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De solarcoaster
De solarcoaster schotelde de Nederlandse en Vlaamse zonne-
energiesector in 2022 weer een wilde rit voor. De wereldeconomie 
stortte zich van de coronacrisis in de energiecrisis. 

Verkooprecords
Dat legde de residentiële zonne-energiemarkt geen windeieren 
en leidde zelfs tot nieuwe verkooprecords en wachtlijsten. 
Tegelijkertijd is zowel in Nederland als Vlaanderen de zakelijke 
zonne-energiemarkt afgekoeld, maar is de pijplijn aan te 
realiseren pv-projecten nog altijd gigantisch en meer dan 10 
gigawattpiek groot. Bovendien beleven energieopslagsystemen 
aan beide kanten van de grens hun doorbraak. In Nederland 
via grootschalige batterijcontainers en in Vlaanderen via de 
thuisbatterij bij gezinnen met zonnepanelen.

Consolidatieslag
In zowel Nederland als Vlaanderen betreden, te midden van 
een consolidatieslag, nog altijd nieuwe spelers de markt. Om u 
te helpen van chaos naar overzicht te komen, biedt de uitgeverij 
achter Solar Magazine – Dé Duurzame Uitgeverij – u ook dit 
jaar weer met plezier en trots de Marktgids Zonne-energie aan. 

Belangrijkste ontwikkelingen
In een 13-tal rubrieken zijn de contactgegevens van marktpartijen 
geordend, maar worden ook de belangrijkste ontwikkelingen 
voor ieder marktsegment geduid middels een redactioneel 
artikel. Bovendien hebben we in samenwerking met een groot 
aantal bedrijven en organisaties de belangrijkste ontwikkelingen 
qua projecten, markt en technieken in kaart gebracht. 

Overichtelijk
Zo heeft u als, vaste of  nieuwe, lezer van Solar Magazine alles 
handig samengebundeld in deze overzichtelijke gids om in 2023 
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 2023

De Marktgids Zonne-energie 2023 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: KU Leuven

Toepassingsgebieden

Bij de verschillende artikelen van de 13 rubrieken en de 
bijbehorende bedrijfsprofi elen 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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Je klanten kunnen hun eigen energie produceren, gebruiken, opslaan en verkopen met Enphase, het veiligste,
betrouwbaarste en intelligentste zonne-energiesysteem op de markt. Dit systeem is gebaseerd op onafhankelijke
cloud-based micro-omvormertechnologie en is niet alleen de best presterende oplossing op de markt maar
ook de veiligste. De bijbehorende Enphase-app zorgt bovendien voor een uitstekende consumentenervaring.

Voor jou als installateur is het systeem eenvoudig te installeren en te onderhouden dankzij het Enphase Installer
Platform, en makkelijk te upgraden met onze IQ Batteries. Daarnaast bieden we 24/7 ondersteuning voor
installateurs. En om de kwaliteit te waarborgen, hebben we het Enphase Installer Network in het leven geroepen.

Sluit je vandaag nog bij ons aan, lees meer op www.enphase.nl
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Alle 
topmerken
onder één
dak
Als marktleider in dakgebonden solar zijn wij 

er voor de professionele installatiebedrijven. 

Onze jarenlange ervaring en toppositie in 

Europa maakt ons een gedegen partner. 

Loop samen met ons voorop in de markt.

solar distribution
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Zakelijke verkopen mogen niet opnieuw achterblijven

Vlaamse en Nederlandse 
zonne-energiesector 
verwachten nieuwe 

stormloop op zonnepanelen

Wachtlijsten en vraaguitval. Die 2 woorden omschrijven 
voor de Vlaamse en Nederlandse zonne-energiesector het 
kalenderjaar 2022. Het was namelijk een kalenderjaar met 
2 gezichten. Want waar consumenten voor recordverkopen 
zorgden, kunnen de Vlaamse en Nederlandse zonne-ener-
giesector er helaas niet omheen dat de zakelijke markt aan 
beide kanten van de grens is afgekoeld. De grote vraag voor 
2023 is daarom gezien de hoge energieprijzen niet of consu-
menten massaal zonnepanelen en zonnecollectoren blijven 
kopen, maar of bedrijven zonnepanelen en zonnecollectoren 
weer in hun hart zullen sluiten…

De Vlaamse en Nederlandse zonnewarmtemarkt

In Nederland maakte de installatie van zonnecollectoren in de periode 2015-2019 volgens 
het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een jaarlijkse groei door. In die periode groeide 
de jaarlijkse installatie van 24.140 naar 51.491 vierkante meter zonnecollectoren per jaar. 
In 2020 daalde dat installatiecijfer echter naar 32.482 vierkante meter zonnecollectoren om 
in 2021 weer licht te groeien naar 34.393 vierkante meter. Per eind 2021 telde Nederland 
daarmee ruim 665.000 vierkante meter zonnecollectoren. Uit de toekenningen van de ISDE-
regeling blijkt dat het aantal subsidieaanvragen in 2022 meer dan verdubbeld is. 

In Vlaanderen stabiliseerden de verkopen van zonneboilers bij consumenten zich rond de 
3.000 à 5.000 stuks per kalenderjaar. In 2021 werd een dieptepunt bereikt van ruim 800 
nieuwe installaties. De Vlaamse verkoop van zonneboilers heeft in 2022 echter de weg 
naar boven ingezet. De hoge energieprijzen lieten in de eerste helft van 2022 de verkopen 
met zo’n 30 procent groeien.
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Ondanks alles zijn de groeiscenario’s 
voor de zonne-energiemarkt in Nederland 
en Vlaanderen zeer rooskleurig. Koepel-
organisatie SolarPower Europe verwacht 
zelfs dat Nederland qua nieuw te installe-
ren vermogen na Duitsland en Spanje de 
nummer 3 van Europa zal zijn. Het gaat 
tot en met 2026 om minimaal 17 en maxi-
maal 26 gigawattpiek zonnepanelen. Dat 
betekent een jaarlijkse verkoop van mini-
maal 3,5 en maximaal 5 gigawattpiek per 
jaar. In het meest waarschijnlijke scenario 
– het medium scenario – verwachten de 
onderzoekers van SolarPower Europe dat 
Nederland in 5 jaar tijd 22 gigawattpiek 
zonnepanelen zal installeren; oftewel 
jaarlijks 4,4 gigawattpiek. 

Stroomnet
Waar de Nederlandse zonne-energiesec-
tor in de afgelopen jaren het steeds vol-
lere stroomnet aanwees als belangrijkste 
beer op de weg bij de installatie van een 
dergelijk groot volume aan zonnepane-
len, lijkt daar enige verandering in te zijn 
gekomen. De vraag naar netaansluitin-
gen is door de oorlog op het Europese 
continent bij Nederlandse bedrijven naar 
recordhoogte gestegen, maar toch lijkt de 
netcongestie niet de grootste uitdaging 
voor de zonne-energiesector.
Want door de uitrol van de realtime inter-
face en de grootschalige toepassing van 
congestiemanagement wordt het steeds 
vollere Nederlandse stroomnet voor de 
uitrol van zonne-energie ook daadwer-
kelijk iets minder een showstopper. Op 
diverse plaatsen meldden de Nederland-
se netbeheerders in de komende periode 
wachtlijsten weg te kunnen werken 
door de getroff en maatregelen. Zo vond 
TenneT op het hoogspanningsnet in de 
provincies Friesland, de Flevopolder, 
Gelderland en Utrecht voldoende fl exibel 
vermogen om honderden megawatt 
aan extra netaansluitingen beschikbaar 
te stellen. Het goede nieuws is dat de 
netbeheerder denkt dat daarmee pas 10 
procent van het fl exibele vermogen ont-
sloten is en de volledige potentie dus nog 
een factor 10 groter is. Het volle stroom-
net wordt dan ook niet langer als grootste 
probleem gezien door projectontwik-
kelaars. Dat wil absoluut niet zeggen dat 
de aandacht mag verslappen, want de 
elektrifi catie van de industrie is bijvoor-
beeld nog amper op gang gekomen.

Investeringszekerheid
Met het kalenderjaar 2022 in het achter-
hoofd zal iedereen binnen de zonne-ener-

giesector – maar hopelijk ook de buiten-
wacht zoals de politiek –maar al te goed 
beseff en dat het behalen van de voor de 
klimaatdoelen benodigde groeicijfers gro-
tendeels afhankelijk is van de ontwikke-
ling van de zakelijke zonne-energiemarkt. 
Niet voor niets luidden projectontwik-
kelaars van grootschalige zonnestroom-

projecten de noodklok over dat binnen 
de huidige Nederlandse beleidskaders de 
grootschalige uitrol van zonne-energie op 
daken en op land nauwelijks meer moge-
lijk is. De fors gestegen kosten, strengere 
eisen en toegenomen complexiteit maakt 
het ontwikkelen van nieuwe projecten 
nauwelijks mogelijk. De projectontwik-

kelaars vinden daarbij de cijfers aan hun 
zijde, want in het kalenderjaar 2022 is 
het aantal opgeleverde projecten via de 
subsidieregeling SDE+(+) in Nederland 
met ruim een derde gedaald.
Brancheorganisatie Holland Solar heeft de 
regering om die reden opgeroepen om de 
installatie van grootschalige zonnestroom-
systemen op daken, land en water te blij-
ven stimuleren en in 2030 veel meer dan 
35 terawattuur aan duurzame-elektrici-
teitsproductie uit wind en zon te realiseren. 
Als opvolger van de SDE++-regeling zou 
er een nieuwe stimuleringsregeling moeten 
komen, gebaseerd op een bandbreedte-
model – Contract for Diff erence – die de 
sector de benodigde investeringszeker-
heid biedt en overstimulering voorkomt. 

Tijdelijk opschorten
In Vlaanderen speelt er een soortgelijk 
probleem. De installatiecijfers in de 
zakelijke markt zijn er zelfs nog harder 
gedaald dan in Nederland, te weten met 
zo’n 75 procent. Waar Holland Solar 
oproept om de zakelijke markt te blijven 

stimuleren, doet de Vlaamse tegenhan-
ger ODE / PV-Vlaanderen echter het 
tegenovergestelde. Ze heeft minister 
van Energie Zuhal Demir opgeroepen 
om de call groene stroom voor nieuw te 
bouwen, klassieke zonnepaneelinstal-
laties op daken tijdelijk op te schorten 
in het kalenderjaar 2023. Vrijgekomen 
middelen kunnen zo worden gebruikt 
voor andere verduurzamingsprikkels 
en de uitrol van zonnepaneelprojecten 
worden versneld door het wegvallen van 
administratieve drempels.
Want het indienen van een premieaan-
vraag bij de calls groene stroom – een 

bod gebaseerd op de verhouding van de 
gevraagde steun en de verwachte ener-
gieopbrengst van de installatie – vergt 
tijd, energie en geld. Vlaamse project-
ontwikkelaars zien daarom meer heil in 
de directe verkoop van zonnestroom via 
een stroomafnameovereenkomst (ppa) 
waarmee subsidie in de regel niet nodig 
is voor rendabiliteit van een zonnedak. 

Salderingsregeling 
In Nederland kalft het draagvlak voor de 
salderingsregeling snel af. Nu miljoenen 
huishoudens zonnepanelen hebben, 
lopen de kosten voor de staat op. Maar 
belangrijker nog: de niet-zonnepaneel-
bezitters komen – mede door enkele 
klagende energiebedrijven – in opstand. 
De salderingsregeling zou hen op hogere 
kosten jagen: mensen zonder panelen zijn 
volgens hen ‘het bokje’. Aan het ontstaan 
van deze discussie zijn de Nederlandse 
politici grotendeels debet. Als de behan-
deling van de afbouw van de salderingsre-
geling namelijk niet over de laatste Tweede 
Kamerverkiezingen heen getild was, was 

die immers al op 1 januari 2023 van start 
gegaan. Nu start de afbouw echter pas 
per 1 januari 2025. 
Natuurlijk konden ook de Haagse politici 
niet vermoeden dat de energiecrisis tot 
een stormloop op zonnepanelen zou 
leiden – en daarmee de kosten van de 
salderingsregeling opjaagde – maar de 
traagheid van de besluitvorming is hen 
terdege wel aan te rekenen. Voor de 
zonne-energiesector is het in zicht ko-
men van de afbouw van de salderingsre-
geling in ieder geval goed nieuws, want 
dat maakt de weg vrij voor de uitrol van 
de thuisbatterij.   



MARKTGIDS ZONNE-ENERGIE 2023         09

ZONNE-ENERGIE
Nieuwe stormloop

De Vlaamse 
zonnepanelenmarkt in cijfers
Het geïnstalleerde omvormervermogen 
(red. het totaal geïnstalleerde vermogen 
aan zonnepanelen wordt door het VEKA 
niet gedeeld) per kalenderjaar is in 
Vlaanderen als volgt:

2016: 131,8 megawatt
2017: 196,8 megawatt
2018: 247,7 megawatt
2019: 494,6 megawatt
2020: 721,2 megawatt
2021: 305,1 megawatt 
2022: 230,8 megawatt (tot en met 
september 2022)
Totaal geïnstalleerd: 4.598,7 mega-
wattpiek (tot en met september 2022).

WWW.ESDEC.COM

De zon. 
Een onuitputtelijke bron van energie, die we snel kunnen ontsluiten. En dat doen we dan 

ook, massaal. Via de daken van onze huizen en bedrijven. Over de hele wereld.

En dat kan volgens ons altijd slimmer, sneller en eenvoudiger. Door zaken simpelweg vanaf 
de start doordachter te maken. Innovatie uit zich bij ons niet in nóg meer, nóg complexer, 

nóg uitgebreider... maar juist in minder elementen, minder risico’s, minder gedoe. 

Vanuit die visie ontwikkelt Esdec slimme montagesystemen voor zonnepanelen.

Thuisbatterij
Hoe snel het kan gaan met de uitrol van 
de thuisbatterij is in de afgelopen 2 jaar 
duidelijk geworden in Vlaanderen. Na 
het afschaff en van de terugdraaiende 
teller voerde Vlaanderen een aanschaf-
subsidie voor thuisbatterijen in. In die 
periode verwelkomde het Belgische 
gewest zo’n 50.000 thuisbatterijen. Om-
dat energieminister Zuhal Demir echter 
sterke twijfels heeft bij de rendabiliteit 
van de thuisbatterij, heeft ze halsover-
kop besloten de subsidie vervroegd – 
per 1 april 2023 – stop te zetten. Daarbij 
heeft ze voor 2023 nog voldoende 
subsidiebudget gereserveerd voor de 
installatie van 24.000 thuisbatterijen. 
Vlaamse installateurs hoeven echter 
niet bij de pakken neer te zitten, mocht 
de verkoop van thuisbatterijen vanaf het 
tweede kwartaal van 2023 stilvallen. De 
zonnepaneelverkopen onder consu-
menten zijn immers meer dan verdub-
beld met gemiddeld zo’n 6.000 nieuwe 
zonnepaneelinstallaties per maand 
sinds het uitbreken van de Russisch-
Oekraïense oorlog.

Zonneboiler
De Russische inval in Oekraïne deed be-
gin 2022 de Europese energiecrisis ont-
branden en veroorzaakte niet alleen een 
stormloop op zonnepanelen en in het 
Vlaamse geval ook thuisbatterijen, maar 
ook een stormloop op zonnecollectoren. 
In Vlaanderen stegen de verkopen met 
tientallen procenten en in Nederland 
verdubbelden ze ruimschoots.
Dat is mede te danken aan de Inves-
teringssubsidie duurzame energie en 
energiebesparing (ISDE). Die subsidiere-

geling voor isolatie, warmtepompen en 
zonneboilers was zo in trek dat minister 
Rob Jetten voor Klimaat en Energie de 
subsidiepot zelfs met 62 miljoen euro 
moest bijvullen, omdat vroegtijdige uit-
putting dreigde. In totaal is er een kleine 
300 miljoen euro subsidie toegekend, 
waarvan circa 60 procent naar isolatie-
maatregelen ging.

Warmtenet
Zonnecollectoren zijn niet alleen bij con-
sumenten populair, want bij Nederlandse 
bedrijven zijn de subsidieaanvragen 
via de ISDE meer dan verdrievoudigd. 
Bovendien zijn er in Nederland nog ruim 
40 zakelijke projecten met een subsidie-
beschikking uit de SDE+(+)-regeling die 
gebouwd moeten worden. Deze projec-

ten zorgen, mits ze gerealiseerd worden, 
voor een toename van het geïnstalleerd 
vermogen met ruim 50 megawattth. 
De helft van dat vermogen betreft het 
grootste zonnewarmtepark van Ne-
derland. Het zonthermiepark heeft een 
oppervlakte van 12 hectare en gaat 
zonnewarmte leveren aan het Groningse 
warmtenet. De duurzame warmte die 
opgewekt wordt met zonnecollectoren 
is voldoende voor 25 procent van alle 
warmte die de ruim 10.000 aangesloten 
huishoudens en bedrijven uit Noord-
west-Groningen verbruiken. Daarbij 
hoopt iedereen die zonnewarmte een 
warm hart toedraagt dat het project een 
gamechanger is en de zonnewarmtepar-
ken nu echt massaal omarmd worden 
om als alternatief voor aardgas.

De Nederlandse 
zonnepanelenmarkt in cijfers
Het geïnstalleerde zonnepanelenver-
mogen per kalenderjaar is volgens 
het Centraal Bureau voor de Statistiek 
(CBS) in Nederland met het volgende 
vermogen gegroeid:

2016: 609 megawattpiek
2017: 776 megawattpiek
2018: 1.697 megawattpiek
2019: 2.618 megawattpiek
2020: 3.724 megawattpiek 
2021: 3.458 megawattpiek 
2022: > 3 gigawattpiek (red. definitieve 
cijfers volgen in het voorjaar van 2023)
Totaal geïnstalleerd: 14.408 mega-
wattpiek (tot en met eind 2021).
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Zonne-energie 
in woord en beeld

Zweedse gigant omarmt zonnecarports
Het Zweedse woonwarenhuis IKEA heeft in 
2022 in Nederland meerdere zonnecarports 

uitgerold. Zo werd bij de vestiging in Hengelo 
een zonnecarport van 1,8 megawattpiek met 

3.460 zonnepanelen in gebruik genomen. Alle 
vestigingen en het distributiecentrum in Ne-
derland hebben zonnepanelen op of rondom 

de winkels geplaatst. De in totaal meer dan 
50.000 zonnepanelen wekken samen 30 tot 

40 procent van het energieverbruik op.

Distributiecentrum Albert 
Heijn energieneutraal

Borghese Logistics heeft 
KiesZon op het distributie-

centrum van Albert Heijn 
in Bleiswijk 5.490 zonne-
panelen laten installeren. 
De bijzonderheid? Vanaf 

de eerste ontwerptekening 
is aandacht besteed aan 

de laadinfrastructuur voor 
150 elektrische delivery 

vans van de supermarkt-
keten. Daarmee is het een 
van de eerste zonnedaken 
op een distributiecentrum 
waarbij niet teruglevering 
aan het stroomnet, maar 

juist lokale afname van de 
energie in pieksituaties 

écht zinvol wordt benut.

Zonnepanelen 
beschermen peren
KU Leuven heeft in 
Bierbeek in de provincie 
Vlaams-Brabant een te-
stopstelling voor agri-pv 
gerealiseerd. Het hagelnet 
boven perenbomen van 
het ras Conference is 
vervangen door 13 kilo-
wattpiek aan semitrans-
parante, monokristallijn 
siliciumzonnepanelen. 
Centraal in het onderzoek 
staat het effect op de teelt 
van het fruit; de opbrengst, 
smaak, hardheid, kleur… 

Eindelijk zon voor Vlaamse huurders
De voorbereiding nam enkele jaren in 
beslag, maar nu is er daadwerkelijk loon 
naar werken. In de sociale woonwijk Het 
Verzonken Kasteel in Roeselare is eind 
2022 het officiële startschot gegeven voor 
de installatie van 150 megawattpiek aan 
zonnepanelen op de daken van Vlaamse 
sociale huurwoningen. De komende 5 jaar 
wordt zo een derde van de sociale woningen 
in Vlaanderen voorzien van pv. 

Zonne-energie is 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 2023 een fotowedstrijd uit 
en dit zijn de 4 winnende inzendingen.

FOTOWEDSTRIJD
Zonne-energie in woord en beeld
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Energiecrisis en weerzin tegen Russisch gas 
bezorgen zonneboiler vurig verlangde revival
De verkopen van zonneboilers zijn in Vlaanderen en Nederland met tientallen tot honderden 
procenten gegroeid. Het is niet zoals lang verwacht werd de afkeer tegen de gaswinning in 
Groningen, maar de energiecrisis en de weerzin tegen Russisch gas die de zonneboiler zowel 
onder Nederlandse als Vlaamse consumenten in no-time immens populair heeft gemaakt. 
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Die situatie was de afgelopen jaren wel 
anders. Aan beide kanten van de grens 
liepen in het afgelopen decennium de 
verkopen van zonneboilers onder consu-
menten terug, Vlaamse en Nederlandse 
subsidieregelingen ten spijt. De zakelijke 
markt wist Nederland via diverse subsi-
dieregelingen daarentegen wel met enig 
succes aan te jagen.

Ruimteverwarming 
In Vlaanderen schommelden de verko-
pen van zonneboilers bij consumenten 
jarenlang rond de 3.000 à 5.000 stuks 
per kalenderjaar, maar daalde in 2021 tot 
een dieptepunt van ruim 800 stuks. In 80 
tot 90 procent van de gevallen worden 
nieuwe zonneboilers vandaag de dag 
ingezet voor het verwarmen van water 
en in 10 à 20 procent van de gevallen 
ook nog eens voor ruimteverwarming. 
In het Vlaams Energie- en Klimaatplan 
rekent de Vlaamse regering met een 
gemiddelde jaarlijkse toename van 5.000 
zonneboilers tot 2030. 
Plots is het goed denkbaar dat die ver-
koopaantallen de komende jaren over-
troff en worden. In België geldt vanwege 
de energiecrisis tot en met 31 december 
2023 een verlaagd btw-tarief van 6 pro-
cent voor de installatie van zonnepanelen, 
warmtepompen en zonneboilers. De 
Vlaamse verkoop van zonneboilers schoot 
mede hierdoor – maar vooral ook door de 
hoge energieprijzen – in de eerste helft van 
2022 met zo’n 30 procent omhoog. 

3 keer zoveel
In Nederland wordt kleinschalige zon-
newarmte gestimuleerd via de ISDE-
regeling. De rijksoverheid verhoogde 
gedurende het kalenderjaar het budget 
van 228 naar 290 miljoen euro, omdat 
door de stormloop op de subsidie voor 
isolatie, warmtepompen en zonneboilers 
de regeling vroegtijdig uitgeput dreigde 
te raken. Dat is niet vreemd, want uit on-

derzoek van CE Delft en de NVDE werd 
duidelijk dat de hoge energierekeningen 
voor consumenten de terugverdientijd 
van isolatie, warmtepompen en zon-
neboilers verkort hebben tot maximaal 6 
jaar.  De extreem hoge gasprijzen maken 
de zonneboiler voor consumenten plots-
klaps tot een no-brainer.
Consumenten en bedrijven vroegen in 
2022 dan ook bijna 3 keer zoveel subsi-
die aan voor zonneboilers. De verhoog-
de interesse sluit ook aan bij een nieuw 
onderzoeksrapport van TNO naar de 
businesscase van zonnewarmte. Daaruit 
komt naar voren dat zonnewarmte voor 
woningen een reductie in CO2-uitstoot 
kan realiseren zonder de kosten voor de 
gebruiker te verhogen. Wel concluderen 
de onderzoekers dat subsidiëring via 
de ISDE en SDE++ voorlopig nodig blijft 
voor een goede businesscase. In een 

tweede onderzoeksrapport, waarbij in 
kaart is gebracht hoe Nederland onaf-
hankelijk kan worden van Russisch gas, 
stelt TNO dat door sterke opschaling en 
vraagstimulatie tot 300.000 woningen per 
jaar van een zonneboiler kunnen worden 
voorzien. Dat zou jaarlijks een besparing 
van circa 0,15 miljard kubieke meter gas 
per 300.000 zonneboilers opleveren. 

Zonnewarmteparken
Voor de zakelijke markt kennen Neder-
land en Vlaanderen met respectievelijk de 
ISDE, SDE++ en de calls groene warmte 
hun eigen stimuleringsregelingen.
In Nederland was het Almeerse Zonei-
land met 7.000 vierkante meter zon-
necollectoren jarenlang het grootste 
zonnewarmtesysteem, maar die eer valt 
tegenwoordig ten deel aan het door G2 
Energy gebouwde zonnewarmtepark    

[ADVERTORIAL]

Zonne-energie ontmoet e-mobiliteit 
met de Fronius Wattpilot 

De Oostenrijkse omvormerfabrikant Fronius slaat met zijn nieuwe 
EV-lader de brug tussen de energiesectoren. De doelgroep: kwaliteitsbewuste 

huis- en bedrijfseigenaren over de hele wereld.

‘Ons doel is meer dan ooit om mensen en bedrijven de 
instrumenten te leveren die nodig zijn voor hun individuele 
energieonafhankelijkheid’, verklaart Martin Hackl, Global 
Director van de Business Unit Solar Energy bij Fronius Inter-
national. Om de reeks energieoplossingen te vervolledigen, 
werd de intelligente EV-lader Fronius Wattpilot geboren. 
‘Met onze Fronius Wattpilot e-mobiliteitsoplossing kunnen 
bestuurders van elektrische auto’s genieten van maximale 
onafhankelijkheid en de mobiliteitskosten tot een minimum 
beperken,’ vervolgt de heer Hackl. ‘We wilden een EV-lader 
ontwikkelen die eenvoudig te bedienen is voor installateurs, 
maar ook zeer intuïtief voor de gebruikers - en dat is wat we 
hebben bereikt.’

Economisch laden in twee modi 
Gebruikers van de Wattpilot kunnen kiezen uit twee 
laadmodi: Eco en Next Trip Mode. De Eco-mode is ideaal 
voor eigenaars van PV-systemen, omdat deze alleen het 
beschikbare PV-overschot gebruikt. Met de Next Trip Mode 
daarentegen kunnen gebruikers het voertuig opladen met 
energie voor een specifi eke reis, tegen de laagst moge-
lijke prijs met altijd voldoende energie voor de volgende 
geplande reis.

Unieke effi ciëntie van overtollig PV energie laden
Als een van de weinige producten op de markt kan de 
Wattpilot schakelen tussen eenfasige en driefasige werking. 
Dit betekent dat alle overtollige PV energie van 1,38 kW tot 
22 kW wordt gebruikt. Het laden gebeurt in ampèrestappen 
en het omschakelen tussen eenfase en driefase gebeurt 
volledig automatisch. In tegenstelling tot conventionele 
oplossingen voorkomt dit korte maar dure laadpieken.

Overal opladen
De Wattpilot werkt niet alleen als een stationaire EV-lader 
(Home versie), maar gebruikers kunnen ook overal fl exibel 
opladen met de Go versie en hebben alleen een eenvoudig 
rood CEE32 stopcontact nodig.

E-mobiliteit kan de eerste stap zijn 
Zelfs als een elektrische autorijder nog geen PV-systeem 
heeft, is het raadzaam om nu al na te denken over een PV-
geoptimaliseerde laadoplossing. ‘Met de Fronius Wattpilot 
laden EV-rijders niet alleen hun auto op de meest fl exibele 
manier op, maar zijn ze ook perfect voorbereid op het later 
toevoegen van een PV-systeem’, zegt de heer Hackl.

Fronius International
Froniusplatz 1, 4600 Wels (Oostenrijk)
T. +31 900 3766487
E. pv-sales@fronius.com
I.  www.fronius.com
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van fresiakweker Tesselaar Freesia in 
Nibbixwoud. Het opgestelde vermogen 
van de door de SDE+(+) gesubsidieerde 
projecten bedraagt ruim 50 megawattth. 
Eind 2023, begin 2024 moet dat opge-
stelde vermogen verdubbeld worden 
door het grootste zonthermiepark van 
Nederland. Dat wordt gerealiseerd door 
Solarfi elds, K3 en het Deense TVP Solar 
en krijgt een vermogen van maar liefst 
37,44 megawattth. Het voedt een warm-
tenet dat ruim 10.000 bedrijven, instel-
lingen en huishoudens van duurzame 
warmte gaat voorzien.

Nagele
De groei van het aantal warmtenetten 
biedt sowieso veel kansen voor zonthe-
rmie. Alle Nederlandse gemeenten heb-
ben inmiddels een Transitievisie Warmte 
vastgesteld. In de documenten staat 
wanneer gemeenten welke wijken van 
het gas af denken te halen.
De potentie voor zonnewarmte is bij-
voorbeeld zichtbaar in het dorp Nagele. 
Daar een zonthermisch wijksysteem 
– een klein warmtenet – met zonnecol-
lectoren en ondergrondse warmteopslag 
gerealiseerd. Het systeem voorziet 8 wo-
ningen en een voormalig schoolgebouw, 
in totaal het equivalent van 20 woningen, 
in de warmtevraag. Door de zonnecol-
lectoren stroomt op de huidige dagen 

water tot 95 graden Celsius. De betrok-
ken energiecoöperatie Energiek Nagele 
wil vanaf 2024 zelfs het hele dorp, dat 
2.000 inwoners telt, van zonnewarmte 
gaan voorzien. Ze wil net buiten het dorp 
een zonnecollectorveld realiseren met 
daaronder een enorme warmtebuff er, en 
een warmtenet dat heel Nagele beslaat. 

