met verschillende fabrikanten van montagesystemen. Naast onze
AutoCAD/BricsCAD plugin ontwikkelen wij ook turnkey webapplicaties op ons VS360 Framework. Virtuosolar heeft als doel een ecosysteem te ontwikkelen voor CAD-applicaties in de PV-branche.

VIRTUOSOLAR
SOLAR

CAD applications for PV Engineering

Gabrielle Smith
Wassenaarseweg 20, 2596CH Den Haag (Nederland)
T. +31 85 081 00 80
E. info@trioinvest.nl
I www.trioinvest.nl

Zonnegilde

Kim Eyckmans
Antwerpseweg 1A, 2440 Geel (België)
T. +32 472 756 017
E. info@virtuosolar.com
I. www.virtuosolar.com

Longi Solar

VIRTUOSOLAR
SOLAR

CAD applications for PV Engineering

Dé nummer 1 zonnecellen producent
www.natec.nl

Zonnegilde B.V. is de specialist op het gebied van het
adviseren en realiseren van zonnepanelen projecten voor
de zakelijke eindgebruikers.

Mono

ZONNEGILDE
Duurzame energie op maat

Full
Black

“
Groene stroom

Betonstraat 9, 8263BL Kampen (Nederland)
T. +31 38 7730070
E. info@zonnegilde.nl
I. www.zonnegilde.nl

opwekken
met groene
energie

Longi Solar, dé mono specialist
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Graaf van Solmsweg 50-T
5222 BP ’s Hertogenbosch
Nederland

t +31(0)73 684 0834
e info@natec.nl
i www.natec.nl

webshop.solarclarity.nl

ALLES VOOR JOUW
PV INSTALLATIE
In de Solarclarity webshop vind je alles voor jouw
PV-installatie. Plus alle hardware die je binnen
dezelfde installatieklus kunt aankoppelen.
Van zonnepanelen tot laadpalen, alles behalve de zon.

solarclarity.nl