Parabolische spiegels 
Een eveneens grondgebonden zon-
newarmtetechnologie die in de Be-
nelux steeds verder opschaalt, is die 
van concentrated solar thermal (cst). 
Voorvechter is het Vlaamse Azteq dat 
gebruikmaakt van parabolische spiegels. 
Die refl ecteren zonlicht en concentreren 
dat op een collectorbuis. De vloeistof die 
daardoorheen loopt, wordt daardoor ver-
hit tot temperaturen van 400 graden Cel-
sius. In het Vlaamse Turnhout staat het 
grootste cst-systeem van de Benelux. 
Dat levert zonnewarmte voor de droog-
ovens van Avery Dennison Performance 
Tapes. De installatie heeft een spiegel-
oppervlakte (red. apertuuroppervlakte) 
van 5.500 vierkante meter en is jaarlijks 
goed voor 2 gigawattuur warmte, het 
equivalent van zo’n 7 procent van het 
totale gasverbruik van het proces. In 
Nederland zijn weliswaar nog geen cst-
installaties gerealiseerd, maar wordt de 
technologie sinds 2022 wel via de subsi-

dieregeling SDE++ ondersteund. 
Azteq ziet niet alleen kansen in de lage 
landen, maar vooral ook elders in Eu-
ropa. Het bedrijf wist recentelijk boven-
dien in een tijdsbestek van 19 minuten 
met een crowdfundingscampagne 1 
miljoen euro kapitaal op te halen. Dat 
geld wordt gebruikt voor het uitvoeren 
van een belangrijk contract dat het 
bedrijf heeft getekend met ENGIE om 
voor de bierbrouwerij van Heineken in 
het Spaanse Sevilla een cst-installatie te 
bouwen. Dat wordt de grootste in haar 
soort in Europa met een omvang van 30 
megawattth. Gezien de contractwaarde 
van meer dan 11 miljoen euro is dit een 
doorbraakproject voor Azteq. Ook voor 
ENGIE en Heineken betekent dit een 
voorbeeldproject voor de mogelijke aan-
wending van cst ter vervanging van gas 
voor het leveren van thermische energie 
voor industriële processen. Tegen eind 
2023, begin 2024 verwacht het bedrijf 
het project volledig te kunnen afronden. 

Pvt voor 935 woningen
En dan is er nog een derde zonnewarm-
tetechnologie die steeds meer terrein 
wint: pvt. AliusEnergy, HRsolar, Triple 
Solar, R&R Systems, Solar Energy Boos-
ter, SolarTech en Solarus zijn enkele van 
de bedrijven die pvt-panelen produceren 
die het opwekken van zonnestroom en 
zonnewarmte combineren. 
De combinatie van pvt en warmtepomp 
is sinds 2021 ook terug te vinden in de 
subsidieregeling SDE++. Daarbij werd tot 
op heden voor slechts 1 project een posi-
tieve beschikking afgegeven: het gasloos 
maken van 935 woningen in Amsterdam 
door EScom. Dat gebeurt met behulp van 
pvte-panelen – die niet alleen zonne-
stroom en zonnewarmte opwekken, maar 
ook energie uit de buitenlucht halen – een 
hoogrendementwarmtepomp, een modu-
lair dag/nacht-warmteopslagsysteem en 
een aansturingssysteem. 

Mainstream
The million dollar question is uiteraard 
of de hausse in zonneboilers blijvend 
is. Dat zal voor een belangrijk deel ook 
afhangen van de gasprijs. Blijft die de 
komende jaren hoog, dan maakt dat de 
zonneboiler extra aantrekkelijk. Het hui-
dige tempo van de uitrol van zonneboi-
lers betekent in ieder geval dat een stap 
wordt gezet van niche naar mainstream. 
Het is aan de fabrikanten, importeurs, 
projectontwikkelaars en installateurs om 
dat momentum vast te houden…

“Bij het ontwikkelen en produceren van montage-
systemen moet het totale plaatje kloppen. MVO is 

daar een zeer belangrijk onderdeel in.”
Denis de Vette, Managing Director

Environmental management | ISO 14001
Als leverancier wordt het steeds belangrijker om klanten te 
laten zien dat wij onze producten op een verantwoorde wijze 
produceren en rekening houden met de totale levenscyclus 
van het product. Hierbij was het behalen van het ISO14001 
certifi caat geen doel op zich, maar het resultaat van het tra-
ject dat is doorlopen. We hebben o.a. de bedrijfsprocessen 
en hun impact op het milieu in kaart gebracht en verbeterd. 
Door bijvoorbeeld onze eigen toeleveranciers te beoordelen 
en een milieu-calamiteitenplan op te zetten.

“Met de ISO 14001 certifi cering en EcoVadis 
“Gold Medal” kunnen we aantonen dat wij onze 

producten op een verantwoorde wijze produceren 
en voldoen aan de internationale standaard.”

Paul van der Meer, Operations Manager

Uitbesteding aan sociale werkplaatsen
We waren al bekend met uitbesteding aan sociale werkplaat-
sen, maar hebben dit de afgelopen jaren geprofessionali-

Van der Valk Solar Systems: 

Verduurzaming van de wereld begint 
binnen het eigen bedrijf

[ADVERTORIAL]

Van der Valk Solar Systems
Westernesse 18, 2635BG Den Hoorn (Nederland)
T. +31 174 21 22 23
E. info@valksolarsystems.nl
I. www.valksolarsystems.nl

seerd. Er werken inmiddels zo’n 300 personen per maand 
aan onze producten op diverse uitbestedingslocaties. Hier-
door hebben mensen met een beperking kans op deelname 
in het arbeidsproces binnen onze regio. 

Duurzaam inkopen
Duurzaam inkopen is een belangrijk instrument bij MVO. 
Dat wij producten op de markt brengen met een lange le-
vensduur is een must, maar duurzaamheid richt zich ook op 
de recyclebaarheid van gebruikte materialen en grondstoff en. 
Daar waar de kwaliteit en levensduur van onze producten 
gewaarborgd blijft, zullen wij bijvoorbeeld altijd kiezen voor 
gerecyclede materialen.

Lage carbon footprint
Onze montagesystemen worden ontwikkeld en geproduceerd 
in onze eigen fabriek in Nederland en de producten van onze 
toeleveranciers worden gewonnen in Europa. Tevens zijn onze 
producten makkelijk stapelbaar. Dit scheelt een hoop ruimte 
tijdens het transport, waardoor er dus minder vrachtwagens 
nodig zijn. Dit draagt bij aan een lage “carbon footprint”.

Afvalmanagement
Staal, aluminium en hout zijn onze grootste afvalproducten. 
Wij hebben de afvalstromen hiervan in kaart gebracht en een 
systeem opgezet om het scheiden van afval te stimuleren en 
de afvoer van afval te optimaliseren. Het resultaat: minder 
transportbewegingen. Daarnaast proberen we afvalproductie 
in zijn geheel te minimaliseren. In de fabriekshallen staan her-
kenbare containers en op kantoor zijn alle losse afvalbakken 
vervangen door centrale bakken voor gescheiden inzameling.

EcoVadis Gold Medal
Dat we qua MVO en duurzaamheid op de goede weg zijn, 
is bevestigd door EcoVadis, dat ons bedrijf een “Golden 
Medal” heeft toegekend.

Bij Van der Valk Systemen en haar verkooporganisaties Van der Valk Horti Systems en 
Van der Valk Solar Systems vinden wij dit belangrijk. Op deze manier dragen we bij aan een 

mooie toekomst voor iedereen. Graag vertellen we hoe wij ‘ondernemen vanuit ons hart’.
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G2 Energy

Frank van der Schaaf van G2 Energy

‘Kantelpunt in de markt voor 
zonnecollectoren, vraag van industriële 

bedrijven neemt toe’

G2 Energy realiseerde in 2019 en 2020 
de 2 enige grootschalige, operationele 
zonnecollectorvelden die Nederland tot 
op heden kent. Deze hebben een opper-
vlakte van 10.000 en 15.000 vierkante 
meter, respectievelijk een vermogen van 
6.500 en 10.500 megawattth en voorzien 
in de warmtebehoefte van 2 freesia-
kwekers in Noord-Holland. Met deze 
megaprojecten manifesteerde het bedrijf 
zich als de nationale marktleider en een 
Europese top 3-speler in zijn vakgebied. 
G2 Energy heeft echter ook al meer dan 
30 jaar aan ervaring op de teller staan in 
het bouwen en installeren van kleinere 
collectorsystemen. 

Effi ciënt en elegant
Met behulp van de vlakkeplaatcollectoren 
van G2 Energy kunnen industrieën en 
bedrijven op een eenvoudige wijze 
voor minimaal 60 procent voorzien in 
hun eigen warmtebehoefte. Daarmee 
is het een technologie die grote kansen 
biedt voor de energietransitie. Dat is in 
principe geen nieuws. Zonnecollectoren 
bestaan al lang en hebben zich reeds 
bewezen als een effi  ciënte en elegante 
duurzame warmteoplossing met een 
grote toegevoegde waarde. Het waar-
maken van dat potentieel is echter iets 
anders. Zo zitten de populariteit van 
zonnepanelen en de onbekendheid met 
de technologie van zonthermie in de 
weg bij grootschalige uitrol. Maar onder 
druk wordt alles vloeibaar. 

Doorworstelen
‘Wij zagen eind 2021 de vraag al toe-

Referentieprojecten 
G2 Energy

Het aantal projecten dat 
G2 Energy in voorberei-
ding en uitvoering heeft, 
neemt sterk toe. Daarbij 
weten steeds meer secto-
ren de weg naar het bedrijf 
te vinden, aldus Frank van 
der Schaaf. ‘Zo blijven de 
aanvragen voor installaties 
in de agrarische sector 
nog steeds toenemen. 

In de glastuinbouw is een groot aantal 
van onze projecten in een vergevor-
derd stadium. Daarnaast voeren we 
gesprekken met meerdere gemeenten 
over het toepassen van zonthermie 
voor warmtenetten. Elke industriële 
activiteit waar warm proceswater wordt 
gebruikt, kan met behulp van zonther-
mie fors besparen op het gasverbruik. 
Met name in de voedingsindustrie 
zullen we in 2023 een flink aantal 
projecten voltooien.’ 

‘Alsof er een bom is ontploft.’ Zo omschrijft Frank van der Schaaf, salesmanager 
van G2 Energy het jaar 2022. De vraag naar de zonnecollectorsystemen van het bedrijf 
groeide onstuimig. Er gaat geen dag voorbij zonder dat er meerdere offerteaanvragen 

binnenkomen op het kantoor in Zutphen. Daarbij vinden, naast agrariërs en tuinbouwers, 
ook industriële partijen steeds vaker hun weg naar G2 Energy. ‘De markt voor zonne-
collectoren vergroot en verbreedt snel, maar de toegevoegde waarde van zonthermie 

voor onze energietransitie is nog steeds onderbelicht.’
nemen door de stijgende energieprijzen’, 
vertelt Van der Schaaf. ‘Met de energie-
crisis die vlak daarna inzette, is die ge-
explodeerd. Er is dan ook nogal wat aan 
de hand. Ik ken vele glastuinbouwers die 
op de pauzeknop hebben gedrukt, of 

dat na de volgende oogst zullen doen, 
omdat ze de hoge gasprijzen niet meer 
kunnen betalen. Steeds meer fabrieken 
leggen hun productie stil of draaien 
die terug omdat de verliezen te hoog 
oplopen vanwege de energierekening. 
Anderen worstelen door, maar iedereen 
is op zoek naar oplossingen. Ze besef-
fen dat dit nog wel even kan gaan duren 
en willen meer energieonafhankelijkheid, 
op korte termijn en in de toekomst.
G2 Energy kan hen daarbij helpen.’

Eigen productie
De systemen van G2 Energy zijn een 
puur Nederlands product. De fabricage 
van de gehele collector vindt volledig in 
eigen huis plaats. Een paar jaar geleden 
werd daarin de laatste stap gezet met 
het ‘terughalen’ van de productie van 
een kritische component: de sunstrip. 
Deze aluminium strips zijn voorzien van 
een gesputterde nanolaag van nikkel en 
koper. De kern wordt gevormd door een 
koperen buis, waardoor water – en dus 
niet het chemische glycol – stroomt. Dat 
kan op een zonnige dag een temperatuur 
van 95 graden Celsius bereiken. Ook 
andere componenten zoals ondergrondse 
opslag en boilervaten voor het buff eren 
van warm water maakt G2 Energy zelf. 
Daarmee heeft het bedrijf de capaciteit 
om op te schalen en te leveren, ook in de 
marktomstandigheden van nu.

Food en Feed
‘Onze systemen zijn interessant in iedere 
sector waar warm proceswater op dag- 
of weekbasis wordt gebruikt’, aldus Van 
der Schaaf. ‘Naast onze traditionele 
doelgroepen, agrariërs en glastuinbou-
wers, focussen we nu ook op bedrijven 
in de food en feed. Ook in deze branches 
zijn veel bedrijven die hun gasverbruik 
fl ink kunnen terugdringen met een col-
lectoroppervlak tot 200 vierkante meter 
– de bovengrens voor ISDE-subsidie. 

Systemen groter dan 200 vierkante 
meter kunnen gebruikmaken van SDE++ 
subsidie. Je hebt het dan al snel over 
een besparing van 40 tot 60 procent op 
de gasrekening, en dus over serieuze 
bedragen. Met de huidige gasprijzen is 
de terugverdientijd zo’n 2 tot 3 jaar, maar 
de levensduur van onze systemen is 30 
jaar. Het is dus een gemiste kans als je de 
mogelijkheden van onze systemen niet 
op zijn minst onderzoekt. Dat besef dringt 
nu steeds meer door bij vele bedrijven.’

Maximaal rendement is maatwerk
Van der Schaaf onderstreept dat het 
ontwerpen van een collectorsysteem 
maatwerk is. Om maximaal te renderen, 
moet het nauw aansluiten op het warmte-
profi el van een bedrijf. Daarbij is het 
realiseren van gelijktijdigheid, zorgen dat 
het aanbod van warmwater matcht met 
de vraag, een eerste opgave. Daar-
naast vereisen verschillende proces-
sen verschillende temperaturen, ook 
daarin moet worden voorzien. Van der 
Schaaf: ‘Een belangrijk gegeven bij dat 
alles is dat je de warmte die je opwekt 
niet direct hoeft te gebruiken. Je kunt 
die opslaan. Een mooie innovatie in dit 
kader is ons One Boiler Systeem. Het 
water in deze boiler wordt verwarmd 
met een warmtewisselaar en heeft een 

interne drainbacktank die in verbinding 
staat met het collectorveld. Het warme 
water stijgt op naar het bovenste com-
partiment en kan indien nodig worden 
naverwarmd door een externe bron. In 
deze boiler is het ook mogelijk om rest-
warmte, van een externe bron, te herge-
bruiken. In 2022 hebben we dit apparaat 
verder verbeterd door een warmtepomp 
te integreren met de boiler waardoor de 
totale effi  ciency verder wordt vergroot.’

Enorme hectiek
Hoe ziet de nabije toekomst van G2 Energy 
eruit? Van der Schaaf geeft aan in gesprek 
te zijn over de realisatie van diverse grote 
collectorvelden voor glastuinbouwers. 
Tegelijkertijd blijft het alle zeilen bijzetten 
wat betreft de levering van kleinere 
collectorsystemen. ‘De telefoon gaat 
doorlopend over. Er gaan gemiddeld 4 tot 
5 off ertes per dag de deur uit. De hectiek is 
enorm.’ Dat wil echter niet zeggen dat Van 
der Schaaf geen hobbels op de weg ziet. 
Als belangrijkste noemt hij de overspannen 
arbeidsmarkt. Nieuwe medewerkers met 
de juiste kwaliteiten zijn lastig te vinden. 

Werk aan de winkel
Van der Schaaf: ‘En hoewel er sprake 
is van een kantelpunt in de markt, is de 
aandacht voor zonthermie nog steeds 
onvoldoende. Zo zijn zonnepanelen nog 
steeds top of mind bij vele bedrijven 
die willen verduurzamen en geld willen 
besparen. Ook bij overheden en installa-
teurs ligt de focus doorgaans op zonne-
panelen, in toenemende mate in combi-
natie met warmtepompen. Zonthermie
blijft daarmee onderbelicht als een 
oplossing die een belangrijk aandeel kan 
hebben in onze energietransitie, tevens 
gezien de huidige problemen ten aanzien 
van de netcapaciteit in Nederland. Een 
zonneboilersysteem is veel effi  ciënter 
voor de bereiding van warm proceswater 
dan zonnepanelen. Daarnaast stagneert 
de doorlooptijd van projecten met als be-
langrijkste oorzaak een enorme stortvloed 
aan aanvragen voor subsidie. Er is dus 
nog veel werk aan de winkel om groot-
schalige zonthermie sneller te kunnen 
uitrollen. Het goede nieuws is dat recent 
is besloten om de subsidiepot voor dit 
jaar en volgend jaar te verhogen, zodat 
iedereen de mogelijkheid wordt geboden 
om met een zonnewarmtesysteem fors 
te gaan besparen op zijn gasverbruik. 
Met een zonneboilersysteem kan een 
signifi cante bijdrage worden geleverd 
aan de verduurzaming.’

‘Zonthermie blijft onderbelicht 
als een belangrijke oplossing 

voor onze energietransitie’



MARKTGIDS ZONNE-ENERGIE 2023         19

ZONNEWARMTE
bedrijfsprofielen

18         MARKTGIDS ZONNE-ENERGIE 2023

fabrikant
Alius
Alius ontwikkelt, produceert en distribueert tools en producten 
die de wereld voorzien van duurzame energie. Als groothandel 
zetten wij ons namelijk al jaren in voor positieve energie. Dit 
doen we door het aanbieden van o.a. zonnepanelen, omvormers, 
laadstations, batterijsystemen en ons eigen montagesysteem 
genaamd Aelex. Daarnaast helpen we installateurs verder op het 
gebied van engineering, advies, ontwikkeling en service. Onze 
kennis delen we graag door middel van (op maat gemaakte) 
trainingen. Bij Alius steken we graag onze energie in jou! 

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

Activum Groen Lease
Activum Groen Lease (www.groen-lease.nl) is in Nederland dé in 
duurzaamheid gespecialiseerde leasemaatschappij. Wij ondersteu-
nen installateurs en duurzaamheids adviseurs met het aanbieden 
van een financiële lease oplossing bij de MKB klantofferte.  Naast 
zonnepanelen financieren wij ook warmtecollectoren, energie-
opslag en warmtepompen. De conversie van offerte naar opdracht 
zal hierdoor aantoonbaar verbeteren. De maximale looptijd van de 
lease is 10 jaar en tot 100% van de investering kan gefinancierd. 

Bas Quick
Hogehilweg 19, 1101CB Amsterdam (Nederland)
T. +31 6 300 828 59
E. bas.quick@activum-finance.nl
I. www.groen-lease.nl

Bird & Bird
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.

Sophie Dingenen
Zuid-Hollandplein 22, 2596AW Den Haag (Nederland) 
Gustav Mahlerlaan 34, 1082MA Amsterdam (Nederland)
T. +31 6 516 07 129 | E. sophie.dingenen@twobirds.com 
I. www.twobirds.com

De Centrale
btw-teruggave, subsidies en financieringen: Voor BTW teruggave, 
duurzame subsidies en financiering van verduurzaming voor zo-
wel consument en bedrijf moet u bij De Centrale zijn. Sinds 2013 
werken met bedrijven uit de verduurzaming samen. Wij geloven 
dat iedereen moet kunnen verduurzamen. Deze one-stop geeft be-
drijven uit de verduurzaming een boost omdat veel meer mensen 
kunnen gaan verduurzamen. Onze financieel en fiscaal getrainde 
collega’s staan altijd voor je klaar om vragen te beantwoorden.

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

Devcon Ecosystems
Devcon Ecosystems is adviseur en ontwikkelaar van duurzame ener-
gieprojecten, waaronder zakelijke zonne-energie. Wij zoeken naar de 
beste oplossingen met het accent op verduurzaming met econo-
misch rendement. Wij kunnen u ook van dienst zijn met laadpalen 
of solar carports. Daarnaast bieden wij diensten voor het beheer en 
onderhoud van pv-installaties met als doel om het maximale ren-
dement uit de installatie te halen en zijn wij actief op het gebied van 
Scope 12 inspecties via ons eigen inspectiebedrijf Scope twaalf.

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

fabrikant
G2 Energy
Reductie van energiekosten! G2 Energy heeft ruime 
ervaring (>30 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!

Frank van der Schaaf
Oostzeestraat 6, 7202CM Zutphen (Nederland)
T. +31 577 72 3173
E. info@g2energy.nl
I. www.g2energy.nl

Navetto   
Navetto | Partner van de duurzame installateur. Van zonnepanelen 
op het dak, de auto opladen of energie opslaan. Navetto biedt 
installatie-oplossingen en draagt op deze manier bij aan de 
energietransitie. Met een compleet assortiment zijn we dé part-
ner voor de duurzame installateur in de solarbranche. Het is 
onze missie om een bijdrage te leveren aan de energietransitie, 
met behulp van decentraal opgewekte schone energie. 

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

Wocozon 
Wocozon is dé partner voor woningcorporaties op het gebied 
van verduurzaming. 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, waarbij zowel koop als lease mogelijk is. 

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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Nederland installeert in 2023 ruim 3,5 gigawattpiek zonnepanelen. De residentiële zonne-
energiemarkt blijft daarbij profi teren van de verhoogde interesse van consumenten door de 
energiecrisis. Ook de zakelijke zonne-energiemarkt slaat de weg naar boven weer in bij de 
realisatie van door de SDE+(+) gesubsidieerde pv-installaties, maar het installatievolume 
blijft daarbij wel iets lager dan in het recordjaar 2021. Die verwachting spreekt Daan Jansen 
uit, marktonderzoeker bij Dutch New Energy Research dat verantwoordelijk is voor de 
publicatie van het jaarlijkse Nationaal Solar Trendrapport en de Dutch Solar Quarterly.
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Dutch New Energy Research:

Consumenten blijven massaal 
zonnepanelen installeren in 2023, 
herstel voor zakelijke markt

Dat in Nederland de verkoop van zonne-
panelen in 2022 gegroeid is, is volgens 
de onderzoekers van Dutch New Energy 
Research volledig te danken aan de 
consument. Waar de realisatie van de 
door subsidieregeling SDE+(+) gesubsi-
dieerde projecten teruggelopen is – het 
aantal opgeleverde projecten is met 
grofweg een derde gedaald, maar het 
daarmee gemoeide vermogen is maxi-
maal 10 procent gedaald – exploderen 
de particuliere verkopen. 

Extreme hoogten
De groeicijfers die de residentiële markt 
voor 2022 kan weerleggen, had volgens 
Jansen niemand kunnen voorspellen. 
‘De groei gaat alle verwachtingen te 

boven. De opeenstapeling van crises – 
van de coronacrisis tot de energiecrisis 
als gevolg van de Russische inval in 
Oekraïne – is de voornaamste reden 
voor de groei. De gas- en elektriciteits-
prijzen zijn explosief gestegen, wat de 
drang om te verduurzamen naar extreme 
hoogten heeft geduwd. Installateurs in 
de residentiële markt zijn vrij goed in 
staat geweest om op deze onverwachte 
vraaggroei te reageren.’
Jansen en zijn onderzoeksteam signa-
leren dat er inmiddels wel sprake is van 
oplopende wachttijden. ‘Tot voor kort 
konden installateurs bij consumenten 
binnen enkele weken zonnepanelen 
monteren, maar een wachttijd van en-
kele maanden is nu heel normaal. Verder 

valt op dat woningeigenaren voor iets 
grotere pv-installaties lijken te kiezen 
vanwege de hogere terugleververgoedin-
gen als zij meer zonne-energie opwek-
ken dan ze verbruiken.’

Trendbreuk
De residentiële pv-markt kende volgens 
de meest recente cijfers van Dutch New 
Energy Research in 2022 een installatie-
cijfer van 1,5 à 2 gigawattpiek. ‘Er is dus 
sprake van een double digit-groei, want 
een jaar eerder kochten consumenten 
grofweg 1,2 gigawattpiek aan zonnepa-
nelen. En dat is een absolute trendbreuk, 
want de groei van de residentiële pv-
markt vlakte de voorbije jaren af.’
Voor 2023 verwacht Jansen in de   

Beste keus voor
zonnedaksystemen
op residentiële, commerciële en industriële
gebouwen
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residentiële pv-markt een vergelijkbaar 
installatievolume als in 2022. ‘Dat hangt 
samen met de wetenschap dat de 
elektriciteits- en gasprijzen in heel 2023 
nog bovengemiddeld hoog zullen zijn. 
Of het installatievolume boven de 1,5 
gigawattpiek op de (middel)lange termijn 
in de residentiële pv-markt kan worden 
vastgehouden, is maar zeer de vraag. 
Inmiddels is zo’n 25 procent van de Ne-
derlandse huizen uitgerust met zonnepa-
nelen. Als je de huidige marktgroei zou 
continueren, is binnen 8 jaar bijna iedere 
geschikte woning van zonnepanelen 
voorzien en dat is een onwaarschijnlijk 
scenario. Wij verwachten dat na 2023 de 
verkoopcijfers dus weer iets “normalere” 
proporties zullen aannemen.’

Vervangingsmarkt
Waar in Vlaanderen de vervangings-
markt voor omvormers en zonnepanelen 
– het zogenaamde repowering – volop 
los begint te komen, zal dat volgens 
Jansen in Nederland nog wel even op 
zich laten wachten. ‘Nederland heeft 
in een relatief kort tijdsbestek – in de 
afgelopen 5 jaar – 80 procent van het 
huidig geïnstalleerde vermogen ge-
plaatst. Die pv-installaties zijn simpel-
weg nog niet toe aan vervanging. In 
België en Duitsland piekten de verkopen 
al aan het begin van het vorige decen-
nium waardoor zij wel al een signifi cante 
vervangingsmarkt kennen.’
In Vlaanderen kiezen zonnepaneelbezit-
ters bij het vervangen van hun omvor-
mers in het merendeel van de geval-
len ook al voor de installatie van een 
thuisbatterij. Ondanks dat de thuisbat-
terij in Nederland pas in beperkte mate 
verkocht wordt, ziet Jansen wel degelijk 
progressie. ‘In 2022 is de verkoop van 
thuisbatterijen meer dan verdubbeld. De 
absolute verkoopaantallen zijn welis-
waar nog niet groot, maar je ziet wel dat 
de interesse voor energieopslag snel 
toeneemt. Zodra in 2025 de afbouw van 
de salderingsregeling daadwerkelijk van 
start gaat, zal de thuisbatterij op grotere 
schaal geadopteerd worden.’

Lijn der verwachting
In de zakelijke markt is in 2022 een 
stagnatie zichtbaar. ‘De toenemende 
materiaal-, arbeids-, fi nancierings- en 
transportkosten hebben de busines-
scase van zakelijke zonnestroomprojec-
ten verslechterd’, duidt Jansen. ‘Tel daar 
het gebrek aan netcapaciteit bij op en je 
hebt de belangrijkste redenen te pakken 

waarom steeds meer subsidiebeschik-
kingen vervallen en het in 2022 geïnstal-
leerd vermogen in de zakelijke markt 
zo’n 10 procent lager is. Die vrijval is een 
zorgwekkende ontwikkeling: de realisa-
tiegraad van verschillende subsidieron-
des uit het recente verleden – bijvoor-
beeld de subsidieronde SDE+ “oude 
stijl” uit het voorjaar van 2020 – blijft fors 
achter. Ergens is dat logisch, want veel 
projectontwikkelaars hebben destijds 
snel subsidie aangevraagd vanwege de 
toen heersende onduidelijkheid over de 
vormgeving van de SDE++.’

Hard gelag
Naast de vrijval van SDE+(+)-projecten, 
baart ook het gebrek aan transportca-
paciteit dat nog altijd toeneemt, zorgen. 

De uitrol van de realtime interface en 
toepassing van de nieuwe spelregels 
voor congestiemanagement moeten 
in 2023 enige verlichting bieden, maar 
daar is volgens Jansen direct alles 
mee gezegd. Want de Nederlandse 
netbeheerders hebben al meermaals 
aangegeven dat het niet mogelijk is om 
op het Nederlandse elektriciteitsnet in 
2030 meer dan 35 terawattuur wind- en 
zonne-energie te faciliteren. Dat is een 
hard gelag voor de wind- en zonne-
energiesector en de 30 energieregio’s 
die een Regionale Energiestrategie 

(RES) hebben opgesteld waarin ze een 
gezamenlijk bod van zo’n 55 terawatt-
uur hebben gedaan. ‘De netcapaciteit is 
voor projectontwikkelaars met de rode 
landkaart in het achterhoofd een grotere 
uitdaging dan het rondkrijgen van de 
businesscase’, is Jansen duidelijk. ‘Het 
is niet vreemd dat de zonne-energiesec-
tor hierover alarm slaat bij de politiek. 
Waar projectontwikkelaars en hun fi nan-
ciers behoefte hebben aan zekerheid 
zijn er namelijk vooral vraagtekens. Over 
de netcapaciteit, de stijgende realisatie-
kosten en de subsidieafbouw.’

Toch is er volgens Jansen ook reden 
voor optimisme. ‘Zo is de businesscase 
voor energieopslagsystemen – door 
de hoge stroomprijzen en veel meer 

prijsvolatiliteit, waarmee handel op elek-
triciteitsgroothandelsmarkten lucratief 
wordt – voor de korte termijn een stuk 
beter geworden. Daarbovenop probeert 
de rijksoverheid samen met netbeheer-
ders en de Autoriteit Consument & Markt 
(ACM) drempels weg te halen voor de 
uitrol van batterijen bij wind- en zonne-
parken. Een groot deel van de uitgestel-
de zonnestroomprojecten zal naar onze 
verwachting in 2023 en 2024 dan ook 
alsnog gerealiseerd worden, met een 
jaarlijks installatievolume vergelijkbaar 
met het recordjaar 2021.’

Onze glas-glas zonnepanelen uit
Dresden zijn Cradle to Cradle
gecertificeerd® op Zilver niveau!

Meer weten over 
Cradle to Cradle? 
Ga naar:
solarwatt.nl/c2c

De duurzaamheid van onze zonnepanelen is onafhankelijk 
aangetoond door EPEA GmbH. De hele levenscyclus – van 
materiaalinkoop t/m recycling – is als bijzonder duurzaam 
gekwalificeerd.

Door te kiezen voor onze panelen uit Dresden, kiest u voor 
zonnepanelen die lokaal en duurzaam zijn geproduceerd.
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Siliciumprijs daalt fors in 2023, mogelijk 
tekort aan zonnecellen en productiecapaciteit 
zonnepanelen overschrijdt 800 gigawattpiek

Sinds het uitbreken van de oorlog 
tussen Rusland en Oekraïne groeit de 
wereldwijde zonne-energiemarkt boven 
verwachting snel. De marktonderzoekers 
van PV InfoLink schatten dat er in 2022 
wereldwijd 265 tot 300 gigawattpiek 
zonnepanelen is geïnstalleerd. Rekening 
houdend met hoge energieprijzen en 
beleidsprikkels van overheden verwacht 
het onderzoeksbureau dat de wereld-
wijde vraag in 2023 zal groeien naar 325 
tot 359 gigawattpiek.

Verschillen
Geografi sch gezien zal de grootste vraag 
uit China komen, dat in 2022 volgens PV 
InfoLinks meest recente cijfers 85 tot 90 
gigawattpiek zonnepanelen installeerde. 
‘Projecten op utiliteitsschaal werden 
veelal uitgesteld tot 2023. Tezamen met 
een krachtig overheidsbeleid zal de 
Chinese vraag in 2023 met 40 procent 
groeien tot 120 à 125 gigawattpiek en 
meer dan een derde van de wereldwijde 
verkopen voor zijn rekening nemen. 
Europa zag – als gevolg van de energie-
crisis voortvloeiend uit de oorlog – de 
vraag in 2022 snel groeien tot 71 à 85 
gigawattpiek. Omdat het tekort aan 
omvormers in 2023 zal afnemen, groeit 
de Europese afzet in 2023 door naar een 
volume van 91 tot 105 gigawattpiek.’
Waar de Europese en Chinese verko-
pen in 2022 fl oreerden, constateert Lin 
dat die in Amerika tegenvallen met een 
installatievolume van 24 tot 28 giga-
wattpiek. ‘Dat is het gevolg van het strik-
te handelsbeleid en de torenhoge prijzen 
die de vraag voor grondgebonden 
projecten laten krimpen. De verwachte 

vraag voor 2023 blijft met veel vraag-
tekens omgeven. Of de problemen met 
de levering van zonnepanelen kunnen 
worden opgelost, hangt af van het feit of 
een binnenlandse toeleveringsketen kan 
worden opgebouwd. Hoewel de markt-
situaties dus per regio verschillen, zullen 
China en Europa ervoor zorgen dat de 
totale zonne-energiemarkt in omvang 
blijft toenemen, waarbij de wereldwijde 
vraag naar zonnepanelen in 2023 tot 20 
procent kan groeien.’

Toeleveringsketen en prijzen
In het productielandschap was er in 
2022 een ernstige verstoring zichtbaar 
van de vraag en naar het aanbod van 
silicium. Dat resulteerde in een almaar 
stijgende polysiliciumprijs, met een 
piek van 43,10 Amerikaanse dollar per 
kilogram in september 2022. ‘De prijzen 
blijven voorlopig hoog’, voorspelt Lin. 
‘De snelle prijsstijging heeft de down-

streamsegmenten onder een enorme 
kostendruk gezet. Doordat de prijzen in 
2022 in de hele toeleveringsketen hoog 
zijn gebleven, is de winstgevendheid van 
zonnecel- en zonnepaneelfabrikanten 
aanzienlijk gekrompen. Omdat in 2023 
een grote hoeveelheid nieuwe produc-
tiecapaciteit voor polysilicium online 
komt, zal het ernstige tekort volgend jaar 
waarschijnlijk afnemen.’ 
Uit de berekeningen van PV InfoLink blijkt 
dat de productiecapaciteit van polysili-
cium in 2023 bijna 2 keer zo groot zal zijn. 
Bovendien zullen volgens de marktonder-
zoekers nieuwe spelers – zoals Hoshin 
– de markt betreden. ‘Zij worden aange-
trokken door de hoge winsten van poly-
siliciumfabrikanten’, stelt Lin. ‘Er zijn ook 
fabrikanten uit het downstreamsegment 
die meedoen om een betere kostenbe-
heersing te garanderen, zoals Runergy en 
Wuxi Shangji Automation. 
Al met al zal in 2023 naar verwachting   

Wereldwijd wordt voor het eerst meer dan 300 gigawattpiek zonnepanelen geïnstalleerd. 
De siliciumprijs gaat met 40 procent dalen, er komt mogelijk een tijdelijk tekort aan 
zonnecellen en de productiecapaciteit voor zonnepanelen groeit tot 800 gigawattpiek. 
Het zijn de belangrijkste zonne-energietrends voor het kalenderjaar 2023 die het Chinese 
marktonderzoeksbureau PV InfoLink voorziet. De redactie van Solar Magazine ging in 
gesprek met chief analyst Corrine Lin.
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JinkoSolar Europe 
Kapellerpoort 1, 6041HZ Roermond (Nederland)
T.  +31 6 363 911 99
E. haris.hodzic@jinkosolar.com
I.  www.jinkosolar.eu

JinkoSolar: ‘N-type zonnepanelen worden 
de volgende mainstream technologie’ 

JinkoSolar volgt een technologisch leiderschapsstrategie die het bedrijf in staat 
stelt om technologische innovaties op de markt te brengen en de race voor nieuwe 

technische normen te leiden. ‘Naarmate de effi ciëntie van PERC de limiet van 24,5 procent 
nadert, neemt het tempo van kostenverlaging en effi ciëntieverhoging geleidelijk af. Wij zijn 

van mening dat N-type technologie de volgende mainstream technologie in de PV-industrie 
wordt, vanwege de hogere effi ciëntielimiet van 28,7 procent in 2025’, aldus het bedrijf.

Het aandeel van N-type technologie in de totale produc-
tiecapaciteit zal naar verwachting ook snel toenemen, tot 
meer dan 25 procent in 2024. 

TOPcon-zonnecellen
JinkoSolar is een van de toonaangevende fabrikanten in de 
sector die N-type TOPCon-zonnecellen produceert. De over-
gang van de PV-industrie naar TOPCon-technologie biedt een 
belangrijke strategische kans en dat is er een die JinkoSolar 
met beide handen wil grijpen. ‘We zijn van mening dat de Tiger 
Neo-zonnepanelen nieuwe industriestandaarden zullen blijven 
stellen en de reguliere technologie zullen worden door de P-
type zonnepanelen in de komende jaren te vervangen. We zien 
de toename van de afmetingen van de zonnepanelen niet als 
een oplossing voor meer vermogen. Ons doel is eerder om de 

effi  ciëntie te verhogen en 
de vermogensdichtheid 
te consolideren door de 
PV-technologie te conso-
lideren als de goedkoop-
ste bron om energie te 
produceren.’ 

Gamechanger
TOPCon-technologie zal 
volgens JinkoSolar een 
gamechanger zijn voor 
de hele industrie en zal 
uiteindelijk veel sneller 
de nieuwe marktstan-
daard bepalen dan door 
veel marktspelers wordt 
verwacht. ‘Net als toen 
we enkele jaren geleden 

de fi rst mover waren met onze Cheetah-technologie, die een 
nieuwe marktstandaard zette en de trend op gang bracht 
voor grotere wafers en krachtigere zonnepanelen.’
De Tiger Neo 54 All Black-module is speciaal ontworpen 
om te voldoen aan de behoeften van residentiële toepas-
singen en de commerciële zonne-energiemarkt. Tiger Neo 
maakt gebruik van N-type TOPCon HOT2-technologie met 
verdere verbeteringen in prestaties, vermogen, energiedicht-
heid en betrouwbaarheid. Het nieuwe zonnepaneel kent een 
maximaal vermogen van 415 wattpiek in massaproductie, 
met een ultrahoge conversie-effi  ciëntie van maximaal 21,25 
procent. Met hogere effi  ciëntie, superieure productgaran-
tie en lineaire prestatiegarantie, lagere degradatie, lagere 
werktemperaturen en betere prestaties bij lage straling, 
wordt de toonaangevende N-type TOPCon-technologie van 
JinkoSolar aangeprezen als de volgende generatie industriële 
mainstreamtechnologie. 

Hogere opbrengst
Tiger NEO biedt ook een verbetering van zijn 16 busbar- en 
HC-technologie en biedt klanten een zeer concurrerend pro-
duct met een prestatie-naar-kostenvoordeel. De kosten-ba-
tenverhouding is ook zichtbaar bij het eenvoudigere transport 
en snellere installatieproces. De producteffi  ciëntie van Tiger 
Neo verlaagt de genivelleerde energiekosten (LCoE) met 5,4 
procent en verhoogt de internal rate of return (IRR) met 16 
procent, vergeleken met de standaard monofaciale zonnepa-
nelen. Op hetzelfde dakoppervlak is de totale stroomopwek-
king met N-type zonnepanelen meer dan 6 procent hoger.
Tiger Neo scoort ook hoog op het gebied van designesthe-
tiek. De metalen rasterlijnen van de volledig zwarte zonne-
panelen zijn bijna niet zichtbaar aan het oppervlak, waar-
door ze gemakkelijker visueel kunnen worden geïntegreerd 
op daken en voldoen aan architectonische vereisten.
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sharp.nl/zonnepanelen   |   Uw zonne-energiepartner voor het leven.

60 jaar aan expertise op het gebied van zonne-energie.

Wij leveren kwalitatief hoogwaardige zonnepanelen aan installateurs en 
distributeurs direct vanuit ons magazijnen in Duitsland. Ons assortiment 
omvat een volledig zwart PV-paneel, dat wordt gemaakt in Duitsland. 
Verder omvat dit assortiment panelen met een zilveren en zwart frame, 
gemaakt in Azië. 

Maak kennis met uw toekomstige leverancier van zonne-panelen. Stel ons 
vragen over onze producten en diensten. Boek een online kennismakings-
gesprek met ons verkoopteam via de link.
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solar-meeting-nl
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zonnepanelen
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MARKTONDERZOEK
800 gigawattpiek

de krapte bij het aanbod van polysilicium 
afnemen en zal de prijs – zij het in de eer-
ste helft van het jaar langzaam – dalen. 
De prijsdaling zal in de tweede helft van 
2023 – naarmate de productie toeneemt 
– in tempo toenemen als gevolg van 
de beperkte groei van het aanbod van 
polysilicium. Die daling zal in de tweede 
helft versnellen naarmate de productie 
toeneemt. De polysiliciumprijs zal zakken 
tot zo’n 25 dollar per kilogram.’

Oudere productielijnen
‘De productiecapaciteit voor wafers is 
in 2022 in een hoog tempo gegroeid’, 
vervolgt Lin. ‘Grotere wafers helpen de 
productiekosten aanzienlijk te verlagen, 
waardoor oude productielijnen steeds 
meer worden afgestoten. Het marktaan-
deel van M10- en G12-formaten zal daar-
door verder groeien. De snelle expansie 
van de productiecapaciteit kan in 2023 
echter leiden tot een neerwaartse prijs-
trend als gevolg van dalende polysilicium-
prijzen en een overaanbod. In combinatie 
met de wens van downstreamfabrikanten 
om hun winstgevendheid te verhogen, zal 
de winstgevendheid van waferfabrikanten 
in 2023 lager zijn dan in 2022.’

Tekort aan zonnecellen
Fabrikanten van zonnecellen zullen de 
productiecapaciteit voor p-type zon-
necellen in 2023 minder snel uitbreiden 
dan dit jaar, wat er volgens PV InfoLink 
op wijst dat fabrikanten overstappen op 
de productie van n-type zonnecellen. 
‘Daarbij wordt de TOPCon-productie-
capaciteit het snelst uitgebreid’, stelt 
Lin. ‘Maar perc-zonnecellen zullen de 
komende 2 tot 3 jaar mainstream blijven 
vanwege de betere prijs-prestatiever-
houding en het capaciteitsvoordeel. On-
dertussen is zonnecelfabrikant Tongwei 
van plan om zijn activiteiten uit te brei-
den naar het zonnepaneelsegment en zo 
meer van de geproduceerde zonnecellen 
aan zijn eigen zonnepaneelproductie toe 
te wijzen. Doordat de perc-productieca-
paciteit maar langzaam groeit, kan er in 
de eerste helft van 2023 een kortdurend 
tekort aan perc-zonnecellen ontstaan.’

800 gigawattpiek
De concurrentiestrijd tussen de grootste 
Chinese zonnepaneelfabrikanten is al 
hevig en gaat volgens Lin een nieuwe 
fase in nu upstreamspelers zoals zon-
necelfabrikanten ook het zonnepaneel-
segment gaan betreden. ‘Ingegeven door 
de Amerikaanse Infl ation Reduction Act 

onderzoeken fabrikanten bovendien de 
mogelijkheid om de productiecapaciteit 
in het buitenland uit te breiden en dat kan 
een nieuwe golf van overzeese capaci-
teitsuitbreiding teweegbrengen. Op basis 
van de bestaande uitbreidingsplannen 
kan de wereldwijde productiecapaciteit 
voor zonnepanelen eind 2023 de 800 
gigawattpiek overschrijden. In termen van 
prijsontwikkeling lijkt de acceptatie van 
prijsverhogingen bij eindgebruikers een 
limiet te bereiken. Of de prijzen in 2023 te 
midden van de sterke vraag zullen dalen, 
hangt af van het vermogen van zonnepa-
neelfabrikanten om de kostendruk door 
te schuiven in de keten.’

Dwangarbeid 
Een ander belangrijk dossier voor zon-
nepaneelfabrikanten waar Lin op wijst, is 
dwangarbeid. Sinds de inwerkingtreding 
van de Uyghur Forced Labor Preven-
tion Act (UFLPA) in de Verenigde Staten 
heeft ook de Europese Commissie werk 
gemaakt van een voorstel om producten 
gemaakt met dwangarbeid te verbieden. 
‘Als de betreff ende richtlijn wordt goed-
gekeurd, zullen deze nieuwe regels een 
merkbare impact hebben op de totale 
zonne-energiemarkt, want Europa is de 
op één na grootste afzetmarkt’, stelt Lin.
Anders dan de Amerikaanse wetgeving is 
de voorziene Europese regelgeving niet 
gericht op een industrie of regio, maar op 
alle producten die met dwangarbeid zijn 
gemaakt; zélfs als ze in de Europese Unie 
zijn gemaakt. ‘Xinjiang, een regio die te 
maken heeft met dwangarbeid, zal moge-
lijk de grootste impact ervaren’, verwacht 
Lin. ‘Hoewel Xinjiang het belangrijkste 
productiecentrum voor polysilicium blijft, 
zullen de meeste nieuwe uitbreidings-
plannen voor de productiecapaciteit de 
komende jaren buiten Xinjiang worden 

uitgevoerd vanwege de UFLPA. Het 
marktaandeel van in Xinjiang gemaakt 
polysilicium zal jaar na jaar geleidelijk 
afnemen, terwijl het aanbod van polysi-
licium buiten Xinjiang voldoende is om 
de Europese en Amerikaanse markten te 
bedienen. Het is vermeldenswaardig dat 
de voorkeur van kopers mogelijk in 2023 
al tot een groter prijsverschil tussen zon-
nepanelen met Chinees polysilicium en 
niet-Chinees polysilicium leidt. Bovendien 
hangen de beleidsmaatregelen nog in de 
lucht, aangezien de Europese wetgeving 
zich nog in de conceptfase bevindt en de 
defi nitieve besluitvorming vermoedelijk in 
2023 plaatsvindt. De wet zal vervolgens 
24 maanden na de offi  ciële publicatie 
in werking treden. De conceptwet zal in 
2023 dus nog niet veel impact hebben op 
de markt. Fabrikanten kunnen bovendien 
het risico van dwangarbeid beperken 
door vooraf relevante documenten op te 
stellen of de regio’s waar hun producten 
gemaakt worden te spreiden.’

Nog steeds onzekerheid
‘Vooruitkijkend zijn er nog steeds on-
zekerheden in de zonne-energiemarkt, 
waaronder de implementatie van de 
Amerikaanse Infl ation Reduction Act 
en nieuwe mensenrechtenwetten in 
Europa en Amerika, evenals het beleid in 
verschillende landen’, besluit Lin. ‘Het is 
niet 100 procent uit te sluiten dat prijs-
turbulentie en een onevenwichtige vraag 
en aanbod negatieve gevolgen kunnen 
hebben voor de zonne-energiemarkt. De 
economie wordt bovendien beïnvloed 
door de volatiliteit van de energieprijzen 
en de wisselkoersen. Maar met een snel-
le groei van de vraag en een versnelde 
energietransitie over de hele wereld, zal 
de zonne-energiemarkt blijven groeien 
en zijn de vooruitzichten rooskleurig.’
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ZONNEPANELEN
Poleposition

TOPCon op schema 
om nieuwe mainstreamtechnologie 

voor zonnepanelen te worden
Welke zonneceltechnologie voor zonnepanelen wordt de 
nieuwe standaard? Het is de inzet van een intense strijd 
tussen enerzijds Chinese fabrikanten onderling, maar 
anderzijds ook met Europese producenten die de pv-industrie 
willen laten terugkeren naar Europa. TOPCon-zonnecellen 
liggen vooralsnog op poleposition om perc-zonnecellen te 
vervangen als de volgende mainstream pv-technologie.
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TOPCon is een afkorting van tun-
nel oxide passivated contacts. Deze 
dubbelzijdige zonnecellen – oftewel 
bifacial – kennen speciale tussenlagen 
aan de achterzijde, bestaande uit een 
zeer dunne oxide- en polysiliciumlaag. 
Deze structuur gaat de verliezen aan 
het oppervlak tegen. De technologie is 
de afgelopen periode massaal door ’s 
werelds grootste zonnepaneelfabrikan-
ten omarmd en zal binnen afzienbare tijd 
de standaard zijn. In de coulissen lopen 
ook andere technologieën – zoals hete-
rojunctie- en tandemzonnecellen – zich 
warm om de ‘marktleider’ op te volgen. 
Zij hebben – vooral voor de bestaande 
Chinese fabrikanten – wel één belang-
rijk nadeel: ze vereisen volledig nieuwe 
fabriekslijnen. Dit opent de deur voor 
Europa, de Verenigde Staten en India om 
de komende jaren met een nieuwe ge-
neratie productiecapaciteit een leidende 
positie op te bouwen. 

Roadmap
In de nieuwste editie van de International 
Technology Roadmap for Photovoltaic 
(ITRPV) wordt door de Europese koepel 
van machinebouwers VDMA de verwach-
ting uitgesproken dat het marktaandeel 
van n-type silicium het komende decen-
nium toeneemt van 20 naar 70 procent. 
Perc-zonnecellen blijven daarbij dominant 
– inclusief de daaruit geëvolueerde n-type 
industriële TOPCon-zonnecellen – maar 
zien het marktaandeel wel krimpen van 
85 procent in 2022 naar 70 procent in 
2032. Heterojunctiezonnecellen zullen een 
marktaandeel van 19 procent bemachti-
gen, terwijl andere hoogrendementstech-
nologieën zoals interdigitated back contact 
(ibc)- en tandemzonnecellen volgen, met 
ieder ongeveer 5 procent marktaandeel.
Het Chinese marktonderzoeksbureau 
PV InfoLink verwacht dat de p-type 
perc-zonnecellen tegen 2025 al het 
marktleiderschap kwijt zullen zijn. N-type 

TOPCon-zonnecellen zullen die positie 
overnemen, omdat deze op bestaande 
perc-productielijnen gefabriceerd kunnen 
worden. PV InfoLink stelt dat de produc-
tiecapaciteit voor TOPCon-zonnecellen 
eind 2022 zo’n 60 gigawattpiek bedroeg 
en voor heterojunctie (hjt)-zonnecellen 
14 gigawattpiek; waaronder 2 à 3 giga-
wattpiek voor R&D- en pilotdoeleinden.

Effi ciëntie versus kosten
De wereldrecords voor TOPCon- en he-
terojunctiezonnecellen en -zonnepanelen 
volgen elkaar in rap tempo op. JinkoSolar 
is daarbij in een hevige strijd verwikkeld 
met LONGi Solar en Trina Solar. In het 
najaar van 2022 verbrak JinkoSolar voor 
de zesde keer het wereldrecord voor een 
TOPCon-zonnecel. LONGi verbeterde 
meermaals het eigen wereldrecord voor 
een p-type siliciumzonnecel op basis 
van heterojunctietechnologie en Trina 
Solar deed dat voor zijn eigen i-TOPCon-
zonneceltechnologie. 
De recordeffi  ciënties vertellen echter maar 
een deel van het verhaal. De inzet van toe-
komstige pv-technologieën zal grotendeels 
worden gedicteerd door de productiekos-
ten en de genivelleerde energiekosten. 
De technologieën die meer waar voor hun 
geld bieden, zullen vooroplopen. Op de 
korte termijn lijkt TOPCon-technologie 
door de snelle opschaling bij Chinese 
fabrikanten de voorkeur te hebben,    
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ZONNEPANELEN
Poleposition

De top 5 van 
zonnecelfabrikanten

1. Tongwei
2. Aiko
3. Runergy
4. Solar Space
5. Jietai

Noot: de top 5 bevat niet de 
interne leveringen van verticaal 
geïntegreerde fabrikanten met 
een eigen zonnepanelenfabriek 
(bron: PV InfoLink, H1-2022).

De top 10 van 
zonnepaneelfabrikanten

1. JinkoSolar 
2. Trina Solar
3. LONGi Solar 
4. JA Solar
5. Canadian Solar
6. Risen Energy
7. Astronergy 
8. First Solar
9. Q CELLS 
10. Suntech 
(bron: PV InfoLink, H1-2022)
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LONGi Solar
Dé nummer 1 
zonnecellen 
producent

Groene stroom 
opwekken met
groene energie

Longi Solar, dé mono specialist

“

solar distribution

waarbij er ook duidelijk ruimte zal zijn voor 
heterojunctietechnologie. Vanaf 2030 zou 
er nog een verschuiving kunnen plaatsvin-
den naar bijvoorbeeld tandemzonnecellen 
met perovskieten, maar deze ontwikkeling 
laat zich moeilijk voorspellen, omdat de 
industrie meer dan 10 jaar verwijderd is 
van in massa geproduceerde zonnecellen 
en zonnepanelen op basis van perovskiet.

Laatkomer
Aangezien Europa een ‘laatkomer’ is op 
het gebied van grootschalige pv-produc-
tie, is het raadzaam om zeer effi  ciënte 
zonnecel- en zonnepaneeltechnologieën 
te kiezen om een levensvatbare pv-
industrie op te starten.
Als onderdeel van de Europese zonne-
energiestrategie heeft de Europese Unie 
eind 2022 zijn goedkeuring en het start-
schot gegeven voor de nieuwe EU Solar 
PV Industry Alliance die de Europese pro-
ductie van pv-producten moet faciliteren. 
Daarbij gaat het niet alleen om zonnepa-
nelen, maar ook om pv-componenten: 
van ruwe grondstoff en tot polysilicium, 
ingots, wafers en zonnecellen. 

Kant-en-klaarplan
Binnenlandse productie voor binnen-
lands verbruik is op geen enkele manier 
een nieuw concept, maar heeft door de 
Europese energiecrisis wel een nieuwe be-
tekenis gekregen. De afhankelijkheid van 
Russisch gas heeft Europa met de neus 
op de feiten gedrukt. Want de huidige 
praktijk bevat risico’s voor de Westerse 
klimaatdoelstellingen. Met de wetenschap 
dat pv-industrie wordt gedomineerd door 
China, wil Europa – maar ook Amerika 
– daar zo snel mogelijk een einde aan 
maken om leveringszekerheid en energie-
onafhankelijkheid te borgen. 
Vanuit dat perspectief is al het geld dat 
Amerika en Europa uittrekken een kwestie 

van centen uitgeven om dollars en euro’s 
te besparen, ofwel een verzekeringspolis 
voor de toekomst betalen.
Een van de bedrijven die in Europa of 
Amerika op gigawattschaal zonnecellen 
en zonnepanelen wil gaan produceren 
is MCPV. Er ligt een kant-en-klaarplan 
op tafel voor de bouw van 4 fabrieken, 
waarvan 2 in Duitsland en Nederland. Er 
is echter een beer op de weg: de Infl a-
tion Reduction Act van president Biden 
die deze zomer in Amerika is ingevoerd. 
Die omvat enorme belastingvoordelen 
voor bedrijven die ‘lokale productie’ in 
Amerika starten en daarmee zouden de 
Verenigde Staten Europa wel eens af 
kunnen troeven. 

Circulaire zonnepanelen
De Amerikaanse stimulering heeft ook de 
aandacht getrokken van Meyer Burger. 
Het Zwitserse bedrijf breidt de productie 
van zonnepanelen in Europa en Amerika 
versneld uit naar 3 gigawattpiek in 2024, 
waarvan de helft in Amerika. De miljoe-
neninvesteringen van Europese fabri-
kanten staan in schril contrast met de 

Chinese investeringen die in de miljarden 
lopen. Zo trekt marktleider JinkoSolar 1,5 
miljard euro uit om in de Chinese stad 
Shangrao 24 gigawattpiek aan zonnepa-
nelen en 100.000 ton aluminium frames 
voor zonnepanelen te gaan produceren. 
De grote vraag is hoe Europese fabrikan-
ten dan tegen dit Chinese geweld moeten 
opboksen? Met de productie van volledig 
circulaire zonnepanelen, waarbij alle on-
derdelen aan het einde van de levensduur 
hergebruikt kunnen worden.

Ook Chinezen verduurzamen
Ook de Chinese fabrikanten proberen hun 
productieprocessen te verduurzamen. Zo 
heeft JinkoSolar inmiddels enkele fabrie-
ken die voor 100 procent op duurzame 
energie draaien en wil Trina Solar in 2025 
de CO2-uitstoot tijdens het productiepro-
ces met de helft verminderd hebben.
Verder proberen de Chinese fabrikanten 
ook hun wederzijdse afhankelijkheid af te 
bouwen. Zo schaalde Canadian Solar in 
2022 zijn eigen productiecapaciteit fors 
op om voor ruim 60 procent van de zon-
nepanelen die het bedrijf kan produceren 
zelf de ingots, wafers en zonnecellen te 
maken. En dat is een slimme keuze, want 
marktonderzoeksbureau PV InfoLink 
verwacht dat bedrijven die de komende 
jaren niet overgaan tot verticale integratie, 
marktaandeel verliezen en kopje onder 
zullen gaan. De analisten verwachten 
bovendien dat met het online komen van 
nieuwe productiecapaciteit voor onder 
meer silicium de hele toeleveringsketen in 
2023 weer gezond kan worden, zodat de 
al lange tijd ‘gestresste’ zonnepaneelfabri-
kanten en systeemleveranciers op adem 
kunnen komen. Het vinden van een balans 
tussen hoge prijzen en een stevige vraag 
blijft daarbij een cruciaal thema. 
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Meyer Burger

De Zwitserse fabrikant 
Meyer Burger produceert 
hoogwaardige zonnecel-
len en zonnepanelen. De 
gepatenteerde hetero-
junction/SmartWire-
verbindingstechnologie 
stelt het bedrijf in staat om 
nieuwe industriële normen 
te stellen op het gebied 
van energieopbrengst. 

Met zonnecellen en zonnepanelen 
die in Zwitserland zijn ontwikkeld en 
volgens hoge duurzaamheidsnormen 
in Duitsland worden geproduceerd, wil 
Meyer Burger een wereldleider op het 
gebied van zonne-energie worden. Het 
bedrijf telt momenteel ongeveer 1.200 
medewerkers in onderzoeksfacilitei-
ten in Zwitserland, ontwikkelings- en 
productielocaties in Duitsland en de 
Verenigde Staten en verkoopkantoren 
in Europa, de Verenigde Staten en Azië. 
Meyer Burger premium zonnepanelen 
zijn geschikt voor de residentiële, C&I- 
en utiliteitsmarkt.
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Gunter Erfurt (Meyer Burger): 

‘Europa kan zich onderscheiden 
door productie van écht 
duurzame zonnepanelen’

Het opwekken van energie met zonnepanelen en 
verduurzaming gaan hand in hand. Het is een van de 
meest milieuvriendelijke vormen van energieproductie. 
Die is immers emissieloos, althans in theorie. Er komen 
immers wel broeikasgassen vrij, vooral tijdens de 
productie en het transport van zonnecellen en zonne-
panelen. Daarom hanteert de Zwitserse fabrikant van 
zonnecellen en zonnepanelen Meyer Burger een brede 
duurzaamheidsaanpak die de hele waardeketen bestrijkt. 
‘Het gebruik van grondstof- en milieuvriendelijke oplossingen 
staat centraal in alle aspecten van onze operatie’, aldus 
Gunter Erfurt, chief executive offi cer van Meyer Burger.

Afgelopen zomer werd in Europa meer 
zonne-energie opgewekt dan ooit. Dat 
is goed nieuws. De strijd tegen klimaat-
verandering, en dus het creëren van 
een wereld die op hernieuwbare energie 
draait, is een van de grote opgaven van 
deze tijd. Het versnellen van de uitrol 
van zonnepanelen en steeds meer zon-
nestroom genereren alleen is echter niet 
genoeg. Ook de productie van zonnecel-
len en zonnepanelen moet duurzamer 
worden. Meyer Burger pakte die uitda-
ging 2 jaar geleden op. 

Het groene zonnepaneel 
‘We besloten om niet langer alleen de 
technologie voor de productie van zon- ©
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necellen en zonnepanelen te leveren’, 
vertelt Erfurt. ‘Meyer Burger ging tevens 
innovatieve high-performance zonne-
cellen en zonnepanelen maken, en dat 
uitsluitend in Europa. Dit deden we niet 
vanuit imagoredenen, het was een stap 
die voortkwam uit overtuiging. Lokale 
productie heeft het voordeel dat we 
onze duurzaamheidsnormen nauwgezet 
kunnen monitoren en onze visie op het 
groene zonnepaneel op de best moge-
lijke manier kunnen implementeren. Het 
gebruik van grondstof- en milieuvrien-
delijke oplossingen staat centraal in alle 
aspecten van onze operatie. We bewij-
zen dat de Europese pv-industrie zich 
kan onderscheiden door écht duurzame 
zonnepanelen te produceren.’

Verkorten transportroutes
De productiefaciliteiten van Meyer Bur-
ger bevinden zich in het hart van Europa, 
in het Duitse Thalheim en Freiberg. De 
benodigde energie voor de processen 
komt voor 100 procent uit hernieuwbare 
bronnen. ‘En we werken bij voorkeur 
waar mogelijk samen met regionale 
leveranciers’, aldus Erfurt. ‘Dit helpt bij 
het verkorten van transportroutes en dus 
het verminderen van emissies. Daar-
naast is onze productie geoptimaliseerd. 
Onze zonnecellen en zonnepanelen met 
heterojunctie SmartWire Connection-
technologie worden vervaardigd met 
behulp van een proces van lage tem-
peratuur. Hiermee besparen we op het 

gebruik van materialen en verlagen we 
onze energieconsumptie.’ 

Grondstof tot en met recycling
Een belangrijke sleutelindicator aangaan-
de de duurzaamheid van zonnepanelen 
is de life cycle assessment (lca); een sys-
tematische analyse van de milieueff ecten 
van processen, producten en diensten 
over hun gehele levensduur. Meyer Burger 
voerde zo’n levenscyclusanalyse uit, 
samen met onderzoekers van het gere-
nommeerde Fraunhofer Institute for Solar 
Energy Systems in Duitsland. Daarbij werd 
gekeken naar de productlevenscyclus van 
de eigen zonnepanelen: van grondstofwin-
ning en productie tot en met de recycling. 
Meyer Burgers glas-backsheet- en glas-
glaszonnepanelen produceren volgens de 
levenscyclusanalyse in totaal respectie-
velijk 24 en 36 procent minder CO2 dan 
vergelijkbare Chinese perc-zonnepanelen. 
Dat voordeel is deels het gevolg van het 
gebruik van het polysilicium van Wacker. 
Ze worden voor het grootste deel in Duits-
land gemaakt. Dat levert een besparing 
van 42 procent CO2-emissie op. Daar-
naast verminderen de veel kortere trans-
portafstanden de uitstoot met 88 procent 
CO2 ten opzichte van vergelijkbare Chi-
nese producten. Bovendien bevestigde de 
analyse dat alle zonnepanelen van Meyer 
Burger een zeer lage energieterugverdien-
tijd hebben; de tijd die een zonnepaneel 
van het bedrijf nodig heeft om de hoeveel-
heid energie die de productie kostte te 

reproduceren, is minder dan 1 jaar in een 
gematigd continentaal klimaat. 

Geen gifstoffen
‘Natuurlijke hulpbronnen vormen de ba-
sis voor het leven op deze aarde’, bena-
drukt Katja Tavernaro, chief sustainabi-
lity offi  cer bij Meyer Burger. ‘Ze moeten 
dus met zorg worden behandeld. Wij 
hebben om die reden alle productiepro-
cessen aangepast en geoptimaliseerd. 
Zo is het gebruik van zilver met 65 pro-
cent verminderd. Dankzij een speciale 
combinatie van materialen zijn onze zon-
nepanelen vrij van giftige stoff en zoals 
lood en fl uorpolymeren. We streven naar 
volledige recyclebaarheid van al onze 
zonnepanelen. We willen de principes 
van de circulaire economie overnemen 
om afval, vervuiling en koolstofemissies 
te voorkomen, onder andere door het 
hergebruik, delen, repareren, opknappen 
en recyclen van zonnepanelen mogelijk 
te maken. In dat kader zal ons bedrijfs-
model op de lange termijn veranderen in 
een cradle-to-cradle-concept, niet alleen 
om de negatieve impact van ons bedrijf 
op het milieu te beperken, maar juist om 
verder te gaan en een positieve voetaf-
druk achter te laten.’
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Referentieprojecten
Wocozon

Bij Eigen Haard (Amster-
dam) zijn er al circa 3.000 
woningen voorzien van 

zonnepanelen en werkt Wocozon mee 
in de renovatiestroom alsmede bij een 
projectgewijze uitrol. Zowel eenge-
zinswoningen als de meer complexe 
gestapelde bouw. 

Bij RondomWonen (Pijnacker) worden 
zowel woningen van zonnepanelen 
‘achter de meter’ voorzien, als voor 
een aantal hoogbouwcomplexen de 
grotere daken via de energiecoöperatie 
ZonSamen middels de postcoderoos-
subsidieregeling SCE.

One stop monitoring en beheer 
‘Steeds meer corporaties willen niet 
alleen dat Wocozon de nieuwe pv(t)-
installaties realiseert, maar ook de 
“oude” installaties die voortkomen uit 
een aanbestedingstraject in beheer 
neemt’, vertelt Roland van der Klauw, 
directeur van Wocozon. ‘Veelal zie je 
dat uit een aanbesteding een laagste-
prijspartij komt, die er vrijwel altijd 
na 3 jaar de brui aan geeft, waardoor 
beheer, monitoring en reparatie niet 
meer geregeld zijn. Wocozon is er voor 
25+ jaren en voor alle “zon-zaken”. 
Er is zelfs een corporatie die haar 
telefoonmenu heeft geprogrammeerd 
met “voor zonnepanelen, kies 4”en 
dan komt de bewoner bij Wocozon uit. 
Zonne-energie zonder zorgen.’

ZONNEPANELEN
Wocozon
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Wocozon staat voor de sociale huurders

‘Woningcorporaties die nog 
niet om zijn, moeten nu gaan 
investeren in zonnepanelen’
In 2022 stegen de energieprijzen naar extreme hoogte. Dat 
voelt iedereen in de portemonnee. Het zijn echter de mensen 
met de laagste inkomens voor wie de fi nanciële gevolgen het 
zwaarst zijn. Die wonen doorgaans in sociale huurwoningen. 
Met zonnepanelen op het dak kunnen zij hun energielasten 
wezenlijk temperen. Maar er zijn nog steeds veel woningcor-
poraties die hun huurders die mogelijkheid niet bieden. ‘Het 
is dus hoog tijd voor een algehele ommekeer in de sector’, 
stellen Heidi Huizinga en Carolien Waal van Wocozon. 

Wocozon werd in 2012 opgericht door 
Roland van der Klauw met als doel goed-
kope zonnestroom toegankelijk maken 
voor bewoners van sociale woningen. Die 
ambitie heeft de stichting ruimschoots 
waargemaakt. Eind 2022 werden zonne-
panelen op de 34.508ste woning gelegd. 
Daarmee kwam het totale geïnstalleerde 
vermogen op 72,5 megawattpiek. 

Kostenneutraal
‘Heel wat grote en kleine woningcorpo-
raties hebben zonne-energie inmiddels 
omarmd’, vertelt Waal, senior account-
manager bij Wocozon. ‘Dat is mooi. We 
hebben immers haast met de energie-
transitie. Die verloopt voor een aanzienlijk 
deel via zon op dak en Nederland telt 
meer dan 2,4 miljoen sociale woningen. 
Daar moeten we dus zo snel mogelijk 
zonnepanelen op leggen. Dat is wat wij 
doen, en wel kostenneutraal voor onze 
klanten. Woningcorporaties leasen of ko-
pen zonnepanelen bij ons. De investering 
verdienen ze terug via de servicekosten 
van huurders. Wij verzorgen daarbij het 
gehele traject, van inkoop en de com-

Zonnepanelen in Ondiep: ‘Een kans om mee te doen 
aan de energietransitie’

Henny van Zanten is een bekend gezicht in het Utrechtse Ondiep. Zo is hij een voorvechter 
van het behoud van het karakter van de arbeiderswijk waar steeds meer huurwoningen 
in de verkoop worden gezet. Daarnaast is hij een van de kartrekkers bij de uitrol van 
zonnepanelen in zijn buurt, en dat gebeurde op initiatief van de bewoners zelf. 

‘Een buurman vroeg me of ik over zonnepanelen wilde praten’, vertelt Van Zanten. 
‘Ik was eerst terughoudend. Willen we dat wel, wat zijn dan de kosten? Maar we doken erin 
en belden Wocozon. Na een paar gesprekken werd het steeds duidelijker. Ook wij vinden 
duurzaamheid belangrijk. Dit was een kans om mee te doen aan de energietransitie. Daar-
naast zouden we er iets aan overhouden. Geen grote bedragen, maar voor veel mensen die 
hier wonen toch een mooi bedrag. We zijn op onze woningcorporatie Mitros afgestapt. Die 
wilde meedoen, daarvoor moet ik ze een compliment geven. Wocozon heeft hier inmiddels 
20.000 zonnepanelen op ruim 3.000 woningen gelegd. Ik kon niet iedereen overtuigen. 
Maar met de idiote energieprijzen zijn er heel veel die spijt hebben en alsnog willen, wan-
neer ze horen wat ze daarmee kunnen besparen.’

municatie met de bewoners tot en met 
installatie, monitoring en onderhoud.’  

Hausse in pv
In 2022 realiseerde Wocozon zonne-ener-
giesystemen op zo’n 9.000 woningen. 
Daarmee werd het installatietempo fl ink 
verhoogd. Dat was echter niet genoeg 
om de hausse in pv bij te houden. Het 
aantal woningcorporaties in het portfolio 
van Wocozon steeg van 40 naar 50. Ook 
vanuit de huurders nam de vraag naar 
zonnepanelen sterk toe. De conversie bij 
projecten steeg naar 70 tot 80 procent. 
Er meldden zich tevens heel wat spijtop-
tanten die eerder geen zonnepanelen op 
hun huis wilden. Het jaar werd, ondanks 
uitbreiding met 10 installatieteams, afge-
sloten met een backorder aan systemen. 
Accountmanager Huizinga van Wocozon 
spreekt dan ook van een enorme hectiek. 

Eerste stappen
Huizinga: ‘Die is natuurlijk het gevolg van 
de energiecrisis. Met zonnepanelen kun-
nen sociale huurders niet alleen verduur-
zamen, maar ook geld besparen op hun 
energierekening. Nog niet zo lang geleden 
had je het dan over zo’n 100 euro per 
jaar. In deze tijd kan dat oplopen tot wel 
100 euro per maand. Waar steeds meer 
mensen zich afvragen of ze hun rekenin-
gen kunnen blijven betalen, of al diep in 
de fi nanciële problemen zitten, is dat een 
aanzienlijk bedrag. Woningcorporaties 
kunnen hun huurders door het aanbie-
den van zonnepanelen dus in belangrijke 
mate ondersteunen bij het onder controle 
krijgen van hun energielasten, en wel op 
relatief korte termijn. Dat besef lijkt steeds 

breder door te dringen. Maar er zijn ook 
heel veel corporaties die hier de eerste 
stappen nog in moeten zetten. Wat de 
reden daarvoor ook is, wij roepen hen op 
er nu keihard mee aan de slag te gaan.’

Eigen installatiebedrijf
Wocozon staat voor de sociale huurder, 
zo benadrukt Waal. Een sterke focus op 
kwaliteit is daar een belangrijk onderdeel 
van. Zonnepanelen moeten 25 tot 30 
jaar optimaal renderen. Daarom werkt 
Wocozon met A-merken waaronder zon-
nepanelen van DMEGC, montagesyste-
men van Van der Valk Solar Systems en 
micro-omvormers van APsystems. De 
systemen worden aangelegd door het 
eigen, VCA**-gecertifi ceerde installatiebe-
drijf Zonmaat. Dat werkt uitsluitend met 
VCA- en InstallQ-gecertifi ceerde mensen 
en volgt alle geldende arboregels en 
normen voor de bouw, elektrotechniek en 
pv-sector. Wocozon biedt in het kader van 
kwaliteits- en veiligheidsborging, hoewel 
dit niet verplicht is, tevens de mogelijkheid 
van een onafhankelijke Scope 12-keuring. 

Grotere uitdagingen
Waal: ‘We willen het dus allereerst goed 
doen. Ook een optimale klantenservice, 
monitoring en goede garanties horen 
daarbij. Al die zaken zijn uiteraard even 
relevant voor woningcorporaties. Daar 
zijn ze zich ook van bewust. Tegelijkertijd 
staan ze voor grotere uitdagingen dan 
zonnepanelen leggen. De hybride warm-
tepomp wordt vanaf 2026 de standaard 
voor het verwarmen van woningen. Ener-
gieopslag wordt mainstream. Collectief 
opwekken en delen van energie biedt 

kansen. De energietransitie verbreedt 
en verdiept. Daarom vergroten wij ons 
aanbod en doen we allerhande pilots. Zo 
voorzagen we portiekfl ats en woningen 
van pvt en een hybride warmtepomp als 
tussenstap naar gasloos. Met het con-
sortium Buurblok leverden we de eerste 
10 gasloze sociale nieuwbouwwoningen 
op met een gedeeld energiesysteem; pvt, 
een collectieve warmtepomp, batterijop-
slag, laadpalen, 2 elektrische auto’s en 
slimme aansturing. En dat in een opera-
tionele lease-constructie waardoor ook 
dit type toekomstbestendige woningen 
beschikbaar komt voor alle corporaties. 
Wocozon zit dus vol ambitie om woning-
corporaties te helpen bij het verwezenlij-
ken van hun complexe verduurzamings-
opgave voor de toekomst.’



Allimex Green Power
Allimex Green Power is totaalleverancier voor groene 
energieoplossingen. We bieden een ruime keuze aan 
montagemateriaal, zonnepanelen en omvormers, laadpalen en 
thuisbatterijen voor de professionele solar installateur. Onze 
montagesystemen ontwikkelen en produceren we volledig zelf. 
Een compleet productaanbod, specifieke service of product-
ontwikkeling op maat? Je vindt het bij ons allemaal. 

S. Quack
Gladsaxe 45, 7327JZ Apeldoorn (Nederland)
T. +31 85 732 69 46
E. info@allimex-greenpower.eu
I. www.allimexgreenpower.com

Alius
Alius ontwikkelt, produceert en distribueert tools en producten 
die de wereld voorzien van duurzame energie. Als groothandel 
zetten wij ons namelijk al jaren in voor positieve energie. Dit 
doen we door het aanbieden van o.a. zonnepanelen, omvormers, 
laadstations, batterijsystemen en ons eigen montagesysteem 
genaamd Aelex. Daarnaast helpen we installateurs verder op het 
gebied van engineering, advies, ontwikkeling en service. Onze 
kennis delen we graag door middel van (op maat gemaakte) 
trainingen. Bij Alius steken we graag onze energie in jou! 

Stan van den Heuvel
Meerheide 101, 5521DX Eersel (Nederland)
T. +31 497 555 362
E. info@alius.nl
I. www.alius.nl
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Activum Groen Lease
Activum Groen Lease (www.groen-lease.nl) is in Nederland dé in 
duurzaamheid gespecialiseerde leasemaatschappij. Wij ondersteu-
nen installateurs en duurzaamheids adviseurs met het aanbieden 
van een financiële lease oplossing bij de MKB klantofferte.  Naast 
zonnepanelen financieren wij ook warmtecollectoren, energie-
opslag en warmtepompen. De conversie van offerte naar opdracht 
zal hierdoor aantoonbaar verbeteren. De maximale looptijd van de 
lease is 10 jaar en tot 100% van de investering kan gefinancierd. 

Bas Quick
Hogehilweg 19, 1101CB Amsterdam (Nederland)
T. +31 6 300 828 59
E. bas.quick@activum-finance.nl
I. www.groen-lease.nl

Aton Projects
Aton Projects ontwerpt, levert en installeert grootschalige 
zonne-energie systemen voor toonaangevende ontwikkelaars 
in de markt. Wij zijn gespecialiseerd in grootschalige daken, 
grondgebonden zonneparken en drijvende zonneparken. 
De benodigde O&M diensten worden door ons geleverd voor 
de gerealiseerde projecten. Hiervoor beschikken wij over eigen 
serviceteams en een netwerk van onderaannemers.

Nusterweg 80, 6136KV Sittard (Nederland)
T. +31 88 023 95 00
E. info@aton-projects.com
I. www.aton-projects.com 

Bird & Bird
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.

Sophie Dingenen
Zuid-Hollandplein 22, 2596AW Den Haag (Nederland) 
Gustav Mahlerlaan 34, 1082MA Amsterdam (Nederland)
T. +31 6 516 07 129 | E. sophie.dingenen@twobirds.com 
I. www.twobirds.com

BayWa r.e. 
BayWa r.e. is de toonaangevende Solar-groothandel. We 
beschikken over een selectie A-merken van hoogwaardige 
modules, omvormers, opslagsystemen, laadpalen en monta-
gesystemen. Ons team in Nijmegen staat voor u klaar vanaf de 
planning tot en met de levering van uw installaties. Denken in 
oplossingen en flexibel samenwerken is onze prioriteit. Daar-
naast leveren wij vanuit ons magazijn in Bergen op Zoom uw 
bestellingen snel en accuraat uit. BayWa r.e. - Betrouwbaar.

John Willems | Teamlead Sales NL
Office | Bijsterhuizen 1160D, 6546AS Nijmegen (NL)
Magazijn | Conradweg 24-DC3, 4612PD B. op Zoom (NL)
T. +31 858 001 001
I. solar-distribution.baywa-re.nl

GSE IN-ROOF SYSTEMGSE IN-ROOF SYSTEM

DAKGEÏNTEGREERD MONTAGESYSTEEM 
VOOR ZONNEPANELEN

DUURZAAM ESTHETISCH WATERDICHT UNIVERSEEL

www.gseintegration.com
Plaatselijk contact: oliver.baxter@gseintegration.com +33 6 58 54 44 43
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fabrikant
DMEGC Solar
Fabrikant van zonnecellen en zonnepanelen.

DMEGC Renewable Energy BV
Industrieweg 2, 2641RM Pijnacker (Nederland)
E. info@dmegc.eu
I. dmegcsolar.com

fabrikant
Elsun
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. Elsun staat voor kwaliteit, 
betrouwbaarheid en service. Panelen van Hollandse 
bodem, dat geeft een goed gevoel!

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

De Centrale
btw-teruggave, subsidies en financieringen: Voor BTW teruggave, 
duurzame subsidies en financiering van verduurzaming voor zo-
wel consument en bedrijf moet u bij De Centrale zijn. Sinds 2013 
werken met bedrijven uit de verduurzaming samen. Wij geloven 
dat iedereen moet kunnen verduurzamen. Deze one-stop geeft be-
drijven uit de verduurzaming een boost omdat veel meer mensen 
kunnen gaan verduurzamen. Onze financieel en fiscaal getrainde 
collega’s staan altijd voor je klaar om vragen te beantwoorden.

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

Devcon Ecosystems
Devcon Ecosystems is adviseur en ontwikkelaar van duurzame ener-
gieprojecten, waaronder zakelijke zonne-energie. Wij zoeken naar de 
beste oplossingen met het accent op verduurzaming met econo-
misch rendement. Wij kunnen u ook van dienst zijn met laadpalen 
of solar carports. Daarnaast bieden wij diensten voor het beheer en 
onderhoud van pv-installaties met als doel om het maximale ren-
dement uit de installatie te halen en zijn wij actief op het gebied van 
Scope 12 inspecties via ons eigen inspectiebedrijf Scope twaalf.

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

ESTG Leading in Positive Energy
Als distributeur van duurzame energieproducten draait bij 
ons alles om positieve energie. We ondersteunen ambitieuze 
professionals bij hun duurzame projecten. Wij zorgen voor 
de producten, een juiste prijs en een correcte aflevering op 
het afgesproken tijdstip, zodat we samen de wereld duur-
zamer maken.

Rietgraaf 2a, 6678PJ Oosterhout (Gld, Nederland)
T. +31 85 016 78 00
E. sales@estg.eu
I. www.estg.eu 

EWS 
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.

Am Bahnhof 20, 24983 Handewitt (Duitsland)
T. +49 4608 6781
E. info@fotovoltaiek.nl
I. www fotovoltaiek.nl

Everday
Everday haalt elke dag het maximale uit de zon. 
Wij vergroten het rendement van investeringen in 
grootschalige zonnestroominstallaties. Wij zorgen dat 
deze duurzaam financieel rendabel, operationeel 
betrouwbaar en maatschappelijk wenselijk blijven.

Esmy van der Wal
Graafsebaan 135, 5248NL Rosmalen (Nederland)
T. +31 85 020 46 60
E. info@everday.eu
I. www.everday.eu

IBC SOLAR
IBC SOLAR is al 40 jaar een van ’s werelds grootste PV 
specialisten die totaaloplossingen biedt met een geïnstal-
leerd vermogen van meer dan 5,0 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.

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

iChoosr
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.voordelig aanbod te bezorgen.

Michiel Westerhout
Bakkersstraat 23, 1017CW Amsterdam (Nederland)
T. +31 6 21 89 44 37
E. michiel.westerhout@ichoosr.com
I. www.ichoosr.nl/leveranciers

fabrikant
JA Solar
De activiteiten van JA Solar variëren van siliciumwafers, 
zonnecellen en zonnepanelen tot pv-systemen. De producten 
van JA Solar worden verkocht in 135 landen. Gebaseerd op 
technologische innovatie, een gezonde financiële toestand en 
een goed gevestigd wereldwijd netwerk wordt JA Solar door 
gezaghebbende organisaties in de industrie erkend als een 
toonaangevende wereldwijde fabrikant.

JA Solar GmbH
T. +49 893 272 98 90
E. sales@jasolar.com 
I. www.jasolar.com 

KiesZon
Met ruim 300 megawattpiek aan gerealiseerde zonprojecten, goed 
voor meer dan één miljoen zonnepanelen, heeft KiesZon met haar 
partners de afgelopen 12 jaar de basis gelegd voor de volgende 
stap in de energietransitie: een 100 procent groene energievoor-
ziening. Met het zonnedak als basis en innovaties uit de technolo-
gische hoek, zoals de inzet van slimme opslagtechnieken, demand 
side management en de elektrificatie van mobiliteit werkt KiesZon 
met haar partners elke dag aan het bereiken van dat doel.

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

fabrikant
JinkoSolar Europe 
JinkoSolar is een van de grootste solar fabrikanten ter 
wereld. Zij biedt oplossingen en adviezen aan een grote 
variëteit klanten. Deze bestaan uit klanten van utiliteit tot com-
merciële projecten en residentiele klandizie. JinkoSolar heeft 
een verticaal geïntegreerde bedrijfskolom met daarin 
een jaarlijkse module capaciteit van 60GW.  

Haris Hodzic
Kapellerpoort 1, 6041HZ Roermond (Nederland)
T. +31 6 363 911 99
E. haris.hodzic@jinkosolar.com
I. www.jinkosolar.eu
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Libra Energy
Libra Energy is een importeur, distributeur en full-service 
groothandel voor duurzame energieproducten en laadoplos-
singen voor elektrische voertuigen. Sinds de oprichting in 
2007 heeft Libra Energy in Europa een vooraanstaande positie 
ingenomen op het gebied van zonne-energie. Je kunt bij Libra 
Energy altijd rekenen op uitgebreide ondersteuning en service.

Customer Support
Eendrachtsstraat 199, 1951AX Velsen-Noord (NL)
T. +31 88 88 80 300
E. customersupport@libra.energy
I. Libra.energy

NEDKAB 
De specialist in aluminium kabel. Wij hebben een ruime voorraad, 
óók in koper. Wij bieden met ons bevlogen team de slimste oplossing 
voor elk kabel gerelateerd project dankzij ruime kennis en jarenlange 
ervaring. Niet alleen in laagspanning, maar ook in middenspanning! 
Nieuwsgierig geworden? Neem dan contact met ons op. 

Danielle Rossen
Rijnstraat 35, 5347KN Oss (Nederland)
T. +31 412 213 030
E. daniellerossen@nedkab.nl
I. www.nedkab.nl 

Natec Sunergy
Sinds 2004 is Natec uitgegroeid tot marktleider van 
A-merk solarproducten van Europa. We bieden een 
optimaal assortiment dat past bij de snel ontwikkelende 
markt. Natec is de schakel tussen wereldwijde producenten 
en professionele solarinstallateurs die zich dagelijks 
bezighouden met solarprojecten in Europa. 

Graaf van Solmsweg 50-T, 5222BP Den Bosch (NL)
T. +31 73 684 08 34
E. info@natec.com
I. www.natec.com

fabrikant
Meyer Burger 
Meyer Burger is een Europese producent van premium 
zonnecellen en -panelen die duurzaam worden geproduceerd 
met eigen ontwikkelde productiemachines. Met onze gepaten-
teerde heterojunction/SmartWire-technologieën produceren we 
de meest efficiënte zonnepanelen met uitstekende prestaties. 
Volgens de hoogste duurzaamheidsnormen worden de zonne-
cellen en -panelen ontwikkeld in Zwitserland en geproduceerd 
in Duitsland.

Imfred de Jong | John van Noort
Schorenstrasse 39, 3645 Thun (Zwitserland)
T. +41 33 221 28 00 
E. sales@meyerburger.com
I. www.meyerburger.com

LONGi SOLAR
LONGi leidt de PV-industrie naar nieuwe hoogten met 
productinnovaties en een geoptimaliseerde stroom-kostenver-
houding met baanbrekende monokristallijne PV-technologieën. 
LONGi levert jaarlijks vele tientallen 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.

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

fabrikant

Navetto   
Navetto | Partner van de duurzame installateur. Van zonnepanelen 
op het dak, de auto opladen of energie opslaan. Navetto biedt 
installatie-oplossingen en draagt op deze manier bij aan de 
energietransitie. Met een compleet assortiment zijn we dé part-
ner voor de duurzame installateur in de solarbranche. Het is 
onze missie om een bijdrage te leveren aan de energietransitie, 
met behulp van decentraal opgewekte schone energie. 

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

Profi NRG
ProfiNRG installeert grootschalige PV-projecten voor vastgoed-
eigenaren, energie-coöperaties en projectontwikkelaars van zon-
neparken en zonnedaken. Daarnaast leveren we PV-installaties aan 
bouw- en installatiebedrijven. Wij ontzorgen installateurs met het 
aanvragen van SDE, systeemontwerp, legplannen, kabelberekenin-
gen en opbrengstberekeningen. U profiteert als opdrachtgever van 
een groot zonnepaneelproject van het voordeel van de beste deals 
met toeleveranciers en een uitgebreid productaanbod. Ook voor 
energieopslagsystemen kunt u bij ProfiNRG terecht.

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

Pure Energie
Pure Energie is al meer dan vijfentwintig jaar gespecialiseerd 
in duurzame energieprojecten op het gebied van wind en 
zonne-energie. Wij hebben kennis van alle facetten: van loca-
tieonderzoek, planologische procedure en omgevingsproces 
tot bouw en beheer van windmolens en zonneparken en het 
leveren van groene stroom. Inmiddels leveren we ook zon-
nepanelen aan bedrijven en particulieren.

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

Search4Solar
Search4Solar is opgericht om vraag en aanbod binnen 
Europa te kunnen bundelen. Search4Solar heeft inmiddels 
een uitstekend track record als inkoopplatform voor 
zonnepanelen, omvormers en batterij oplossingen.

Bart Wansink
Coolsingel 104, 3011AG Rotterdam (Nederland)
T. +31 180 810 402
E. sales@search4solar.com
I. www.search4solar.com

PVO International
Als koploper in de Europese markt verzorgt PVO International 
de inkoop van topkwaliteit zonnepanelen, omvormers, bat-
terijen, laadpalen, kabels en montagemateriaal. Grote volumes 
zijn leverbaar tegen gunstige voorwaarden. Wij regelen het 
volledige inkoopproces inclusief logistieke oplossingen. Onze 
partners kunnen rekenen op onze uitstekende operationele 
service. Samen met u maken wij uw solarprojecten succesvol.

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

fabrikant

Tadzio Torcoli
Balanstraße 71a, 81541 München (Duitsland)
T. +31 617 2604 17
E. Tadzio.torcoli@recgroup.com
I. www.recgroup.com

REC Solar EMEA 
REC Group, opgericht in 1996 in Noorwegen,  is een 
internationale pionier in zonne-energie die consumenten 
van schone, betaalbare zonne-energie wil voorzien. Vanuit het 
motto ‘Solar’s Most Trusted’ streeft REC naar hoge kwaliteit, 
innovatie en een kleine ecologische voetafdruk van zowel de 
panelen als de componenten die worden geproduceerd. 

Baudik de Vries
Nagelsweg 33-35, 20097 Hamburg (Duitsland)
T. +31 6 558 73 634
E. baudik.devries@sharp.eu
I. www.sharp.nl/zonne-energie 

SHARP Electronics 
Sharp behoort tot ‘s werelds grootste zonnepaneelfabrikanten 
en is al meer dan 60 jaar een drijvende kracht achter het gebruik 
van fotovoltaïsche technologieën. Ons assortiment van hoog-
waardige zonnepanelen omvat installaties voor woonhuizen, 
commerciële gebouwen en vrijeveldprojecten.

fabrikant
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Solar Cleaners Nederland
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. 

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. support@solarclarity.nl
I. www.solarclarity.nl

Solarclarity
Solarclarity is dé online groothandel die solar simpel maakt voor 
residentiële installateurs. In de webshop kun je terecht voor de 
meest actuele solar hardware voor alle soorten residentiële en 
klein-commerciële daken. Vanuit het eigen distributiecentrum in 
de regio Amsterdam levert Solarclarity zonnepanelen, omvormers, 
batterijen, laadpalen, energiemanagement- en monitoringssyste-
men aan installateurs in de Benelux, Zweden en Frankrijk. Solarcla-
rity heeft een eigen merk zonnepanelen: Denim en een eigen merk 
energiemanagementproducten: Bliq. 

SolarEdge Technologies
SolarEdge is wereldwijd toonaangevend in slimme energie-
technologie. Dankzij de techniek van wereldklasse en een niet 
aflatende focus op innovatie creëren zij producten en oplos-
singen waarmee ze ons leven van slimme energie voorzien 
en vooruitgang in de wereld mogelijk maken. SolarEdge is de 
nummer 1 van de wereld in de ontwikkeling en productie van 
omvormers. Inmiddels zijn in 133 landen ter wereld miljoenen 
systemen van SolarEdge geïnstalleerd.

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

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

Solarfields
Solarfields gelooft dat we de wereld kunnen verbeteren met 
duurzame energie. We voelen de urgentie om nú stappen te 
zetten om Nederland op grote schaal te verduurzamen. 
Solarfields realiseert, als marktleider, grootschalige parken 
op grond, daken, oude vuilstortlocaties en parkeerplaatsen.
We doen dit niet alleen, maar samen met omwonenden, 
energie coöperaties en onze vertrouwde partners.

SolarNRG
Een van de grootste leveranciers en installateurs van zonne-
stroomsystemen 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 bestel-
len, en zeer ervaren met collectieven als Eneco, Engie, iChoosr 
en Vereniging Eigen Huis.

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

Solartester
SolarTester biedt kwaliteitscontroles aan van productie in de 
fabriek tot jaren ná installatie | Solartester BV test de kwaliteit van 
PV-modules bij u in het magazijn of op de projectlocatie. Flashtest 
+ Elektroluminescentie + Thermografieonderzoek | Fabricagefou-
ten zoals slechte contacten, ‘micro-cracks’ en printfouten maar 
ook schade door onjuist vervoer, opslag of installatie | Schadebe-
oordeling na hagel, storm, brand  etc. | Een uitgebreide kwaliteits-
test aan de voorkant bij ieder project biedt zekerheid en vertrou-
wen voor de toekomst. Mobiel, onafhankelijk, kosteneffectief!

SolarToday 
SolarToday is dé internationale solar groothandel voor instal-
lateurs. Door onze ruime voorraad zonnepanelen, omvormers, 
opslag en montagemateriaal worden installateurs binnen no-
time voorzien van de juiste materialen. Met gespecialiseerde 
kennis bij onze vestigingen adviseren en ondersteunen we 
installateurs bij grote of kleine projecten. Kijk op solartoday.nl 
voor meer informatie. 

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

fabrikant
SOLARWATT
SOLARWATT is Europees marktleider in glas-glas zonne-
panelen en een van ’s werelds grootste leveranciers van elek-
triciteitsopslag. Het Duitse bedrijf werd opgericht in 1993 en 
heeft ook vestigingen in Nederland, Australië, Frankrijk, Groot-
Brittannië, Italië en Spanje. Met meer dan 700 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.

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

Solis (Ginlong Technologies)
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.

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

fabrikant
Sonnex Energie 
Sonnex Energie is een Duitse producent van zonnepanelen 
met een jaarlijkse productiecapaciteit van meer dan 2 GW. 
We bieden verschillende technologieën aan, waaronder PERC- 
en N-type hoogrenderende zonnepanelen. Met betrouwbaardere 
materialen en een strenger kwaliteitscontroleproces biedt 
Sonnex een langere productgarantie tot 30 jaar.

Eric Lee
Böttgerstraße 12, 20148 Hamburg (Duitsland)
T. +49 4068876889
E. info@sonnexenergie.de
I. www.sonnexenergie.com 

Straightforward
Straightforward is een onafhankelijk technisch adviesbureau 
gespecialiseerd in zonnestroomprojecten. Sinds 2008 werkt 
Straightforward voor toonaangevende partijen in de zonnestroom 
en ondersteunt bij het realiseren van financierbare en optimaal 
presterende solar projecten op dak, veld en water. Kennis van regel-
geving, normen en werkingsprincipes worden gecombineerd met 
uitgebreide praktijkervaring. Het totaal vermogen van projecten dat 
Straightforward heeft begeleid, is inmiddels meer dan 3 GWp.

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

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

E. de Jongh
Polderweg 16-A, 1446AA Purmerend (Nederland)
T. +31 85 237 91 00
E. info@sunforce.nl
I. www.sunforce.nl
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VAMAT
VAMAT is officieel importeur/distributeur van Huawei omvormers, 
batterijen en transformatorstations in de gehele Benelux! 
Wij bieden producten aan de residentiële, commerciële en 
utiliteitsmarkt. Ons team heeft de expertise om u te ondersteunen 
bij servicevraagstukken én te adviseren tijdens de engineerings-
fase en realisatie van uw project. 

Sander Binnema
Maarssenbroeksedijk 33, 3542DM Utrecht (Nederland)
T. +31 348 769 059
E. sales@vamat.nl 
I. www.vamat.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, ge-
bouwbeheer, industriële automatisering, retail en woningbouw.

Niek de Bruin
Aardvletterweg 14, 3417XL Montfoort (Nederland)
T. +31 348 47 34 34
E. info@vandenpol.com 
I. vandenpol.com

VDH Solar Groothandel
VDH Solar heeft als totaalleverancier een ruim assortiment 
A-merk zonnepanelen, omvormers, montagesystemen, 
storage, warmtepompen 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. 

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

Viridian Solar
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/vlamver-
spreiding, t.w. BRoof T1 t/m T4 (‘AA-rating’).

viridian
s o l a r

Nick Pittillion, 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

fabrikant

Wocozon 
Wocozon is dé partner voor woningcorporaties op het gebied 
van verduurzaming. 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, waarbij zowel koop als lease mogelijk is. 

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

Xemex & Cast4All
Xemex/Cast4All bieden energiemonitoring en -management 
oplossingen aan voor het beheren van residentiële energie-
stromen. Onafhankelijk van de internetconnectie worden 
totale energiestromen en prestaties van PV-installaties, 
warmtepompen, WTW, batterijen, laadpalen, etc. in kaart 
gebracht. Reeds 100.000-en woningen vertrouwen dagelijks 
op onze oplossingen voor de bescherming van hun investe-
ringen in duurzame energie. 

Gert-Jan van den Hurk
Metropoolstraat 11a, 2900 Schoten (België)
T. +32 32 01 95 95
E. info@xemex.eu
I. www.xemex.eu

Xperal
Xperal is een vooruitstrevend bedrijf dat is gespecialiseerd in 
(groot)zakelijke zonnepanelen installaties. Wij streven ernaar 
zonne-energie voor iedere ondernemer toegankelijk te maken. 
Met onze jarenlange expertise leveren wij zonnepanelen aan 
klanten die willen besparen en verduurzamen. Als adviseur en 
installateur begeleiden wij onze klanten door het gehele proces. 
Dit doen wij met vertrouwen, een eerlijk advies, hoogwaardige 
kwaliteit en een goede afhandeling met de juiste nazorg.

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

Zonnegilde 
Zonnegilde BV is dé specialist in geïntegreerde oplossingen op het 
gebied van zonne-energie, energieopslag en laden. Wij ontzorgen 
onze klanten volledig: van advies tot installatie, inspectie en on-
derhoud. Voor onze klanten gaan verduurzamen en geld verdienen 
hand in hand, zelfs in tijden van netcongestie en verhoogde ener-
gieprijzen. Met meer dan 10 jaar ervaring adviseren en realiseren 
wij duurzame energieprojecten voor ondernemers, vastgoedbeleg-
gers, ontwikkelaars, (regionale) overheden en waterschappen. 

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

Chiptekort en strengere eisen aan 
cybersecurity bezorgen 

omvormerfabrikanten grote uitdaging

De tegenstelling voor fabrikanten van omvormers kan haast niet groter: de omzetten 
stijgen tot recordhoogten, maar de tekorten ook. Amerikaanse, Europese en Aziatische 

fabrikanten hebben hemel en aarde bewogen om in 2022 aan de vraag naar omvormers 
te kunnen voldoen en werken nog altijd massaal aan opschaling om hun productiecapaciteit 
in 2023 minimaal tientallen procenten te laten verhogen, maar liever nog te verdubbelen. 

Te midden van dat opschalingsproces zien omvormerproducenten die in België en Nederland 
actief zijn strenge, nieuwe Europese cybersecuritywetgeving op zich afkomen.

Doordat steeds meer technologieën 
afhankelijk zijn van het gebruik van 
halfgeleiders en chips – van elektrische 
auto’s tot mobiele telefoons en andere 
huishoudelijke apparaten – is de vraag 
naar chips momenteel simpelweg veel 
groter dan het aanbod. Fabrikanten 
van omvormers bleken in 2022 een van 
de volgende slachtoff ers. De tekorten 
namen dusdanig extreme vormen aan 
dat in de residentiële en de zakelijke 
zonne-energiemarkt installateurs beslo-
ten de zonnepanelen alvast te installeren 
en enkele maanden later terug te komen 
voor het monteren van de omvormer.

Giftige cocktail
Het voortslepende chiptekort is het 
gevolg van een perfect storm. Het is 
de optelsom van een groeiend gebruik 
van chips voor een toenemend aantal 
producten, plus de complexiteit van toe-
leveringsketens. De afhankelijkheid van 
China als productiehuis van de wereld 
en de just-in-timeproductie bleken in 
combinatie met het coronavirus en lang-
durige lockdowns een giftige cocktail. 
Sommige omvormerfabrikanten hebben 
inmiddels hun productontwerpen aan-
gepast op basis van de beschikbaarheid 
van materialen, andere zochten nieuwe 

chipleveranciers. Ook in de eerste helft 
van 2023 zullen de omvormerfabrikanten 
echter nog te maken hebben met het 
tekort, waarbij er de eerste voorzichtige 
signalen zijn dat het probleem daarna 
wordt opgelost.

Verdubbeling
De aankondigingen over de uitbreiding 
van productiecapaciteit volgden elkaar 
in 2022 in rap tempo op. Het Israëli-
sche SolarEdge verdubbelt in 2023 de 
productie van omvormers en power 
optimizers naar respectievelijk bijna 3 
miljoen en ruim 40 miljoen stuks.    

APsystems is opgericht in 2010, Silicon Valley 
en producent van micro-omvormertechnologie. 
Met meer dan 140.000 installaties in 120 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. 
APsystems introduceert de volgende generatie 
micro-omvormers. De nieuwe QT2 series is een 
revolutionaire interactieve Quad micro-omvormer 
met een ongekend uitgangsvermogen tot maar 
liefst 3600 Watt. Neem contact op met één van onze 
APsystems Partners voor de juiste beschikbaarheid.

12 jaar innovatie met grote impact

KRACHTIGE INNOVATIE | +31 (0)85 3018499 | www.apsystems.nl

DE MEEST KRACHTIGE 3-FASE 
QUAD MICRO-OMVORMER 
APSYSTEMS QT2 EN QT2D

  1 Micro-omvormer voor 
4 panelen of 8 panelen

Ontworpen voor 3-fase omgeving

   4 Ingangskanalen met lage DC Spanning

2 MPPT’s

  Maximaal uitgangsvermogen 
AC 2000VA of zelfs 3600VA

  Ontworpen voor panelen met 
de hoogste opbrengst

Geïntegreerd VDE Relais

Variabele arbeidsfactor

EFFICIËNTIE

97%

MINDER COMPONENTEN 

20%
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SMA gaat de productiecapaciteit van 
zijn fabriek in Niestetal bij het Duitse 
Kassel verdubbelen. De huidige capa-
citeit van 21 gigawatt wordt uitgebreid 
tot bijna 40 gigawatt in 2024. Enphase 
Energy haalt op zijn beurt de productie 
van zijn nieuwste generatie micro-
omvormers naar Europa en gaat deze 
laten produceren door Flex in Roeme-
nië. Ook alle Aziatische fabrikanten van 
omvormers melden uitbreidingen van de 
productiecapaciteit.

Cybersecurity
Terwijl omvormerfabrikanten hun handen 
vol hebben aan het op orde brengen 
van hun supply chain, wordt in Brussel 
gewerkt aan nieuwe cybersecuritywet-
geving. Nu zonne-energie een steeds 
prominentere positie in de Europese 
energiemix krijgt, neemt ook het aantal 
cybersecuritybedreigingen toe en gaan 

hackers op zoek naar mogelijkheden om 
de energiesector te ontwrichten. Want 
hoe verder de zonne-energiesector op-
rukt, hoe interessanter ze is als doelwit 
voor cybercriminelen. 
Het Agentschap Telecom startte in de 
zomer van 2022 een nieuw onderzoek 
naar de digitale veiligheid van om-
vormers van zonnepanelen, nadat de 
Chinese omvormers van 42.000 Ne-
derlandse eigenaren waren gehackt. 
Onderzoekers van het Dutch Institute 

for Vulnerability Disclosure kregen door 
slechte beveiliging van het monitoring-
platform Solarman namelijk toegang tot 
de omvormers van de zonnepanelen.

Cyber Resilience Act
Dergelijke fouten zullen in de toekomst 
niet meer geaccepteerd worden, want 
onder de Europese Radio Equipment 
Directive (RED) zijn cybersecurity-eisen 
als markttoegangseisen voor draadloos 
verbonden apparaten aangenomen. Om-
vormers vallen ook onder de scope van 
de RED. Op 1 augustus 2024 moeten 
ze om op de Europese markt te komen, 
voldoen aan deze cybersecurity-eisen. 
Apparaten die niet aan de eisen vol-
doen, kunnen vanaf dat moment door 
het Agentschap Telecom van de markt 
worden geweerd en gehaald. 
Bovendien werkt de Europese Unie 
aan de Netcode on Cybersecurity, een 

aanvullend pakket aan maatregelen op 
de reeds bestaande Wet beveiliging 
netwerk- en informatiesystemen (Wbni) 
die van toepassing is voor grote zonne-
energiebedrijven. Een van de laatste 
wapenfeiten uit Brussel is de Cyber Resi-
lience Act. Het concept van deze nieuwe 
regelgeving werd in september 2022 door 
de Europese Commissie gepresenteerd 
en moet ervoor zorgen dat Europese 
consumentenelektronica en Internet of 
Things-toepassingen veiliger worden.

Brein
De interesse van hackers in omvormers 
illustreert hoe ze zijn uitgegroeid tot het 
brein van een zonnepaneelinstallatie. 
Maar natuurlijk is en blijft de belangrijkste 
functie van omvormers de omzetting van 
gelijkstroom naar wisselstroom. Het ont-
werp en de confi guratie van omvormers 
evolueren voortdurend. Nu steeds meer 
projecten in de zakelijke energiemarkt 
worden ontwikkeld met energieopslag in 
het achterhoofd – of met de mogelijkheid 
om op een later moment een batterij toe 
te voegen – worden andere eisen aan de 
omvormers gesteld. Opbrengstbetrouw-
baarheid en een laag uitvalpercentage 
zullen in de toekomst dé key performance 
indicators zijn.
Geavanceerde energiemanagementsoft-
ware om batterijen te beheren en functies 
om het elektriciteitsnet te balanceren – van 
spanningsregeling tot frequentierege-
ling en blindvermogen – worden in de 
komende jaren in de Benelux een eerste 
vereiste voor omvormers, want systeemei-
genaren eisen dat hun investeringen in 
zonne-energie toekomstbestendig zijn. 

No-brainer
Vlaanderen is wat dat betreft het voorland 
van Nederland. Daar wordt in repowe-
ringprojecten waarbij gedateerde omvor-
mers – en soms ook zonnepanelen – door 
nieuwe exemplaren worden vervangen, 
gekozen voor hybride omvormers. Die zijn 
toekomstbestendig, omdat ze geschikt 
zijn voor het aansluiten van batterijen.
Repoweren zou daarmee automatisch 
een no-brainer moeten zijn, want de 
huidige hoge energieprijzen verhogen bij 
systeemeigenaren het besef dat zij hun 
zelfconsumptie van de opgewekte zonne-
energie moeten maximaliseren. Verhoogde 
effi  ciëntie en verbeterde inkomsten zijn 
woorden die elke zonnepaneeleigenaar 
graag hoort. Daarbij is het wel belangrijk 
dat de keuze voor repowering gemaakt 
wordt op basis van een economische 
afweging van de opties: onderhoud in 
combinatie met levensduurverlenging 
of volledige repowering. Deze beslis-
singen zijn projectspecifi ek en worden 
niet direct gedreven door de nieuwste 
beschikbare technologie, maar door de 
economische impact die nieuwe tech-
nologie kan hebben op het rendement 
van een project. Installateurs zullen in de 
komende jaren ongetwijfeld steeds vaker 
de hulp inschakelen van omvormerfa-
brikanten om voor hun klanten de juiste 
keuze te kunnen nemen.
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OMVORMERS
Enphase

Enphase introduceert met IQ8 
slimste micro-omvormer ooit: 

‘Zonnepaneeleigenaar is 
klaar voor de toekomst’

Referentieprojecten 
Enphase Energy

Het snel groeiende instal-
latiebedrijf Solar Concept 
maakt bij veel projecten 
gebruik van Enphase. Voor 
projecten van woningbouw-
corporaties en bouwbedrij-
ven zijn in Voorschoten, 

Wijk bij Duurstede, Maasbracht en 
Valburg meerdere woningen en apparte-
menten voorzien van zonnepanelen met 
micro-omvormers. Meer dan 150 wonin-
gen en appartementen werden bij deze 
projecten verduurzaamd. Daarnaast maakt 
Solar Concept bij meer dan 60 procent 
van hun particulieren klussen gebruik van 
micro-omvormers. ‘Daarmee zie je dat 
particulieren steeds vaker kiezen voor een 
oplossing met Enphase en bewust een 
keuze maken voor kwaliteit, betrouwbaar-
heid en service’, aldus Halmans.
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In Amerika werd de IQ8-omvormer ruim 
een jaar geleden al geïntroduceerd. ‘Ze 
zijn daar een regelrechte hit en maken 
inmiddels meer dan de helft van de ver-
kopen uit’, opent Halmans het gesprek. 
‘Nederland en Frankrijk hebben begin 
december het spits afgebeten in Eu-
ropa, en ook hier zijn de verwachtingen 
hooggespannen. De IQ8 is met name 
geschikt voor de nieuwste generatie 
hoogrendementzonnepanelen.’

Europese productie
Enphase Energy produceert de 
IQ8 Microinverters vanaf het eerste 
kwartaal van 2023 in Europa en heeft 
daarvoor zijn 15-jarige partnerschap met 
Flex uitgebreid. 
‘Onze micro-omvormers worden 
geproduceerd in de Roemeense stad 
Timișoara’, vertelt Halmans. ‘Hiermee 
dragen we bij aan de EU-wens om de 
Europese pv-productie te laten terugke-
ren, maar kunnen we boven alles onze 
productiecapaciteit vergroten en de 
levertijden in Europa verkorten.’

Met de Europese introductie van zijn achtste generatie 
micro-omvormers markeert Enphase Energy een nieuwe 

fase in de energietransitie. Zonnepaneeleigenaren kunnen 
in de toekomst hun eigen ministroomnet vormen en worden 

daarmee onafhankelijk van hun energieleverancier. 
‘Het is een antwoord op de vurig gekoesterde wens van 
meer en meer mensen om volledig zelfvoorzienend te 
zijn’, aldus Peter Halmans, marketing director Europe 

bij Enphase Energy.

0,05 procent
De 8e generatie micro-omvormers van 
Enphase wordt uiteraard geleverd met 
de door het bedrijf al lange tijd gehan-
teerde 25 jaar productgarantie. ‘Los 
van het feit dat de IQ8 Microinverters 
meer dan 1 miljoen cumulatieve testu-
ren hebben doorstaan, kennen ze ook 
een extreem lage failure rate’, vertelt 
Halmans. ‘Ze zitten nu op een niveau 
van 500 defective parts per million. Dit 
betekent dat slechts 0,05 procent van de 
micro-omvormers defect gaat. Boven-
dien wordt bij iedere nieuwe generatie 
omvormers het aantal onderdelen verder 
teruggebracht, wat de kans op storingen 
of defecten reduceert. Voor ons is het 
bieden van een dergelijke lange garantie 
dan ook volstrekt logisch.’

Op komst
Enphase introduceerde de nieuwe 
generatie micro-omvormers IQ8 zoals 
gezegd eerst in de Verenigde Staten. 
Een in het land geliefde functionaliteit 
is de mogelijkheid om een microgrid 
te creëren, zodat particulieren tijdelijk 
autonoom in hun stroom kunnen blijven 
voorzien als het elektriciteitsnet uitvalt, 
bijvoorbeeld als gevolg van stormen. 
Deze feature die door de komst van 
de IQ8 ook naar Europa komt, wordt 
mogelijk gemaakt door de microproces-
sor van Enphase’s micro-omvormer. De 
zogenaamde application-specifi c inte-
grated circuit (ASIC) is zo snel dat deze 
zelf het referentiekader van 230 volt / 50 
hertz kan verzorgen. ‘Omvormers van 
onze concullega’s hebben het stroomnet 
nodig om dat referentiekader te vormen’, 
duidt Halmans.
Om die reden schakelen residentiële 
zonnepaneelsystemen ook af wanneer 
de spanning op het elektriciteitsnet te 

hoog oploopt. Dat gebeurt zowel in Ne-
derland als Vlaanderen steeds vaker en 
leidt jaarlijks inmiddels tot vele duizen-
den klachten van zonnepaneeleigenaren. 
Volgens koepelorganisatie Netbeheer 
Nederland wordt inmiddels 1 op de 20 
consumenten met zonnepanelen door 
het probleem getroff en. ‘Consumenten 
die een zonnepaneelinstallatie hebben 
die uitgerust is met onze IQ8-micro-om-
vormers hebben straks geen last meer 
van dat probleem’, duidt Halmans. ‘De 
zonnepanelen zijn dan in staat om ook 
energie te produceren als het centrale 
elektriciteitsnetwerk platligt. Huiseigena-
ren gaan daadwerkelijk off grid.’

Toekomst 
Alvorens het zover is, zal Enphase een 
IQ System Controller – het apparaat dat 
het huishouden, de zonnepanelen en 
thuisbatterij met het stroomnet ver-
bindt – voor de Europese markt moeten 
ontwikkelen en homologeren. ‘Deze 
systeemcontroller zal ontwikkeld en ge-
certifi ceerd moeten worden conform de 
Europese regelgeving’, duidt Halmans. 
‘Zodra dat proces afgerond is, kunnen 
zonnepaneeleigenaren die over IQ8-mi-
cro-omvormers beschikken hun systeem 
uitbreiden met de Europese Enphase IQ 
System Controller. Daarna kunnen ze 
via onze Sunlight-back-upfunctionaliteit 
volledig onafhankelijk van het stroomnet 
opereren. Dat kan in combinatie met 
een thuisbatterij, maar ook zonder een 
thuisbatterij kan de micro-omvormer zijn 
eigen ministroomnet vormen. Wie een 
IQ8-gebaseerd zonnepaneelsysteem 
koopt, koopt dus een toekomstbesten-
dige installatie.’

Energiemanagement
De uitrol van de IQ8 is onderdeel van de 

ambitie van Enphase om een Europese 
koppositie te verwerven op het gebied 
van energiemanagement. Samen met de 
thuisbatterij IQ Battery vormt de IQ8 een 
belangrijke pijler in het productportfolio. 
Het portfolio van het bedrijf werd in 
het najaar van 2022 uitgebreid met de 
technologie van het Duitse Internet 
of Things-energiebedrijf GreenCom 
Networks dat door Enphase werd 
overgenomen. De technologie van het 
in München gevestigde bedrijf maakt 
de koppeling van mobiliteit, verwarming 
en hernieuwbare energie mogelijk om 
een volledige elektrifi catie van woningen 
te helpen realiseren. Halmans hierover: 
‘Installateurs worden hierdoor voorzien 
van een compleet energiebeheersys-
teem voor thuis dat Enphase’s micro-
omvormers en batterijen integreert met 
elektrische laadpunten voor elektrische 
auto’s en warmtepompen van derden. 
Eindgebruikers worden op hun beurt in 
staat gesteld om een grote hoeveelheid 
apparaten via onze Enphase-app te 
monitoren en te bedienen. Het biedt ze 
de mogelijkheid om hun zelfconsumptie 
te verhogen door bijvoorbeeld automa-
tisch de elektrische auto te laden als de 
zon schijnt of te zorgen dat hun thuis-
batterij altijd voor 80 procent vol is als 
de zon ondergaat. Dit systeemdenken 
is the next big thing en onmisbaar in de 
energietransitie.’
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Ferry van Herwijnen van Etepro:

‘Het wordt pas interessant na de omvormer’

OMVORMERS
Etepro

Ferry van Herwijnen richtte Etepro op in 
2007, samen met 2 compagnons. Daar-
bij koos hij direct voor focus op kwaliteit. 
Dat leidde tot samenwerking met een 
beperkt aantal hoogwaardige partijen, en 
dat is zo gebleven. Zo distribueert Ete-
pro kabeldraagsystemen, kabelgoten en 
ladderbanen van het Belgische Trayco 
en railkokersystemen (red. busbars) 
van het Turkse DTM. Daarnaast levert 
het onder andere laadoplossingen van 
Smappee. Maar Etepro manifesteerde 
zich over de jaren ook steeds meer als 
projectpartner in advies, ontwerp en 
realisatie, vertelt Van Herwijnen.

Nieuwe kans
‘We willen waarde toevoegen op alle 
fronten’, aldus Van Herwijnen. ‘Dat heeft 
ons succes gebracht in de elektrotechni-
sche branche. We zijn betrokken bij grote 
nieuwbouw- en renovatieprojecten – veelal 
distributiecentra, maar bijvoorbeeld ook 
ziekenhuizen, appartementencomplexen, 
industriële complexen en luchthavens. Een 
aantal jaren geleden, vanaf 2016-2017, 
zagen we dat die steeds vaker zonne-
energiesystemen op daken omvatten. Die 
installaties werden steeds groter, het was 
een ontwikkeling die versnelde en het 
werd de standaard bij het verduurzamen 
van vastgoed. Ik besefte dat hier een nieu-
we kans voor Etepro lag, daarbij worden 
immers tevens producten zoals kabelgo-
ten en busbars gebruikt. We besloten ons 
ook hierin te specialiseren.’ 

Dynamiek en interesse
De werelden van installateurs van elek-

Etepro startte als groothandel in kabels en energieverdelers. Het groeide uit 
tot een allround supplier van componenten voor elektrotechnische installaties, 

laadinfrastructuur en zonne-energiesystemen. De afgelopen jaren laat het bedrijf 
zich ook steeds sterker gelden in die laatste markt. Zo was het recentelijk 

verantwoordelijk voor de ontsluiting van een zonnedak van 1,5 megawattpiek 
bij een groente- en fruitoverslag in Ridderkerk. Daarbij leverde Etepro niet 

alleen componenten zoals railkokers en aftakkasten, maar verzorgde het ook 
de engineering en montage voor het kabelmanagement en de energiedistributie, 

zowel aan de AC- als de DC-kant.

trotechnische en pv-installaties verschil-
len van elkaar, zo geeft Van Herwijnen 
aan. Waar de eerste traditioneler is, staat 
er bij het realiseren van zonne-energie-
systemen vaak een nieuwere generatie 
aan het roer. De sector is jong, wat meer 
dynamiek en interesse in vernieuwende 
oplossingen met zich meebrengt. ‘Ik voel 
me daar prettig bij, het betekent bijvoor-
beeld dat we ons kunnen onderscheiden 
door innovatie. Daarnaast hebben we 
het bij pv natuurlijk over installaties in 
de buitenlucht. Die moeten 25 tot 30 
jaar meegaan, de componenten die wij 
leveren dus ook. Bovendien is veiligheid – 
voldoen aan Scope 12 – een vereiste. Dat 
alles zie je terug in ons productaanbod.’

Waterkering
De eerste innovatie van Etepro voor pv-
installaties was The Cube, een kunststof 
daksteun waarop kabeldragers in een 
handomdraai kunnen worden gemon-
teerd. Dankzij het gewicht is bevestiging 
op de ondergrond niet nodig terwijl 
veiligheid is gegarandeerd. Een ander 
voorbeeld is de PV Roof Terminal. Dit is 
een standaardproduct ten behoeve van 
dakdoorvoer van AC-kabels – vanaf de 
omvormer dus. Deze heeft de allerhoog-
ste anti-corrosiekwaliteit – ultra galva – en 
is voorzien van een waterkering. Daar-
naast biedt Etepro Solar Shelters van 
uiteenlopende omvang, die aansluiten 
op alle denkbare maten omvormers. ‘Het 

nieuwste product in deze lijn is onze Mini 
PV Shelter’, vertelt Van Herwijnen. ‘Die 
hebben we ontworpen vanuit de markt-
vraag naar een passende beschutting 
voor omvormers van kleine zonnepaneel-
systemen van bedrijven en particulieren. 
Daarnaast bieden we bijvoorbeeld ook 
Fire Bridges en Fire Wraps om bekabeling 
veilig en volgens de geldende normen 
over brandscheidingen te leiden.’

Vervolgopdracht
Vraag Van Herwijnen naar een recent 
project waar hij trots op is en hij noemt 
het grote, nieuwe distributiecentrum in 
Ridderkerk waar groente en fruit wordt 
overgeslagen. Dit demonstreert dan ook 
vrijwel de volledige range aan producten 
en competenties van Etepro, te begin-
nen wat betreft het AC-gedeelte van de 
elektrische installatie. Trayco leverde 
de kabeldraagsystemen en -goten 
in samenwerking met installateur en 
elektrotechnische groothandel Rexel. 
Etepro nam de verantwoordelijkheid 
voor het ontwerp en de levering van het 
railkokerysteem, en monteerde dat zelf. 
Dat leidde tot een vervolgopdracht; de 
ontsluiting van het zonnedak met ruim 
3.000 zonnepanelen.

Laders en batterijen
Van Herwijnen: ‘Daarbij leverden we onder 
andere 2 aparte lijnen busbars van ieder 
40 meter – respectievelijk voor 1.000 en 
2.500 ampère bekabeling – inclusief 15 
aftakkasten van 160 ampère. Die hebben 
we volledig afgezekerd geïnstalleerd voor 
de ontsluiting van de omvormers van de 
zonnepaneelinstallatie. Zo’n project is ui-
teraard ontzettend complex, bijvoorbeeld 
alleen al vanuit het belang van veilig wer-
ken. Wij zijn dan ook VCA**-gecertifi ceerd. 
Aan de DC-kant van de installatie moet 
alles kloppen, dat is een gegeven. Maar 
het begint eigenlijk pas echt interessant 
te worden na de omvormer, bijvoorbeeld 
gezien vanuit het werken in de meter-
kast en de aansluiting op het stroomnet. 
Daarnaast zien we nu de volgende evolutie 
in dit soort projecten. Er wordt steeds 
vaker laadinfrastructuur en energieopslag 
geïntegreerd in duurzame energiesystemen 
en elektrische installaties. Ook daarvoor 
leveren we oplossingen zoals laadpalen, 
wandladers, energiemanagementsystemen 
en batterijen. Dat brengt natuurlijk nieuwe 
uitdagingen op het gebied van ontwerp, de 
keuze van componenten en apparatuur en 
montage. Maar het maakt ons werk ook 
steeds leuker en waardevoller.’

Referentieprojecten
Etepro

Etepro realiseerde een 
megaproject voor Goodman 
Alblasserdam dat 17.100 
zonnepanelen op het dak 
heeft liggen. Alle materialen 
die Etepro leverde, zijn uit-
gevoerd in Ultra Galva. De 
opdracht omvatte onder an-
dere de montage van 1.500 
meter aan kabelgoten en 
ladderbanen en de levering 
van 21 meter Firewrap voor 
de brandbruggen en 176 
meter strutprofiel inclusief 
accessoires ten behoeve 

van de constructie van de omvormers.

Vos Logistics is al vele jaren een afnemer 
van Etepro/Trayco kabelgoten. Etepro 
tekende eveneens voor de levering 
en montage van 8 EV Base-laadpalen 
van Smappee. De voordelen voor Vos 
Logistics zijn onder andere het design – 
de uitvoering met kabel van Etepro – en 
de mogelijkheden van dynamische load 
balancing, geoptimaliseerd zelfverbruik en 
realtime stuurbaarheid die het energiema-
nagementsysteem Smappee Infinity biedt. 

In de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 
wordt een kleinschalig, energieneutraal 
en duurzaam bedrijvenpark ontwikkeld. 
In het kader van de wens om circulair te 
bouwen vanwege de MVO-eisen van de 
gemeente, is gekozen voor het gebruik 
van Etepro-busbars. Deze zijn, eenmaal 
gedemonteerd, weer opnieuw te gebrui-
ken in een ander pand. 

Voor Kingspan, een wereldleider op het 
gebied van geavanceerde isolatie- en 
bouwschiloplossingen, heeft Etepro 400 
meter aan ladderbaansystemen, 180 
meter draadgoten en 15 shelterdaken 
voor het zonne-energiesysteem geleverd. 
Daarnaast heeft Etepro 400 meter 
strutprofielen geleverd waarop ruim 16 
omvormers zijn gemonteerd. ©
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OMVORMERS
SMA Benelux

SMA Benelux signaleert opmars van repowering:

‘Nieuwe generatie omvormers 
verhoogt opbrengst en 

verlaagt onderhoudskosten’
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‘Wij zijn al meer dan 40 jaar actief in de 
zonne-energiemarkt en weten als geen an-
der hoe belangrijk de return-on-investment 
voor systeemeigenaren en investeerders 
is’, opent Truyman het gesprek. ‘Dat geldt 
voor consumenten met zonnepanelen, 
maar ook voor de pv-installaties van kleine 
en middelgrote ondernemingen (kmo’s) en 
grootschalige utiliteitsprojecten.’

Op maat
SMA Benelux heeft een speciale repo-
weringgids die systeemeigenaren en 
installateurs een overzicht biedt van een 
aantal oudere omvormers op de markt 
– van Emerson tot Bonfi glioli, ABB, In-
geteam en Schneider, maar ook jongere, 
niet-Europese brands – die vervangen 
kunnen worden door omvormers van 
SMA om de beschikbaarheid van de pv-
installatie te verhogen. 
‘In de afgelopen jaren hebben meerdere 
producenten van omvormers de markt 
verlaten en daarnaast leveren meerdere 
fabrikanten niet langer reserveonderde-
len voor oudere omvormers’, duidt Truy-

De omvormers van het eerste uur bereiken in de Benelux 
stilletjesaan het einde van hun levensduur. Hun productie 
neemt af, garanties verlopen en reserveonderdelen van 

fabrikanten die het slachtoffer zijn geworden van markt-
consolidatie zijn niet langer beschikbaar. Door de snelle 

technologische vooruitgang voldoen oudere toestellen 
bovendien niet meer aan de hedendaagse eisen. 

Dit natuurlijke verouderingsproces stelt de uitbaters van 
zonnepaneelinstallaties voor een existentiële vraag: 

afbreken en opnieuw bouwen of opknappen? ‘De meest 
economische oplossing is repowering, waarbij oude 

omvormers – en eventueel de zonnepanelen – worden 
ervangen door moderne, effi ciëntere exemplaren die de 

stand van de hedendaagse techniek vertegenwoordigen’, 
stelt Reina Truyman, Service Sales & Repowering 

Manager SMA Western Europe.
man. ‘Dat leidt tot uitval, dure reparaties 
en verminderde zonnestroomproductie. 
Met repowering bieden we systeemei-
genaren en uitbaters een proactieve ver-
vangingsstrategie. Door hun zonnepa-
neelinstallatie te moderniseren, kan deze 
ook direct geschikt gemaakt worden 
voor de installatie van een energieop-
slagsysteem. We bieden voor nagenoeg 
iedere oudere zonnestroominstallatie 
een moderniseringsoplossing.’

Requirement for Generators
Dat omvormers niet altijd de in het 
verleden beloofde levensduur halen, is 
volgens Truyman niet vreemd. ‘Los van 
dat sommige fabrikanten omvormers van 
mindere kwaliteit hebben geleverd, blijven 
omvormers elektronicaproducten. Vergelijk 
het met een wasmachine. Die gaat lang 
mee, maar moet soms een onderhouds-
beurt krijgen waarbij een nieuw onderdeel 
geïnstalleerd wordt. Dat is bij omvormers 
niet anders. De rol van onderhoud moet 
niet onderschat worden, want dat is voor 
omvormers bittere noodzaak. Het verlengt 

hun levensduur. Denk aan het reinigen van 
de ventilator bij stringomvormers en het 
preventief vervangen van componenten bij 
centrale omvormers.’
Doordat innovaties elkaar in de pv-indus-
trie snel opvolgen, voldoen pv-installaties 
die aan het begin van het vorige decen-
nium zijn geïnstalleerd bovendien niet 
altijd meer aan de huidige en toekomstige 
vereisten. Truyman: ‘Dit kan liggen aan 
slechte kwaliteit, onvoldoende onderhoud 
of een tekort aan reserveonderdelen. 
Wij staan systeemeigenaren, uitbaters, 
installateurs en o&m-serviceproviders bij 
met engineering services. Onze ingenieurs 
zorgen ervoor dat nieuwe componenten, 
diensten en softwareoplossingen worden 
aangepast aan de specifi eke omstandig-
heden van een pv-installatie. Ook de land-
specifi eke vereisten van netbeheerders – 
voortvloeiend uit de Europese verordening 
Requirement for Generators – worden 
daarbij in het oog gehouden.’

Vuistregel
Dat maatwerk is vooral bij grotere instal-
laties nodig, omdat bij het bepalen van 
een eff ectieve moderniseringsoplossing 
tal van zaken in kaart gebracht moeten 
worden. Van de maximum power point 
(mpp)-ingangsspanning en -stroom tot 
de derating van de zonnepanelen over de 
levensduur van de installatie en de plaat-
selijke omstandigheden – bijvoorbeeld 
dicht bij de kust met veel zout in de lucht. 
De vuistregel voor repowering is om alleen 
te vervangen wat moet worden vervangen. 
Als het verminderde vermogen van de 
pv-installatie te wijten is aan de omvormer, 
blijft het oorspronkelijke ontwerp zoveel 
mogelijk ongewijzigd. Het doel is om altijd 
zoveel mogelijk componenten te behou-
den voor verder gebruik. Truyman: ‘We 
proberen oude omvormers ook altijd te 
repareren, zodat ze een secondlifetoepas-
sing kunnen krijgen. Overigens zijn wij als 
een van de weinige fabrikanten ter wereld 
in staat om binnen maximaal 10 weken 
een centrale omvormer te leveren ter 
vervanging; mits er natuurlijk geen nieuwe 
transformator nodig is.’

Sunny Design
Systeemeigenaren en hun beheerders 
hoeven zich volgens Truyman niet af 
te laten schrikken door de complexiteit 
van repowering. ‘Het hoeft absoluut niet 
arbeidsintensief te zijn. Sterker nog, met 
Sunny Design-webportal kunnen instal-
lateurs met slechts enkele muisklikken een 
moderniseringsplan voor een pv-installatie 

maken. Wij bieden installateurs ook een 
onlineopleiding aan om zich vakbekwaam 
te maken met deze ontwerpsoftware. 
Maar zoals gezegd is het geen rocket 
science en neemt de Sunny Design-tool 
het moeilijke werk uit handen. Deze tool 
werkt onafhankelijk van de oorspronkelijke 
omvormerfabrikant, schaduwmanagement 
is standaard aanwezig in de tool, waar-
door we perfect rekening kunnen houden 
met de huidige omgevingsfactoren van 

de installatie. Het portaal vergelijkt de be-
langrijkste parameters van het bestaande 
systeem met het SMA-portfolio en stelt 
een gemoderniseerd systeemontwerp 
voor met SMA-omvormers. Overigens 
kunnen installateurs ook een training in 
ons kantoor in Mechelen volgen, waar wij 
in 2022 een fonkelnieuwe Solar Academy 
in gebruik hebben genomen.’
Opleiding en bijscholing is geen overbo-
dige luxe, want Truyman constateert dat 
het vervangen van oude omvormers voor 
installateurs nog geen gesneden koek is. 
‘Ze focussen zich toch meestal op de ver-
koop van nieuwe zonnepaneelinstallaties, 
waardoor de kennis over repowering soms 
niet in voldoende matig aanwezig is. Zeker 
in Vlaanderen is het echter cruciaal om het 
juiste type omvormer te installeren om de 
toekenning van groenestroomcertifi caten 
te garanderen. Want als je die kwijtraakt, 
ben je ze defi nitief kwijt. Overigens slagen 
we er in de residentiële markt vrijwel altijd 

Referentieprojecten 
SMA Benelux 

In het residentiële verblijf 
van een fruitteler in Belgisch 
Limburg plaatste SolarLab 

een hybride Sunny Tripower Smart Energy 
10.0, 12,1 kilowatt aan BYD-batterijen en 
een pv-installatie van 15 kilowattpiek. 
Een Sunny Home Manager 2.0 zorgt 
ervoor dat de extra productie van de 
zonnepanelen slim wordt benut. 

Dubbeldam in Schelluinen is 
een energie-intensief bedrijf 
gespecialiseerd in carrosse-
rie en schadeherstel. 

Hagitech stelde voor deze firma een instal-
latie met 1.000 zonnepanelen en 5 omvor-
mers Sunny Tripower CORE1 in bedrijf, 
goed voor een totaalvermogen van 400 
kilowattpiek. Hiermee geniet Dubbeldam 
van geïntegreerde functionaliteiten zoals 
SMA ArcFix voor vlamboogbeveiliging en 
SMA ShadeFix voor schaduwbeheer. 

Installateur Suntec maakte het 
eigen bedrijfspand duurzaam 
met 840 zonnepanelen; goed 
voor 240 kilowattpiek. Ze 

rekenden hun configuratie na via de gratis 
designsoftware Sunny Design en kwamen 
uit op 1 Sunny Tripower CORE1, 1 Sunny 
Tripower CORE2 en 1 Sunny Tripower 10, 
verspreid over de verschillende daken.  

Op een vroeger koelwaterre-
servoir van de energiecentrale 
aan de Amer in Geertruiden-

berg plaatste Volta Solar voor RWE 13.469 
zonnepanelen; goed voor 8,5 megawattpiek 
en het jaarverbruik van zo’n 4.000 gezinnen. 
Voor een floating installatie met zonnepa-
nelen op het water en een omvormer op het 
land is een centrale oplossing aangewezen. 
Volta Solar koos daarom voor de Sunny 
Central SC 4400 UP.

in om een omvormer te vinden die een-op-
een vervangen kan worden en desge-
wenst ook geschikt is om aan te sluiten op 
een thuisbatterij.’

Proactieve strategie
‘Naast prestatieverbetering en verhoging 
van de energieopbrengst zorgt repowe-
ring er ook voor dat de onderhoudskos-
ten verlaagd worden, en voldoet het pv-
systeem direct aan de nieuwste normen 
op het vlak van cybersecurity’, besluit 
Truyman. ‘We zien dan ook steeds meer 
systeemeigenaren met een proactieve 
strategie. Zij maken een plan voor repo-
wering met onze omvormers, dat ze bij 
een ernstige storing onmiddellijk kunnen 
uitvoeren. Dalende opbrengsten, defec-
ten aan componenten of een gebrek aan 
gegevensbeveiliging kunnen dus reden 
zijn om al vóór het verwachte einde van 
de levensduur na te denken over het re-
poweren van de zonnepaneelinstallatie.’

Reina Truyman bij het repoweringproject van 
servicepartner Solarlab bij bouwbedrijf Mathieu Gijbels



PostNL plaatst zoveel mogelijk zonnepanelen op de daken 
van zijn sorteercentra. Dat proces werd al in 2015 in gang 
gezet, samen met Eneco als installatiepartner. Vanaf het eerste 
project wordt daarbij gewerkt met de Power Optimizers en 
omvormers van SolarEdge. Daarmee worden onder andere 
de maximale opwek van zonnestroom, veiligheid, ontwerp-
vrijheid en een optimale monitoring en beheer verzekerd. 
‘Onder de streep betekent de keuze voor SolarEdge dat wij 
onze opbrengstgaranties aan PostNL kunnen waarmaken’, 
aldus Wim van Gerdingen van Eneco.

OMVORMERS
SolarEdge
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Hecht partnerschap 
PostNL, Eneco en SolarEdge

Bert van Hulsen van PostNL, Wim van 
Gerdingen van Eneco en Murk Vlietstra 
van SolarEdge treffen elkaar in het sor-
teercentrum van PostNL in Leidschen-
dam. Een van de grote uitdagingen bij 
het realiseren van de pv-installatie was 
zoveel mogelijk zonnepanelen plaatsen 
terwijl de draagkracht van het dak 
op verschillende plekken te wensen 
overliet. Mede dankzij de flexibiliteit in 
design die de technologie van SolarEdge 
faciliteert, is op het dak een pv-instal-
latie met 832 zonnepanelen geplaatst. 
Samen zijn deze goed voor een vermo-
gen van 304 kilowattpiek. Daarmee is 
het niet het grootste, noch het laatste 
project dat binnen dit hechte partner-
schap wordt gerealiseerd. De teller van 
het totaal geïnstalleerd vermogen staat 
op 9,7 megawattpiek. Nieuwe projecten 
zijn in voorbereiding.

Eneco en PostNL 
kiezen voor SolarEdge: 
al 30 distributiecentra van 
zonnepanelen voorzien

Bert van Hulsen is technisch adviseur 
bij PostNL. Zijn werkdomein omvat ge-
bouwgebonden zaken zoals onderhoud 
en beheer. Daarbij staat de verduurza-
mingsslag die PostNL maakt niet zelden 
centraal. De lat wordt hoog gelegd. Zo 
streeft PostNL naar een volledig uit-
stootvrije ‘last mile delivery’ van alle post 
en pakketten in de Benelux in 2030. ‘Wij 
gaan vol voor het significant verminde-
ren van onze CO2-footprint’, aldus Van 
Hulsen. ‘We investeren onder andere 
flink in het opwekken van groene stroom 
met behulp van zonnepanelen op onze 
sorteercentra. Daarmee begonnen we 
zo’n 7 jaar geleden. Inmiddels wekken 
we tegen de 50 procent van het totale 
elektriciteitsverbruik van deze locaties 
zelf op met 32.802 zonnepanelen. Dat 
percentage groeit met ieder zonnedak 
dat we in gebruik nemen.’

Het beste
Energiebedrijf Eneco focust zich op pro-
ductie, handel en levering van energie 
en verwante zaken. Een van de activi-
teiten van het concern is het plaatsen 
van zonnepanelen. Eind 2021 was 
de Nederlandse installed base 1.060 
megawattpiek. Daarmee behoort het 
tot de grootste pv-installateurs van het 
land. Van Gerdingen, projectmanager 

complexe duurzame projecten bij Eneco: 
‘Wij gaan daarbij voor absolute kwaliteit 
en veiligheid, van ontwerp en installatie 
tot en met monitoring en beheer. Dat uit 
zich onder andere in een nauwgezette 
selectie van de componenten. Bij onze 
PostNL-projecten is het niet anders. We 
besloten al in 2015 gebruik te maken 
van de power optimizers en omvormers 
van SolarEdge. Inmiddels hebben we 30 
sorteercentra van PostNL van zonnepa-
nelen voorzien en staat die keuze nog 
steeds overeind, ook omdat we contrac-
tueel een opbrengstgarantie afgeven. 

Die kunnen we het beste waarmaken 
met de technologie van SolarEdge.’

Optimale opwek en ontwerpvrijheid
SolarEdge is de uitvinder van power 
optimizers. Die worden op een zonne-
paneel aangesloten en volgen voort-
durend het maximum vermogenspunt. 
Zo wordt de energieopwekking van een 
zonnepaneel gemaximaliseerd, en dus 
de opbrengst van het gehele systeem 
verhoogd. Maar dat is niet het enige 
voordeel ten opzichte van traditio-
nele stringomvormers, zo onderstreept 
Murk Vlietstra, directeur C&I Business 
Development & Alliances bij SolarEdge. 
‘Mocht een zonnepaneel onverhoopt 
onder de maat presteren of uitvallen, 
dan gaat dat bij onze architectuur niet 
ten koste van de productie van een hele 
string zonnepanelen. Nog zo’n voordeel 
is ontwerpvrijheid, bijvoorbeeld wat be-
treft zichtlijnen, oriëntatie en het aantal 
zonnepanelen in een string. Dat is niet 
onbelangrijk voor PostNL dat het aantal 
zonnepanelen op het dak graag maxi-
maliseert. Ieder dak heeft daarbij zijn 
eigen uitdagingen, onder andere wat be-
treft de dimensies, draagkracht of posi-
tionering van lichtkoepels of apparatuur. 
Werken met SolarEdge betekent dat je 
alle daken optimaal kunt benutten.’

Prestaties en zekerheid
Het rendement van een zonne-energie-
systeem schuilt voor een belangrijk deel 
in gedegen onderhoud en beheer. Daar-
voor is het allereerst van groot belang om 
de prestaties nauwgezet te volgen. Van 
Gerdingen: ‘Van de circa 300 omvormers 
van SolarEdge die nu in gebruik zijn, 
kenden tot nu toe slechts 2 een defect. 
Die waren bovendien bijzonder gemak-
kelijk te lokaliseren dankzij het monito-
ringsysteem van SolarEdge. Dat volgt en 
controleert de totale pv-installatie tot op 
zonnepaneelniveau, bijvoorbeeld door 
het meten van de opbrengst, stromen 
en spanningen. Zo wordt automatisch 
inzichtelijk gemaakt wat er waar gebeurt, 
dus ook of het ergens onder de maat 
presteert en er ingegrepen moet worden. 
Dat laatste kan zeer effectief, omdat de 
beheerder automatisch een melding krijgt 
van een probleem, wat dat is en waar je 
moet zijn om het op te lossen.’

Brandveiligheid en maatschappelijke 
relevantie
PostNL vervult met de verwerking en 
bezorging van post en pakketten een vi-

tale functie. Komt die in het geding, dan 
heeft dat grote maatschappelijke con-
sequenties. Brandveiligheid is daarmee 
een belangrijk aandachtpunt bij de uitrol 
van zonnedaken, temeer omdat ook 
de verzekeringsmaatschappijen steeds 
strengere voorwaarden stellen. 
‘Werken met SolarEdge betekent dat je 
automatisch voldoet aan een flink aantal 
van die eisen’, zegt Van Gerdingen 
hierover. Vlietstra vult aan: ‘De discussie 

over brandrisico’s en pv laaide de afge-
lopen jaren flink op. Voor SolarEdge is 
het echter al sinds de oprichting een be-
langrijk ontwikkelthema. Zo waren wij de 
eersten die omvormers met vlamboog-
detectie op de markt brachten. Onze 
omvormers van nu kunnen alle soorten 
vlambogen elimineren doordat de span-
ning automatisch wordt teruggebracht 
naar 1 volt. Dit SafeDC-mechanisme 
faciliteert ook het terugschakelen van 
de power optimizers en DC-kabels naar 
een aanraakveilige spanning wanneer 
de omvormer wordt uitgeschakeld of de 
netstroom wordt onderbroken, bijvoor-

beeld bij installatie of onderhoud. En met 
onze optionele Firefighter-gateway kun-
nen nooddiensten middels een nood-
knop of het brandmeldsysteem direct 
rekenen op aanraakveilige spanning.’ 

Uitdagingen en vertrouwen
Met 30 zonnedaken op de teller kijken 
Van Hulsen, Van Gerdingen en Vlietstra 
met tevredenheid terug op hun samen-
werking. Tegelijkertijd is de klus nog 
niet geklaard, en die is ook niet zonder 
uitdagingen. Een actueel probleem is 
het gebrek aan netcapaciteit in Neder-
land. Het verbruik van elektriciteit in de 
sorteercentra van PostNL loopt boven-
dien niet synchroon met de opwek van 
zonnestroom. Veel van de activiteiten 
vinden namelijk plaats in de vroege och-
tenduren. ‘We injecteren dus een groot 
deel van onze hernieuwbare stroom in 
het stroomnet’, aldus Van Hulsen. ‘Dat 
kan op steeds minder plekken. Om niet 
te vertragen in onze verduurzaming 
moeten wij ons daarom verdiepen in 
de mogelijkheden van alternatieve en 
aanvullende, duurzame technologieën 
en het sturen van onze stroomcon-
sumptie. Bovendien is geen van onze 
daken gelijk; ze verschillen in oppervlak, 
vorm, constructief vermogen, windzone, 
opbouwen…. Dat maakt het optimaal re-
aliseren en exploiteren van ieder project 
tot een bijzondere opgave, zowel voor 
PostNL, Eneco als SolarEdge. Dat we 
daarbij kunnen terugvallen op onze erva-
ring en het grote onderlinge vertrouwen 
dat we hebben opgebouwd, is absoluut 
een groot goed.’  



Van 16,7 naar 35 gigawatt
Van Pelt: ‘De ontwikkelingen van Solis in 
China staan niet stil. Zo vergrootten we 
het productievolume van onze fabriek in 
Zhejiang van 16,7 naar 35 gigawatt per 
jaar. Maar ook wij ontkwamen niet aan 
de tekorten aan componenten, in het bij-
zonder chips. Dat betekende dat we met 
regelmaat niet volop konden draaien. Het 
is dan belangrijk dat je open bent. Solis 
is geen kleine jongen meer in de Benelux. 

Onze producten zijn verkrijgbaar bij vele 
gerenommeerde groothandels waarmee 
we nauw samenwerken. Je moet hen 
in deze markcondities een reëel beeld 
geven van wat er aan de hand is zodat zij 
daarop in kunnen spelen, en tegelijkertijd 
alles doen om ze goed te bedienen. In 
2023 zal dit issue verminderen dankzij de 
support uit China.’

4 maximum powerpoint trackers
Vanaf 2023 is de zesde generatie hy-
bride omvormers van Solis verkrijgbaar 
in de Benelux. Dit nieuwe gamma aan 
producten betreft 1- en 3-fase stringom-
vormers van 3 tot en met 10 kilowatt. 

OMVORMERS
Solis
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Stringomvormers zijn goed voor meer dan 
70 procent van de globale omvormer-
markt. Solis – een merk van Ginlong Tech-
nologies dat al sinds 2005 stringomvor-
mers ontwikkelt en produceert – behoort 
tot de grootste spelers in dit segment. De 
installed base telt anno 2022 maar liefst 
meer dan 40 gigawattpiek. Ook in Europa 
is Solis hard op weg om een toppositie in 
de markt te verwerven. Voor Nederland, 
België en Luxemburg werd die opgave 3 
jaar geleden in handen gelegd van Dave 
van Pelt en zijn collega Erik Eken.

Gekkenhuis
In 2019 vestigde Solis een hoofdkwartier 
voor de Benelux in Leimuiden. Wat startte 
als pionieren, Solis op de kaart zetten als 
stringomvormermerk, ontaardde in 2022 
in alle zeilen bijzetten om de marktont-
wikkelingen bij te kunnen houden. ‘Het 
was een gekkenhuis’, aldus Van Pelt. 
‘Door de hoge energieprijzen explo-
deerde de vraag naar zonnepanelen. 
Tegelijkertijd waren er door de naweeën 
van de coronapandemie nog fl inke issues 
met de supply chain. Dat bracht grote uit-
dagingen met zich mee. Toch konden we 
daar goed mee omgaan. Dat heeft ons 
geholpen in het zetten van de volgende 
stappen in onze ontwikkeling.’

Doorlopende innovatie
Het Europese sales en support-team 
van Solis groeide in 2022 van 30 naar 
45 mensen, het wordt nog iedere maand 
uitgebreid. ‘We hebben het vliegwiel te 
pakken’, aldus van Pelt. ‘Onze naams-
bekendheid groeit, we realiseerden meer 
dan 200 miljoen euro omzet in Europa.’ 
Ook het team van Van Pelt kan terugkij-
ken op een succesvol jaar. Bij de start in 
de Benelux werd de strategische focus 
op de residentiële markt gelegd. In 2022 
zette het zo’n 80.000 omvormers weg 
voor pv-installaties op woningen. In totaal 
verdrievoudigde de verkoop ten opzichte 
van 2021. In Vlaanderen vestigde Solis 
zich in de top 2 van hybride omvormer-
merken. Desalniettemin geeft Van Pelt toe 
dat 2022 ook bij hem de boeken ingaat 
als een jaar dat hij niet snel zal vergeten.

Referentieprojecten 
Solis

Solis bouwt voort op meer 
dan 17 jaar ervaring in het 
ontwikkelen en fabriceren 
van stringomvormers. In 
dit marktsegment behoort 
het tot de globale top 3 
en de meest bankable 
bedrijven. De innova-
tiekracht is enorm. Dat 
wordt onderstreept door 
de bekroning met de Top 
Brand PV Award door 
EuPD Research, en wel 6 
jaar op rij. Solis richt zich 

op 3 segmenten in de zonne-energie-
markt: residentieel, C&I en utiliteit. Het 
productgamma bestaat uit een breed 
assortiment van 1-fase, 3-fase en 
hybride stringomvormers van 0,7 tot 
en met 255 kilowatt. 

Dave van Pelt van Solis en Djordy van Roye 
(technisch verantwoordelijke bij GPC) op de 

Vlaamse testlocatie van de nieuw hybride 
omvormers van Solis

‘We versterken onze inzet 
op de commerciële markt’

Solis introduceert zesde generatie hybride omvormers 

‘Wij zijn geen kleine jongen 
meer in de Benelux’
De forse groei van Solis in de Benelux zet door. Ondanks de 
roerige tijden in de zonne-energiemarkt verdrievoudigde het 
bedrijf de verkoop van stringomvormers in 2022. Die ontwik-
keling zal volgens countrymanager Dave van Pelt worden 
doorgezet met de introductie van de zesde generatie hybride 
technologie. Deze serie 1- en 3-fase omvormers van 3 tot 
en met 10 kilowatt biedt diverse voordelen, bijvoorbeeld ten 
aanzien van rendement uit zonnepanelen en energieopslag. 
‘We hebben het vliegwiel te pakken. Onze naamsbekendheid 
groeit, en dat geldt ook voor ons aandeel in de residentiële 
en zakelijke markt.’

Daarbij zet Solis een aantal signifi cante, 
technologische stappen die de installa-
teur en eindgebruiker diverse voordelen 
bieden. Zo beschikken de omvormers 
over 3 of 4 maximum powerpoint trac-
kers. Dat betekent meer fl exibiliteit in de 
keuze van de omvormer in relatie tot het 
aantal zonnepanelen. Daarmee speelt 
Solis onder andere in op de trend van 
het maximaal benutten van daken voor 
het opwekken van zonnestroom.’

Plug-and-play
‘Daarnaast leveren ze met 50 ampère een 
hogere stroom dan onze vorige modellen, 
waardoor batterijen sneller kunnen laden 
en ontladen’, vertelt Van Pelt. ‘Een blu-
etoothverbinding faciliteert een set-up en 
aanpassingen tijdens gebruik via externe 
devices, waarmee ze bijzonder gebruiks-
vriendelijk zijn voor installateurs en de ei-
genaren van zonne-energiesystemen. Ze 
hebben een extra RS485-modbus voor 
het aansluiten van een managementsys-
teem. Solis zet daarbij in op compatibili-
teit met alle gangbare merken. De 3-fase 
hybride omvormers kunnen bovendien 
ongebalanceerd terugleveren, waardoor 
het stroomnet minder wordt belast. Nog 
een voordeel is dat ze supergemakkelijk 
– plug-and-play – parallel kunnen worden 
geplaatst tot maximaal 10 omvormers, 
oftewel 100 kilowatt.’

C&I- en utiliteitsmarkt
What’s next voor Solis in de Bene-
lux? Allereerst zal het zijn positie in de 
residentiële markt verder versterken, 
ook in collectieve projecten. Daarnaast 
zal het volgens van Pelt sterk inzetten 
op de commerciële markt van platte 
daken en zonnevelden. ‘Daarin hebben 
we ook al mooie stappen gezet’, vertelt 
Van Pelt. ‘Zo realiseert Saman Groep 7 
zonneparken bij evenzoveel waterzuive-
ringsinstallaties van Waterschap Schel-

destromen in Zeeland. Daarbij wordt 
gebruikgemaakt van Solis-omvormers 
van 80, 100 en 110 kilowatt. De installa-
ties tellen in totaal 8.000 zonnepanelen 
en helpen de organisatie naar energie-
neutraliteit in 2025. Wij worden steeds 
vaker betrokken bij dit soort prachtige 
projecten. Dat betekent dat Solis nu 
ook in de Benelux steeds vastere voet 
aan de grond krijgt in de grootzakelijke 
markt, en dat is een heel mooi perspec-
tief voor 2023.’



OMVORMERS
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Zonnepanelen en omvormers gingen in 
2022 bij consumenten als de spreek-
woordelijke zoete broodjes over de toon-
bank. Waar in Nederland de vraag naar 
zonnepanelen en omvormers zo groot 
bleek dat installateurs plots gedwongen 
werden met wachtlijsten te werken, is 
daarbovenop in Vlaanderen een storm-
loop op thuisbatterijen ontstaan. 

Kleine energiefabriek
‘Een zeer grote Vlaamse groep zon-
nepaneeleigenaren wil nog voordat 
de subsidie per 1 april 2023 wordt 
stopgezet een thuisbatterij installeren’, 
stelt Dominique Leuwol, Lead Huawei 
Distribution Partners bij Wattkraft. ‘Wij 
verkeren in de gelukkige omstandigheid 
dat we daarvoor voldoende voorraad 
hebben. Overigens is er ook in Neder-
land een duidelijke groei zichtbaar bij de 
verkoop van thuisbatterijen. We zien dat 
installateurs in de volle breedte de stap 
willen maken naar het aanbieden van 
een totaaloplossing. Dus niet alleen zon-
nepanelen, maar ook een thuisbatterij en 
een laadpaal met een bijbehorend ener-
giemanagementsysteem. Ze omarmen 
daarbij de totaaloplossing die wij kunnen 
aanbieden, want met Huawei’s Energy 
Management Assistent EMMA wordt 
in de nabije toekomst de opwek en het 
verbruik van zonne-energie in balans 

Referentieprojecten 
Wattkraft

Wattkraft is al enkele jaren 
de grootste importeur 
voor Huawei-omvormers 
in Europa en India. Het 
bedrijf distribueerde 
samen met channelpart-
ners sinds 2012 meer 
dan 12 gigawattpiek 
aan omvormers van de 
Chinese fabrikant: voor 
koopwoningen, maar ook 
voor grote zonnedaken en 
grondgebonden zonne-
parken. Bovendien heeft 
Wattkraft inmiddels dui-
zenden (thuis)batterijen 
van Huawei uitgeleverd. 

Wattkraft en Huawei helpen 
zonne-energiesector door 
drukke tijden te manoeuvreren
Groothandels waar zonnepanelen, omvormers, montage-
systemen en thuisbatterijen niet zijn aan te slepen en 
installateurs die voor consumenten wachtlijsten in het leven 
roepen. 2022 gaat voor de zonne-energiesector in de Benelux 
opnieuw de boeken in als een historisch jaar. ‘Wij helpen 
installateurs door deze drukke tijden te manoeuvreren 
en hun werk te vergemakkelijken. De lancering van de 
PV Academy waar installateurs een onlinetraining kunnen 
volgen voor het installeren van Huawei’s thuisbatterij LUNA 
is daar een mooi voorbeeld van’, aldus Elise ten Klooster, 
Director Benelux bij Wattkraft.

gebracht. Hun huis is voor consumenten 
straks een kleine energiefabriek.’

PV Academy
Om installateurs alle benodigde vaardig-
heden bij te brengen, lanceerde Watt-
kraft in het najaar van 2022 de PV Aca-
demy. ‘Via dit online e-learningplatform 
kunnen installateurs – in combinatie met 
een fysieke training in onze Solarbus – 

een Huawei-certifi caat behalen’, vervolgt 
Leuwol. ‘Deelnemende installateurs leren 
zo de verschillen, mogelijkheden en 
USP’s van de Huawei-producten.’
En dat is geen overbodige luxe, want 
volgens Ten Klooster vergt met name de 
uitrol van energieopslagsystemen een 
set nieuwe skills. ‘En los van de techni-
sche vaardigheden, is er veel kennis en 
kunde nodig voor het opstellen van de 
businesscase. Dat zien we in de resi-
dentiële, maar zeker ook in de zakelijke 
markt waarvoor we de batterijcontainer 
van Huawei beschikbaar hebben. De 
handel op de energiemarkten bepaalt of 
voor deze grootschalige batterijen – met 
een opslagcapaciteit van 1 megawattuur 
of meer – een positieve businesscase 
te realiseren is. In 2023 zal Huawei 
overigens een kleinere batterij lance-
ren met een opslagcapaciteit van zo’n 
200 kilowattuur. Daarvan hebben we 
hooggespannen verwachtingen, omdat 
we hiermee ook een geschikte batterij 
hebben voor zonnepaneelinstallaties bij 
agrarische bedrijven en mkb’ers.’

Samenwerking verdiepen
‘Onze samenwerking met Wattkraft zal de 
komende jaren enkel verdiept worden’, 
vult Webster Yan aan, General Manager 
West EU Multi-Countries bij Huawei. ‘Het 
Huawei-productportfolio wordt steeds 
groter. De thuisbatterij is daar een mooi 
voorbeeld van. In krap een jaar tijd is 
energieopslag in Vlaanderen bijna een 
standaardonderdeel van zonnepaneelin-
stallaties geworden. Voor 2023 hebben 

we hoge verwachtingen van de uitrol van 
batterijcontainers in de zakelijke markt.’ 
Yan wijst op het onderlinge vertrouwen 
tussen zijn bedrijf en Wattkraft. ‘We 
willen samen groeien. Dat betekent dat 
je elkaar ook steunt en helpt in lastige 
tijden, bijvoorbeeld in de huidige markt 
waar de vraag het aanbod van omvor-
mers overstijgt. Het tekort zal in de eer-
ste helft van 2023 aanhouden en in de 
tweede helft van het jaar herstellen. Tot 
die tijd – en we merken dat onze klanten 
dit volledig begrijpen – hanteren we het 
principe “fi rst come, fi rst serve”.’

Eigen Huis
Een van de klanten die Wattkraft in 2022 
uit de brand wist te helpen, is SolarNRG 
dat een van de oudste zonne-energiebe-
drijven van Nederland is. Het is niet alleen 
actief als groothandel, maar ook al ja-
renlang leverancier van Vereniging Eigen 
Huis. ‘Een tekort aan omvormers zorgde 
ervoor dat wij in contact zijn gekomen 
met Wattkraft’, vertelt purchaser Isabel 
Hoenselaar. ‘Bij een van de groepsaan-
kopen van Vereniging Eigen Huis was 

de vraag groter dan verwacht. Onze 
zoektocht naar alternatieven betekende 
het startschot voor de samenwerking met 
Wattkraft. Die verloopt naar volle tevre-
denheid. We zijn inmiddels zelfs offi  cieel 
Premium Partner van Huawei.’
En het omvormertekort, hoe is het 
daarmee? Hoenselaar: ‘We hebben onze 
inkoop mede door de samenwerking 
met Wattkraft weer goed op orde. En ja, 
het hanteren van het principe “vandaag 
besteld, morgen in huis” is in de huidige 
zonne-energiemarkt niet meer realis-
tisch. We kopen nu 3 maanden vooruit in 
en zijn trots dat we ondanks de extreme 
vraag in 2022 geen enkele installatieaf-
spraak hebben hoeven af te zeggen.’ 

Start- en landingsbaan
Een van de meest bijzondere projecten 
waarvoor Wattkraft in 2022 de omvor-
mers van Huawei leverde, is dat op Rot-
terdam The Hague Airport. Het 7,7 hec-
tare groot zonnepark ligt vlak naast de 
start- en -landingsbaan van het vliegveld 
dat onderdeel is van de Schiphol Group. 
De bouw, verzorgd door Unisun Energy, 

was met ongekend veel veiligheidsmaat-
regelen omgeven, omdat er dagelijks vol-
op gevlogen wordt vanaf de luchthaven. 
Unisun-directeur André Kempenaars: ‘De 
pv-installatie bevindt zich op 157 meter 
afstand van de start- en landingsbaan. 
Een van de bijzondere werkzaamheden 
was een gestuurde boring van de elektri-
citeitskabel van het inkoopstation naar de 
technische installatie van de zonneweide. 
Verder moesten alle omvormers aan extra 
strenge eisen voldoen, want het moest 
100 procent zeker uitgesloten worden dat 
de omvormers de radar van de lucht-
verkeersleiding of de vliegtuigen zouden 
kunnen verstoren. De Huawei-omvormers 
slaagden echter glansrijk en voldoen aan 
het luchthavenbesluit.’
De 14 gigawattuur zonne-energie die 
nu jaarlijks wordt opgewekt, is 3 keer 
de energiebehoefte van het vliegveld. 
Mede daarom wordt de installatie van 
een batterij overwogen. Unisun onder-
zoekt inmiddels voor al zijn projecten de 
mogelijkheid om batterijen te instal-
leren. Ook de nieuwe batterijcontainer 
van Huawei wordt meegenomen in die 
haalbaarheidsonderzoeken. ‘Het volle 
stroomnet is een absolute sta-in-de-weg 
en de belangrijkste drijfveer voor de 
uitrol van energieopslagsystemen. Maar 
of de energieopslagsystemen er komen, 
zal per locatie variëren’, klinkt Kempe-
naars realistisch. ‘De businesscase is 
van ongekend veel variabelen afhankelijk 
en daardoor zal de uitkomst voor iedere 
locatie anders zijn. Eén ding is echter 
zeker: batterijen hebben de toekomst.’ 
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Ontdek het 
uitgebreide
assortiment 
van GoodWe
Van de kleinste omvormer ter 
wereld (XS-serie) tot de HT-serie 
geschikt voor SDE+ projecten.

GoodWe is een toonaangevende leverancier 

van omvormers uit China. 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.

solar distribution

fabrikant
APsystems
APsystems is wereldwijde leverancier van multi-platform 
MLPE-oplossingen en levert micro-omvormers, DC-optimizers, 
energieopslag en RPC apparatuur voor de PV-industrie. APsys-
tems micro-omvormers zijn doordachte oplossingen en hebben al 
meer dan 2,5 TWh geleverd. APsystems is opgericht in 2010, 
Silicon Valley en bedient klanten in meer dan 120 landen. De micro-
omvormer geeft efficiënte stroomomzetting, maximale productie 
en met de ECU heeft u een uitstekende monitoringapplicatie.

Walter van Loon
Karspeldreef 8, 1101CJ Amsterdam (Nederland)
T. +31 85 3018499
E. emea@apsystems.com
I. emea.APsystems.com

fabrikant
Conduct Technical Solutions 
Conduct biedt totaaloplossingen op het gebied van aarding, 
bliksem- en overspanningsbeveiliging voor PV-installaties. Met 
onze jarenlange kennis én de bijpassende producten bieden wij 
een complete oplossing en kunnen we klanten van A tot Z bege-
leiden bij het realiseren van brandveilige zonnepaneelinstallaties. 
Sinds de oprichting in 2005 is Conduct uitgegroeid tot hét kennis-
centrum op het gebied van bliksem- en overspanningsbeveiliging. 
Conduct biedt alle ondersteuning op het gebied van o.a. advies, 
training, ontwerp, projectbegeleiding en andere kennisoverdracht. 

Steven Wirtz
Aalborg 4, 2993 LP Barendrecht (Nederland)
T. +31 180-531120
E. info@conduct.nl
I. www.conduct.nl

BayWa r.e. 
BayWa r.e. is de toonaangevende Solar-groothandel. We 
beschikken over een selectie A-merken van hoogwaardige 
modules, omvormers, opslagsystemen, laadpalen en monta-
gesystemen. Ons team in Nijmegen staat voor u klaar vanaf de 
planning tot en met de levering van uw installaties. Denken in 
oplossingen en flexibel samenwerken is onze prioriteit. Daar-
naast leveren wij vanuit ons magazijn in Bergen op Zoom uw 
bestellingen snel en accuraat uit. BayWa r.e. - Betrouwbaar.

John Willems | Teamlead Sales NL
Office | Bijsterhuizen 1160D, 6546AS Nijmegen (NL)
Magazijn | Conradweg 24-DC3, 4612PD B. op Zoom (NL)
T. +31 858 001 001
I. solar-distribution.baywa-re.nl

Aton Projects
Aton Projects ontwerpt, levert en installeert grootschalige 
zonne-energie systemen voor toonaangevende ontwikkelaars 
in de markt. Wij zijn gespecialiseerd in grootschalige daken, 
grondgebonden zonneparken en drijvende zonneparken. 
De benodigde O&M diensten worden door ons geleverd voor 
de gerealiseerde projecten. Hiervoor beschikken wij over eigen 
serviceteams en een netwerk van onderaannemers.

Nusterweg 80, 6136KV Sittard (Nederland)
T. +31 88 023 95 00
E. info@aton-projects.com
I. www.aton-projects.com 

Allimex Green Power
Allimex Green Power is totaalleverancier voor groene 
energieoplossingen. We bieden een ruime keuze aan 
montagemateriaal, zonnepanelen en omvormers, laadpalen en 
thuisbatterijen voor de professionele solar installateur. Onze 
montagesystemen ontwikkelen en produceren we volledig zelf. 
Een compleet productaanbod, specifieke service of product-
ontwikkeling op maat? Je vindt het bij ons allemaal. 

S. Quack
Gladsaxe 45, 7327JZ Apeldoorn (Nederland)
T. +31 85 732 69 46
E. info@allimex-greenpower.eu
I. www.allimexgreenpower.com

Alius
Alius ontwikkelt, produceert en distribueert tools en producten 
die de wereld voorzien van duurzame energie. Als groothandel 
zetten wij ons namelijk al jaren in voor positieve energie. Dit 
doen we door het aanbieden van o.a. zonnepanelen, omvormers, 
laadstations, batterijsystemen en ons eigen montagesysteem 
genaamd Aelex. Daarnaast helpen we installateurs verder op het 
gebied van engineering, advies, ontwikkeling en service. Onze 
kennis delen we graag door middel van (op maat gemaakte) 
trainingen. Bij Alius steken we graag onze energie in jou! 

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

Aton Projects
Aton Projects ontwerpt, levert en installeert grootschalige 
zonne-energie systemen voor toonaangevende ontwikkelaars 
in de markt. Wij zijn gespecialiseerd in grootschalige daken, 
grondgebonden zonneparken en drijvende zonneparken. 
De benodigde O&M diensten worden door ons geleverd voor 
de gerealiseerde projecten. Hiervoor beschikken wij over eigen 
serviceteams en een netwerk van onderaannemers.

Nusterweg 80, 6136KV Sittard (Nederland)
T. +31 88 023 95 00
E. info@aton-projects.com
I. www.aton-projects.com 
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fabrikant
Enphase Energy
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 energie-
opslagoplossing. Enphase heeft meer dan 39 miljoen micro om-
vormers verzonden, en meer dan 1,7 miljoen Enphase residentiële 
en commerciële systemen in meer dan 130 landen geïnstalleerd.

Peter Halmans
Het Zuiderkruis 65, 5216MV Den Bosch (Nederland)
T. +31 73 3035859
E. phalmans@enphaseenergy.com
I. www.enphase.com/nl

Devcon Ecosystems
Devcon Ecosystems is adviseur en ontwikkelaar van duurzame ener-
gieprojecten, waaronder zakelijke zonne-energie. Wij zoeken naar de 
beste oplossingen met het accent op verduurzaming met econo-
misch rendement. Wij kunnen u ook van dienst zijn met laadpalen 
of solar carports. Daarnaast bieden wij diensten voor het beheer en 
onderhoud van pv-installaties met als doel om het maximale ren-
dement uit de installatie te halen en zijn wij actief op het gebied van 
Scope 12 inspecties via ons eigen inspectiebedrijf Scope twaalf.

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

ESTG Leading in Positive Energy
Als distributeur van duurzame energieproducten draait bij 
ons alles om positieve energie. We ondersteunen ambitieuze 
professionals bij hun duurzame projecten. Wij zorgen voor 
de producten, een juiste prijs en een correcte aflevering op 
het afgesproken tijdstip, zodat we samen de wereld duur-
zamer maken.

Rietgraaf 2a, 6678PJ Oosterhout (Gld, Nederland)
T. +31 85 016 78 00
E. sales@estg.eu
I. www.estg.eu 

EWS 
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.

Am Bahnhof 20, 24983 Handewitt (Duitsland)
T. +49 4608 6781
E. info@fotovoltaiek.nl
I. www fotovoltaiek.nl

fabrikant
GoodWe Benelux
GoodWe (Stock code: 688390) is een toonaangevende, 
strategisch denkende fabrikant van PV-omvormers met een 
totale installatie van 35 GW in meer dan 100 landen. De PV-
omvormers 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.

Richard Kieber
Rietbaan 4, 2908LP Capelle aan den IJssel (Nederland)
T. +31 30 737 1140 (Nederlandse service installateurs)
T. +31 30 310 0456 (Engelse service eindgebruikers)
E. sales.nl@goodwe.comn | I. www.goodwe.com

fabrikant
Growatt New Energy
Growatt is een van de wereldwijd leidende spelers in duurzame 
decentrale opwekking van energie. Gespecialiseerd in groene 
opwekking van energie, slimme opslag en het (digitale) beheer van 
energieverbruik, bieden wij een compleet gamma aan voor bijna 
elke toepassing. Al onze producten, zoals omvormers, opslagsys-
temen en energiebeheersystemen worden door ons zelf ontworpen 
en geproduceerd. Wij behoren tot de top 3 PV-omvormer fabrikan-
ten wereldwijd, en zijn zelfs nr. 1 voor residentiële omvormers en 
geleverd volume van hybride producten voor lokale toepassingen.

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

fabrikant

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

Fronius International
Fronius International is een Oostenrijks familiebedrijf, 
opgericht in 1945. De Business Unit Solar Energy ontwikkelt 
sinds 1992 oplossingen op het gebied van fotovoltaïsche 
energie en levert deze via een wereldomspannend netwerk van 
deskundige installatie-, service- en verkooppartners. Fronius 
richt zich met name op oplossingen waarmee zonne-energie 
op slimme, kosten-efficiënte wijze kan worden opgewekt, 
opgeslagen, verdeeld en gebruikt.

fabrikant
Etepro
Etepro is specialist in kabelmanagement en energie-
distributie. Wij leveren onder andere kabeldraagsystemen, 
busbar, laadoplossingen en PV materialen. Als verlengstuk 
bieden wij u ook de mogelijkheid tot de montage en installatie 
van onze eigen producten. Ook hebben wij specialisten 
in dienst om u te adviseren.  

Ferry van Herwijnen
Van Coulsterweg 2a, 2952CB Alblasserdam (Nederland)
T. +31 78 681 1510
E. info@etepro.nl
I. www.etepro.nl

IBC SOLAR
IBC SOLAR is al 40 jaar een van ’s werelds grootste PV 
specialisten die totaaloplossingen biedt met een geïnstal-
leerd vermogen van meer dan 5,0 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.

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

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

Helukabel
HELUKABEL, al ruim 40 jaar een betrouwbare internationale 
partner, voor al uw kabelbenodigdheden: Zonnepaneelkabels 
(DC en AC); Infrastructuurkabels en draad; Industriële kabels & 
enkeladers; Data, Netwerk en Bus Technologie; Voor-geassem-
bleerde kabels; Spiraalkabels; Media Technologie; Maatwerk 
Kabels; Rupskabels; Kabeltoebehoren.

fabrikant
Huawei
Met een gevestigde aanwezigheid in markten voor zonne-
energie over de hele wereld biedt Huawei een nieuwe generatie 
omvormers & energieopslag oplossingen met slimme beheer-
technologie voor een volledig gedigitaliseerde slimme 
PV-oplossing: FusionSolar®. FusionSolar® is slim, veilig 
en betrouwbaar, en levert constant hoge opbrengsten en ROI, 
waardoor Huawei de eerste keuze is van investeerders en 
ontwikkelaars over de hele wereld.

Residentieel segment: Robert Judell
Commercieel & Utility segment: Atakan Bilecen
Laan van Vredenoord 56, 2289DJ Rijswijk (NL)
I. solar.huawei.com/nl

fabrikant
KOSTAL Solar Electric
KOSTAL Solar Electric werd in 2006 opgericht als afzonderlijke 
tak van KOSTAL Industrie Elektrik. Vandaag de dag is het een van 
de toonaangevende leveranciers van innovatieve omvormers voor 
zonne-energie, hybride en accu’s. De KOSTAL Smart Energy Meter 
en de KOSTAL Wallbox ronden het innovatieve productportfolio af. 
Met de KOSTAL-producten en het KOSTAL Solar Portal beschik-
ken KOSTAL-klanten over centrale instrumenten voor intelligente 
opwekking, opslag, regeling en gebruik van zonne-energie.

Patricia Strauss
Hanferstr 6, 79108 Freiburg im Br. (Duitsland)
T. +49 152 217 126 00
E. p.strauss@kostal.com
I. www.kostal-solar-electric.com
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Libra Energy
Libra Energy is een importeur, distributeur en full-service 
groothandel voor duurzame energieproducten en laadoplos-
singen voor elektrische voertuigen. Sinds de oprichting in 
2007 heeft Libra Energy in Europa een vooraanstaande positie 
ingenomen op het gebied van zonne-energie. Je kunt bij Libra 
Energy altijd rekenen op uitgebreide ondersteuning en service.

Customer Support
Eendrachtsstraat 199, 1951AX Velsen-Noord (NL)
T. +31 88 88 80 300
E. customersupport@libra.energy
I. Libra.energy

NEDKAB 
De specialist in aluminium kabel. Wij hebben een ruime voorraad, 
óók in koper. Wij bieden met ons bevlogen team de slimste oplossing 
voor elk kabel gerelateerd project dankzij ruime kennis en jarenlange 
ervaring. Niet alleen in laagspanning, maar ook in middenspanning! 
Nieuwsgierig geworden? Neem dan contact met ons op. 

Danielle Rossen
Rijnstraat 35, 5347KN Oss (Nederland)
T. +31 412 213 030
E. daniellerossen@nedkab.nl
I. www.nedkab.nl 

Natec Sunergy
Sinds 2004 is Natec uitgegroeid tot marktleider van 
A-merk solarproducten van Europa. We bieden een 
optimaal assortiment dat past bij de snel ontwikkelende 
markt. Natec is de schakel tussen wereldwijde producenten 
en professionele solarinstallateurs die zich dagelijks 
bezighouden met solarprojecten in Europa. 

Graaf van Solmsweg 50-T, 5222BP Den Bosch (NL)
T. +31 73 684 08 34
E. info@natec.com
I. www.natec.com

Navetto   
Navetto | Partner van de duurzame installateur. Van zonnepanelen 
op het dak, de auto opladen of energie opslaan. Navetto biedt 
installatie-oplossingen en draagt op deze manier bij aan de 
energietransitie. Met een compleet assortiment zijn we dé part-
ner voor de duurzame installateur in de solarbranche. Het is 
onze missie om een bijdrage te leveren aan de energietransitie, 
met behulp van decentraal opgewekte schone energie. 

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

Profi NRG
ProfiNRG installeert grootschalige PV-projecten voor vastgoed-
eigenaren, energie-coöperaties en projectontwikkelaars van zon-
neparken en zonnedaken. Daarnaast leveren we PV-installaties aan 
bouw- en installatiebedrijven. Wij ontzorgen installateurs met het 
aanvragen van SDE, systeemontwerp, legplannen, kabelberekenin-
gen en opbrengstberekeningen. U profiteert als opdrachtgever van 
een groot zonnepaneelproject van het voordeel van de beste deals 
met toeleveranciers en een uitgebreid productaanbod. Ook voor 
energieopslagsystemen kunt u bij ProfiNRG terecht.

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

Search4Solar
Search4Solar is opgericht om vraag en aanbod binnen 
Europa te kunnen bundelen. Search4Solar heeft inmiddels 
een uitstekend track record als inkoopplatform voor 
zonnepanelen, omvormers en batterij oplossingen.

Bart Wansink
Coolsingel 104, 3011AG Rotterdam (Nederland)
T. +31 180 810 402
E. sales@search4solar.com
I. www.search4solar.com

PVO International
Als koploper in de Europese markt verzorgt PVO International 
de inkoop van topkwaliteit zonnepanelen, omvormers, bat-
terijen, laadpalen, kabels en montagemateriaal. Grote volumes 
zijn leverbaar tegen gunstige voorwaarden. Wij regelen het 
volledige inkoopproces inclusief logistieke oplossingen. Onze 
partners kunnen rekenen op onze uitstekende operationele 
service. Samen met u maken wij uw solarprojecten succesvol.

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

fabrikant
SAJ Electric Europe 
SAJ is een van de grootste wereldwijde fabrikanten van 
PV-omvormers en levert on-grid PV-omvormers van 0,7 kW 
tot 125 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 hoogwaar-
dige producten en snel reagerende diensten met een lokaal 
servicenetwerk.

Louisa Li
Maagdenstraat 44, 9600 Ronse (België)
T. +31 614212483
E.  louisa.li@saj-electric.com
I. www.saj-electric.com 

SMA Benelux
Met meer dan 40 jaar ervaring en een wereldwijd geïnstalleerd 
vermogen van meer dan 110 gigawatt zet SMA vandaag de 
standaard voor de duurzame energievoorziening van morgen. Het 
uitgebreide aanbod bestaat onder andere uit krachtige omvormer 
en opslagsystemen, intelligente oplossingen voor energiebeheer en 
alomvattende services voor residentiële, commerciële en industriële 
zonnestroomprojecten. In de Benelux staat een team van meer dan 
30 mensen klaar om u te ondersteunen met opleidingen en service. 

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

fabrikant

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

Solarclarity
Solarclarity is dé online groothandel die solar simpel maakt voor 
residentiële installateurs. In de webshop kun je terecht voor de 
meest actuele solar hardware voor alle soorten residentiële en 
klein-commerciële daken. Vanuit het eigen distributiecentrum in 
de regio Amsterdam levert Solarclarity zonnepanelen, omvormers, 
batterijen, laadpalen, energiemanagement- en monitoringssyste-
men aan installateurs in de Benelux, Zweden en Frankrijk. Solarcla-
rity heeft een eigen merk zonnepanelen: Denim en een eigen merk 
energiemanagementproducten: Bliq. 

fabrikant
SolarEdge Technologies
SolarEdge is wereldwijd toonaangevend in slimme energie-
technologie. Dankzij de techniek van wereldklasse en een niet 
aflatende focus op innovatie creëren zij producten en oplos-
singen waarmee ze ons leven van slimme energie voorzien 
en vooruitgang in de wereld mogelijk maken. SolarEdge is de 
nummer 1 van de wereld in de ontwikkeling en productie van 
omvormers. Inmiddels zijn in 133 landen ter wereld miljoenen 
systemen van SolarEdge geïnstalleerd.

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

SolarNRG
Een van de grootste leveranciers en installateurs van zonne-
stroomsystemen 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 bestel-
len, en zeer ervaren met collectieven als Eneco, Engie, iChoosr 
en Vereniging Eigen Huis.

Sander Noordermeer
Mercuriusplein 40, 2685LP Poeldijk (Nederland)
T. +31 174 752 965
E. sander@solarnrg.nl
I. www.solarnrg.nl
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SolarToday 
SolarToday is dé internationale solar groothandel voor instal-
lateurs. Door onze ruime voorraad zonnepanelen, omvormers, 
opslag en montagemateriaal worden installateurs binnen no-
time voorzien van de juiste materialen. Met gespecialiseerde 
kennis bij onze vestigingen adviseren en ondersteunen we 
installateurs bij grote of kleine projecten. Kijk op solartoday.nl 
voor meer informatie. 

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

fabrikant
Solis (Ginlong Technologies)
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.

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

fabrikant
Solplanet
Solplanet is een merk van AISWEI, dat sinds 2007 omvormers 
fabriceert als onafhankelijk onderzoeks-, ontwikkelings- en 
productiebedrijf. Naast het merk Solplanet fabriceert AISWEI, 
met succes hoogwaardige en betrouwbare producten voor 
gerenommeerde merken als SMA en Zeversolar. Daarnaast 
is het Europese hoofdkantoor gevestigd in Amsterdam en 
distribueert Solplanet vanuit een magazijn in Nederland. 
Dat biedt zekerheid.

Frank Versteeg
Barbara Strozzilaan 101, 1083HN Amsterdam (NL)
T. +31 20 2402557
E. sales.nl@solplanet.net
I. www.solplanet.net/nl

VAMAT
VAMAT is officieel importeur/distributeur van Huawei omvormers, 
batterijen en transformatorstations in de gehele Benelux! 
Wij bieden producten aan de residentiële, commerciële en 
utiliteitsmarkt. Ons team heeft de expertise om u te ondersteunen 
bij servicevraagstukken én te adviseren tijdens de engineerings-
fase en realisatie van uw project. 

Sander Binnema
Maarssenbroeksedijk 33, 3542DM Utrecht (Nederland)
T. +31 348 769 059
E. sales@vamat.nl 
I. www.vamat.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, ge-
bouwbeheer, industriële automatisering, retail en woningbouw.

Niek de Bruin
Aardvletterweg 14, 3417XL Montfoort (Nederland)
T. +31 348 47 34 34
E. info@vandenpol.com 
I. vandenpol.com

VDH Solar Groothandel
VDH Solar heeft als totaalleverancier een ruim assortiment 
A-merk zonnepanelen, omvormers, montagesystemen, 
storage, warmtepompen 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. 

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

WATT Infra netinpassingen
WATT Infra bouwt vol overgave mee aan de energietransitie. 
We hebben volle focus op infrastructuur voor zon- en wind-
parken en (stads)warmte. We helpen u graag met engineering 
en realisatie van Middenspanning en Hoogspanning-verbindingen. 
Waar van toepassing maken we gebruik van cablepooling, 
spanningstransformaties en batterij opslag. Met een fanatiek 
en ondernemend team doen we het net even anders.

innovatie   -   engineering   -   realisatie
Robbert van Gompel
Achtseweg Zuid 151E, 5651GW Eindhoven (Nederland)
T. +31 6 535 68 782
E. robbert@watt-infra.nl
I. www.watt-infra.nl

Xperal
Xperal is een vooruitstrevend bedrijf dat is gespecialiseerd in 
(groot)zakelijke zonnepanelen installaties. Wij streven ernaar 
zonne-energie voor iedere ondernemer toegankelijk te maken. 
Met onze jarenlange expertise leveren wij zonnepanelen aan 
klanten die willen besparen en verduurzamen. Als adviseur en 
installateur begeleiden wij onze klanten door het gehele proces. 
Dit doen wij met vertrouwen, een eerlijk advies, hoogwaardige 
kwaliteit en een goede afhandeling met de juiste nazorg.

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

Wattkraft Solar
Wattkraft is de grootste en belangrijkste importeur van Huawei 
omvormers en energieopslagsystemen 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. 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

Wattkraft Benelux  
Laan van Chartroise 166B, 3552EZ Utrecht (Nederland)
T. + 31 30 227 05 26 
E. sales.benelux@wattkraft.com
I. www.wattkraft.com



Iedere zichzelf respecterende 
montagesysteemfabrikant 

maakt vandaag de dag bij de 
productie van zijn montage-

systemen gebruik van 
gerecycled aluminium of staal. 

De eerste fabrikant wiens 
product uit 100 procent 

gerecycled materiaal bestaat, 
moet echter nog opstaan. Dat 

zo’n product binnen enkele 
jaren op de Nederlandse 

en Vlaamse zonne-energie-
markt geïntroduceerd wordt, 

lijkt welhaast zeker. 
Nu de duurzaamheidseisen 

aan zonnepanelen snel 
toenemen, zullen die ook 

oor montagesystemen snel 
hun intrede doen.

Zonnepaneelfabrikanten zijn er de laatste 
jaren aan gewend geraakt. Kritische 
vragen over de duurzaamheid van hun 
productieprocessen. Om de milieubelas-
ting van zonnepanelen te bepalen, wordt 
een levenscyclusanalyse (lca) uitgevoerd. 
In Nederland worden de uitkomsten van 
deze lca’s vastgelegd in de Nationale 
Milieudatabase (NMD) die de basis vormt 
voor het uitvoeren van MilieuPrestatie 
Gebouwen (MPG)-berekeningen. Ook 
België kent zo’n database – de Databank 
voor milieuproductverklaringen (EPD) – 
maar daar zijn vooralsnog geen zonnepa-
nelen in opgenomen. 

Gedwongen
Nu zonnepanelen mainstream zijn gewor-
den en ook bij ieder nieuwbouwproject 
standaard worden toegepast, zullen 
steeds meer fabrikanten zich gedwongen 
zien hun producten te laten doorrekenen 
voor opname in de database(s) en monta-
gesysteemfabrikanten zullen ongetwijfeld 
in hun kielzog volgen.
Een belangrijk voordeel voor hen is dat 
een van hun primaire grondstoff en – 
aluminium – zeer goed te recyclen is. Dat 
recyclen vraagt slechts een fractie van de 
energiebenodigdheid ten opzichte van de 
primaire productie. Het is daarmee logisch 

dat montagesysteemfabrikanten op grote 
schaal gebruikmaken van gerecycled alu-
minium. Zo maken Sunbeam en IMS-Solar 
gebruik van aluminium van Norsk Hydro 
en Hammerer Aluminium Industries (HAI), 
2 duurzamere aluminiumproducenten. De 
bedrijven gaan namelijk verder dan het 
gebruik van gerecycled aluminium – dat 
door vrijwel iedere aluminiumproducent 
gebruikt wordt, omdat het veel goedkoper 
is dan volledig nieuw aluminium maken 
– en gebruiken aluminium met een lage 
CO2-uitstoot doordat het met hernieuw-
bare energie wordt geproduceerd.

Oorlog
Dat montagesysteemfabrikanten bij hun 
productinnovaties in toenemende mate 
aandacht schenken aan circulariteit en 
duurzaamheid is geen overbodige luxe, 
want ze hebben nog altijd te maken met 
hoge grondprijzen als gevolg van de co-
ronacrisis. Zo tikte de prijs voor aluminium 
in de winter van 2022 op de London Metal 
Exchange (LME) het hoogste niveau in 10 

jaar tijd aan. Sindsdien zijn de prijzen wel 
gedaald, maar ze bevinden zich nog altijd 
fl ink boven de pré-coronaprijzen. 
De Russisch-Oekraïense oorlog vergrootte 
bovendien in 2022 de problemen. Staal- 
en aluminiumfabrieken in Oekraïne werden 
gesloten of platgebombardeerd en de 
levering uit Russische fabrieken stagneer-
de. Daarbovenop schoot de energieprijs 
omhoog, waardoor productieprocessen 
duurder werden. Gemiddeld zijn de kosten 
voor een montagesysteem hierdoor met 
tientallen procenten gestegen ten opzichte 
van enkele jaren geleden.

Gevulde orderportefeuille
Prijsstijgingen of niet, ook montagesys-
teemfabrikanten moeten nog steeds 
alles op alles zetten om aan de vraag te 
kunnen voldoen. Ze weten zich door de 
snelgroeiende residentiële en commer-
ciële markt namelijk verzekerd van over-
volle orderportefeuilles. Groeimogelijk-
heden lijken eindeloos en enkel beperkt 
te worden door het  – ogenschijnlijk   

MONTAGESYSTEMEN
Circulair materiaalgebruik
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Gerecycled aluminium in toekomst niet meer goed genoeg?

Fabrikanten moeten 
werk maken van 100 procent 
circulaire montagesystemen

aerocompact.com

Het CompactFLAT GS-systeem is een hoog opstaand platdaksysteem dat speciaal is ontwikkeld voor montage op 
groendaken en voor toepassingen met bifaciale modules. Met deze montageoplossing worden prestatieverhogende 
effecten van de PV-modules en de noodzakelijke afstand tot het dakoppervlak bij groene daken bereikt.

CompactFLAT GS

IDEAAL VOOR TOEPASSINGEN VOOR GROENDAKEN

TOT 20% HOGERE OPBRENGST

SNELLE OPBOUW WEINIG ONDERDELEN, GEEN LANGE RAILS

OP BASIS VAN HET BEPROEFDE BEUGELSYSTEEM

HOGE STABILITEIT TEGEN LAGE KOSTEN

NIEUW VOOR
BIFACIALE

PV-MODULES &
GROENDAKEN
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tijdelijke – gebrek aan grondstoff en, 
personeel en productiecapaciteit. 
De voor montagesysteemfabrikan-
ten belangrijke residentiële pv-markt 
ligt daaraan ten grondslag en kende 
zowel in Nederland als in Vlaanderen 
in 2022 een double digit-groei. Samen 
zijn ze jaarlijks goed voor grofweg 2 
gigawattpiek. Met de wetenschap dat 
er in Nederland in de komende 3 jaar 
daarbovenop meer dan 10 gigawattpiek 
aan pv-projecten met een beschikking 
van de subsidieregeling SDE++ opgele-
verd moeten worden – en in Vlaanderen 
honderden megawattpiek van de calls 
groene stroom – is er werk in overvloed 
voor montagesysteemfabrikanten. 

Grootformaat
Ondertussen lijken de producenten het 
probleem van de steeds groter wor-
dende zonnepanelen naar het verleden 
te hebben verwezen. De zonnecellen 
in zonnepanelen werden de afgelopen 
jaren steeds groter door het grotere 
formaat wafers. Waar eerst M6-wafers of 
zelfs kleinere werden gebruikt, zijn M10- 
en M12-wafers de standaard met een 
marktaandeel van meer dan 80 procent.  
Zonnepanelen met zonnecellen geba-
seerd op M10-wafers van 182 bij 182 
millimeter waren in 2022 goed voor zo’n 
55 à 60 procent van de verkopen en 
G12-wafers van 210 bij 210 millimeter 
voor 20 à 25 procent. Zonnepanelen met 
zonnecellen gebaseerd op M6-wafers 
van 166 bij 166 millimeter waren wel-
iswaar nog goed voor zo’n 20 procent 
marktaandeel, maar dat maakt dat alle 
andere afwijkende formaten tot het ver-
leden behoren. Dat aandeel zal de ko-
mende jaren ongetwijfeld snel krimpen, 
wat het leven van montagesysteemfabri-
kanten weer iets eenvoudiger maakt. 

Nieuwe overnames?
Terwijl groeistuipen en product- en ma-
teriaalinnovaties veel van de aandacht 
van montagesysteemfabrikanten opei-
sen, sluimert op de achtergrond de aan-
houdende marktconsolidatie. Zo blijft de 
Esdec Solar Group – de bedrijvengroep 
waartoe onder meer montagesysteemfa-
brikant Esdec en Blubase behoren – op 
overnamepad. De bedrijvengroep heeft 
de aandeelhoudersbasis versterkt met 
Blackstone. Het bedrijf liet bij de aan-
kondiging weten goed gepositioneerd te 
zijn om in de komende jaren te profi teren 
van ‘organische marktgroei en consoli-
datiemogelijkheden’. ©
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Verticaal, drijvend en naar de zon

Waar de markt voor dakgebonden pv-systemen logischerwijs het leeuwendeel van de 
aandacht van Nederlandse en Vlaamse montagesysteemfabrikanten opeist, begint de 
markt voor drijvende en grondgebonden pv-systemen de volwassen status te bereiken. 
In de komende jaren wordt daarbij de stap naar subsidievrije zonne-energie gezet.

Leveranciers van montagesystemen voor grondgebonden en drijvende zonneparken 
worden daarbij uitgedaagd om via innovaties nieuwe marktsegmenten aan te boren. Het 
‘ouderwetse’ monofunctionele zonnepark behoort tot het verleden. Willen projectontwik-
kelaars een vergunning krijgen voor grondgebonden zonneweiden dan is multifunctioneel 
ruimtegebruik een hard criterium. Op landbouwgrond is de potentie voor combinatie met 
akkerbouw – oftewel agri-pv – dan ook groot. Dat zou de komende jaren zomaar eens de 
weg vrij kunnen maken voor solar trackers.

Meeropbrengst
IHS voorspelt een grote toekomst voor deze pv-systemen die de zon volgen. Zo stelt 
het marktonderzoeksbureau dat in Europa 43 procent van de grootschalige zonne-
energieprojecten die tot en met 2025 gerealiseerd zullen worden van trackers voorzien 
zullen zijn. De opkomst van dubbelzijdige zonnepanelen beïnvloedt de vraag positief. De 
meeropbrengst van bifaciale zonnepanelen wordt namelijk ingeschat op 5 tot 20 procent 
onder optimale omstandigheden. Fabrikanten stellen echter dat die meeropbrengst kan 
oplopen tot 30 procent door het gebruik van solar trackers die de mogelijkheid hebben 
om de hellingshoek van de zonnepanelen continu te wijzigen. 

Strokenteelt
In de Benelux heeft Vattenfall in 2022 een van de eerste projecten met trackers gebouwd. 
Op grond van het Rijksvastgoedbedrijf heeft Vattenfall onder de vlag van het nationaal 
consortium Zon in Landschap in 2022 het eerste Nederlandse zonnepark met trackers ge-
bouwd. Het project in Almere – gelegen in de oksel van de snelwegen A6 en A27 – moet 
laten zien hoe een combinatie van zonnepanelen en agrarische strokenteelt een positieve 
businesscase voor boeren kan opleveren. 

Verticaal
50 kilometer verderop heeft de Duitse montagesysteemfabrikant Next2Sun zijn entree 
in de Benelux gemaakt. Daar heeft Vrijstad Energie bij Stal Den Heuvel een project met 
verticaal geplaatste zonnepanelen op landbouwgrond gerealiseerd. De verticale zonnepa-
nelen zijn 6 tot 8 meter uit elkaar geplaatst, zodat ze niet in elkaars schaduw staan en het 
groeien van gewassen en grazen van koeien gewoon kan doorgaan. De tussenruimte is 
ook voldoende om alle landbouwvoertuigen op het veld te laten rijden. 

Natuureilanden
Net als bij grondgebonden zonneparken, wordt ook bij drijvende zonneparken meer en meer 
naar een combinatie van functies gezocht. Niet meer gebruikte zandwinlocaties, ondiepe 
binnenwateren en kunstmatige reservoirs worden door de opmars van drijvende zonneparken 
steeds aantrekkelijker, niet in de laatste plaats omdat het voor projectontwikkelaars steeds 
moeilijker wordt geschikte gronden voor zonneweiden te bemachtigen. Zo heeft gebieds-
ontwikkelaar K3 zandwinlocatie de Lingemeren ontwikkeld tot een aaneengesloten, waterrijk 
natuur- en recreatiegebied. Midden op het water zijn een drijvend wandelpad, natuureilanden, 
een drijvende dijk én een drijvend zonnepark van 6,5 megawattpiek gerealiseerd. 

[ADVERTORIAL]

Sunbeam
Kwikstaartlaan 18, 3704GS Zeist (Nederland)
T.  +31 30 43 00 333
E. info@sunbeam.solar
I.  www.sunbeam.solar

Sunbeam Nova voor gemak op het dak
Installateurs die een zonne-energiesysteem op een plat dak moeten plaatsen, 
krijgen met het Nova-montagesysteem hun werk makkelijker en sneller klaar. 
Waarom werkt Sunbeam zo veel makkelijker? Nova is ontworpen voor gemak.

Dat doordachte ontwerp van Sunbeam blijkt uit diverse 
aspecten tijdens de installatie, die de installateur dat gevoel 
van ‘Hé, dat is handig!’ geven als zij op het dak staan. Een 
hele reeks innovaties draagt daarvoor zorg.

Automatische potentiaalvereffening
Zo heeft Sunbeam in Nova voor automatische 
potentiaalvereff ening gezorgd. Zonder moeite of extra 
kosten. Het zonnepaneel wordt bij het plaatsen dus 
automatisch elektrisch verbonden met de constructie. Die 
voldoet aan NEN1010 als het gaat om potentiaalvereff ening en 
aarding, zodat de installateur ook daar geen zorgen over heeft.

Perfecte paneelondersteuning
Sunbeam Nova ondersteunt zonnepanelen over de 
volledige korte zijde. Dat is beter dan alleen op de 
hoeken: het levert minder kans op schade en daardoor 
opbrengstverlies op. Het Nova-systeem beschikt 
daarnaast over een ruime verzameling slimme accessoires. 
Met de Boostervoet kunnen installateurs bijvoorbeeld 
stabiel monteren op een licht hellend dak tot wel 5º. 
De Boostervoet past onder alle Nova-systemen en is 
bovendien op grinddaken te gebruiken voor het ophogen 
van het veld. Daarmee bereiken installateurs een verbeterde 
afwatering. De installatie (en het installatiegemak) wordt 
compleet met de zijplaten van Sunbeam, die zijn voorzien 
van geïntegreerde kabeldoorvoer.

Altijd de juiste klemmen
Door de universele midden- en eindklemmen van Nova 
zijn met dezelfde klemmen panelen van verschillende 
diktes vast te zetten. Daarom hoeven monteurs nooit te 
zoeken naar de juiste klemmen. En evenmin naar het juiste 
gereedschap, want voor de montage is maar één tool nodig.

Magnelis-staal voor een betere bescherming
Door de toepassing van Magnelis®, staal met een speciale 
coating van Arcelor Mittal, is het montagesysteem langdurig 
beschermd tegen onder meer corrosie. Dat gebeurt met 
een beschermende fi lm op basis van aluminium, zink en 
magnesium. Tegelijk is staal sterker dan het aluminium van 
traditionele montagesystemen.

Tel daarbij op dat Nova beschikbaar is in vele steekmaten, 
zowel in portrait als landscape en fl exibele ballastering 
biedt. Het montagesysteem is compact verpakt met weinig 
restverpakking op het dak. Ook de projectondersteuning van 
Sunbeam draagt bij aan het gemak 
voor installateurs: Sunbeam levert 
service van de eerste schets tot de 
feitelijke montage op het dak.

Wil je meer info of 
heb je interesse? 
Scan de QR-code!
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Allimex Green Power, PV-Projecten en Heijderhoeve:

‘Zonne-energie brengt 
verlichting in landbouwsector’

Referentieprojecten 
Allimex Green Power

Brussels Beer Project Bel-
gië kreeg een pv-installatie 
op haar kleurrijke dak. Deze 
brouwerij in hartje Brussel 
probeert haar impact op 
het milieu te beperken en 
zo CO2-neutraal mogelijk te 
werken. Voor deze instal-
latie werd gebruikgemaakt 
van het inlegsysteem 
ALLiN. 

De luchthaven in het 
Belgische Deurne kreeg een 

zonnepaneelinstallatie. Niet op het dak, 
maar tegen de gevel. Dankzij de speciale 
montage met steeldeckplaatjes kon de 
installatie eenvoudig geplaatst worden 
zonder gebruik van klemmen.

In het Nederlandse Putten werden meer 
dan 2.500 zonnepanelen geïnstalleerd 
in één agrarisch project. De volledige 
installatie werd gemonteerd met het 
inlegsysteem ALLiN. 

Een transportfirma in Nederland kreeg 
meer dan 1.500 zonnepanelen op het 
dak van het distributiecentrum. Die 
opgewekte energie zullen ze gebruiken 
om de volledig elektrische bestelbussen 
elke dag op te laden. 

In Nederland werden op een pompoen-
boerderij meer dan 1.100 zonnepanelen 
geplaatst. Dat was geen simpele klus 
door de verzwakte dakconstructie in 
het midden van de schuur. Dankzij het 
montagesysteem ALLiN kon toch zoveel 
mogelijk ruimte benut worden om 
duurzame energie op te wekken. 
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Aan de keukentafel van Robert van der 
Heijden gaat het al snel over verduur-
zaming en de wijze waarop hij daar als 
varkenshouder invulling aan geeft. Zijn 
bedrijf kent meerdere locaties rondom 
Heeswijk-Dinther en houdt de hele 
keten – van zaadje tot karbonaadje – in 
eigen hand. Daarbij sluit het de kring-
loop zoveel mogelijk. Van der Heijden: 
‘Zo verbouwen we het voedsel voor de 
biggen gedeeltelijk zelf. We maken ook 
ons eigen brijvoer van hoogwaardige 
restproducten, bijvoorbeeld van fabri-
kanten van friet en olie en boeren in de 
omgeving. Onze mest verwerken we tot 
vloeibare en vaste mest voor de land-
bouw. Daarnaast zijn de stallen voorzien 
van grondbuizen. De lucht die daardoor-
heen loopt, wordt in de zomer gekoeld 
en in de winter verwarmd door het 
grondwater. Onze warmtepompen halen 
warmte uit de luchtkanalen waardoor we 
fors gas en elektriciteit uitsparen. Boven-
dien reduceren we geur- en fi jnstof met 
luchtwassers.’

Kopje onder
Het merendeel van de elektriciteit die op 
de Heijderhoeve wordt verbruikt, gaat 
naar het verwarmen, koelen en ventile-
ren van de stallen, en naar de mestver-

werkingsinstallatie van 170 ampère die 
24/7/365 draait. Met de energieprijzen 
van eind 2022 zou dat resulteren in een 
rekening van zo’n 170.000 euro per 
maand voor alle locaties samen. ‘Die is 
niet op te brengen, dan gaan we kopje-
onder’, aldus Van der Heijden. 
De energiecrisis van nu kwam voor hem 
echter niet als een donderslag bij heldere 
hemel. De prijs voor stroom was in de 
voorgaande jaren reeds verdubbeld. De 
vraag ‘Hoe gaan we hiermee om?’ was 
al eerder gesteld. Zonnepanelen leggen 
was de logische optie.

Grote winst
Begin 2022 legde PV-Projecten de 
eerste zonnepanelen op een stal van de 
Heijderhoeve. Dat engineering, procure-
ment en construction (epc-)bedrijf werd 
in 2019 opgericht door Thom Stelwagen. 
Inmiddels telt het meer dan 30 mensen. 
De focus ligt op full service turnkey 
zonne-energieprojecten op platte en 
agrarische daken. Zo’n 70 procent van 
het werk wordt gerealiseerd in dat laat-
ste marktsegment. Een belangrijke reden 
waarom Van der Heijden de opdracht 
aan PV-Projecten gunde, was de kennis 
over het AC-gedeelte van pv-installaties, 
met name omdat daar grote winst te 

behalen was in het maximaliseren van 
de winst uit zonnestroom.

Geen SDE++
Op de Heijderhoeve zijn 2 gebouwen 
van zonnepanelen voorzien. De eerste 
installatie telt 1.460 zonnepanelen; die 
zijn gezamenlijk goed voor een vermo-
gen van 671 kilowattpiek. De stroom 
wordt onder andere gebruikt voor de 
warmtepompen en het ventilatiesys-
teem in de stal. De overproductie wordt 
in het stroomnet geïnjecteerd via een 
transformatorhuisje aan de weg. Aan 
de andere kant van die weg – waar nog 
geen 50 meter verderop onder andere 
de mestverwerkingsinstallatie van de 
Heijderhoeve staat – is de situatie echter 
anders. Het stroomnet zit er vol volgens 
de netbeheerder, een netaansluiting is 
niet mogelijk. Het zonnestroomsysteem 
dat daar is geïnstalleerd, moet het dus 
doen zonder SDE++-subsidie. 

Optimum
Stelwagen: ‘Dat betekent dat we 
zorgvuldig en creatief moesten zijn in 
het engineeren van deze systemen om 
geen zonnestroom verloren te laten 
gaan en de beste return on investment 
te realiseren. Daarvoor hebben we 
onder andere vele simulaties gedaan 
om het optimum tussen de jaarlijkse 
opwek van zonne-energie en vraag 
van de mestverwerkingsinstallatie te 
bepalen. Die verbruikt doorlopend zo’n 
117 kilowatt stroom per uur en wordt 
nu gevoed door de 1.200 zonnepanelen 
van het tweede systeem.’

Innovatieve bevestiging
Allimex Green Power – totaalleveran-
cier voor groene energieoplossingen – 
zorgde voor het optimale montagesys-
teem. De groothandel heeft vestigingen 
in Nederland en België, in Apeldoorn 
en Tessenderlo, en levert een breed 
gamma aan producten waaronder com-
ponenten voor zonne-energiesystemen, 
laadpalen en batterijen. PV-Projecten is 
er vaste klant. ‘Allimex heeft een jong 
team en goede prijzen. Het wordt niet 
ingewikkelder gemaakt dan het is. En 
hebben we ondersteuning nodig, bij-
voorbeeld bij het technisch ontwerp van 
systemen of on the job, dan krijgen we 
die direct. Dat is heel fi jn werken’, aldus 
Stelwagen, die ook de onderdelen voor 
de zonne-energiesystemen voor de He-
ijderhoeve uit de schappen bij Allimex 
Green Power haalde.

Eigen montagesystemen
Allimex Green Power heeft een geheel 
eigen signatuur en propositie. Dat heeft 
alles te maken met de oorsprong als 
metaalbewerker. Met de opkomst van 
zonne-energie klopten er steeds meer 
partijen aan met specifi eke vragen 
aangaande bevestigingsmaterialen 
voor pv-installaties. Dat resulteerde in 
het ontwerpen en fabriceren van eigen 
montagesystemen. Key-accountmana-
ger van Allimex Green Power Emil van 
Baarlen: ‘Laten we eerlijk zijn; een zon-
nepaneel of omvormer leveren is niet 
zo’n grote kunst. Maar wij maken wel 
een groot verschil met onze aangepaste 
montagesystemen, ook in een tijd van 
tekorten aan materialen.’ 

Gelikt
Allimex Green Power biedt oplossin-
gen – dakhaken, profi elen en volledige 
montagesystemen – voor alle schuine en 

platte daken en grondinstallaties. Vanuit 
de grote expertise in aluminium en rvs 
kan het bedrijf bovendien snel producten 
op maat maken als dat nodig is. ‘Op de 
golfplatendaken van Heijderhoeve maak-
ten we gebruik van ons inlegsysteem 
ALLiN’, vertelt Van Baarlen. ‘Dat is vol-
ledig berekend op de meest uitdagende 
wind- en trekkrachten in verschillende 
opstellingen. Het laat ruimte voor goede 
ventilatie en is geschikt voor vrijwel alle 
zonnepanelen, zowel voor landscape- 
als portraitopstelling. Het leggen van 
de zonnepanelen gaat razendsnel, je 
hoef ze er alleen maar in te schuiven 
en aan te sluiten. Dat levert een strak, 
aaneengesloten zonnedak op. Dat oogt 
gelikt, zoals je ook hier kunt zien. Daar 
ben ik trots op, maar misschien nog wel 
meer op de samenwerking met Robert 
en Thom. Met behulp van zonnepanelen 
sluiten we de kringloop verder en maken 
we de energierekening behapbaar.’

Varkenshouderij Heijderhoeve is een fl inke stroomverbruiker. 
De exorbitante stijging van de elektriciteitsprijzen legt dan 

ook een grote druk op het bedrijf. Zonne-energie brengt 
echter verlichting. PV-Projecten installeerde in totaal 2.660 

zonnepanelen op 2 gebouwen. Voor beide installaties maakte 
het, zoals altijd, gebruik van een montagesysteem van 

Allimex Green Power. Het project mag met recht worden 
gekarakteriseerd als vernuftig. Het verbruiksprofi el van het 

bedrijf is specifi ek en de beperkte netcapaciteit bracht 
uitdagingen. Dat leidde tot een slim en uitgebalanceerd 

ontwerp ten behoeve van een optimale businesscase.



Mensenwerk
‘In Europa was er de afgelopen 10 jaar 
geen enkel geval van brand bij indaksyste-
men met de frames van GSE Intégration. 
Ook in Nederland was dat, sinds de intro-
ductie 7 jaar geleden, niet aan de orde. Bij 
een goede training van de installateurs is 
het risico op brand nul.’ 
Hij vervolgt: ‘Onze systemen hebben alle 
tests doorstaan voor installatie in Frankrijk, 
België, Nederland en het Verenigd Konink-
rijk. Daarnaast hebben we ze op brandvei-
ligheid laten valideren door de laboratoria 
van Warringtonfi re in België. Maar dat sluit 
fouten bij het installeren natuurlijk niet uit. 
Het goed aansluiten van connectoren, 
het gebruik van materialen met de juist 
brandklasse, vochtremmende folies, het 
hanteren van de relevante NEN-normen 
voor elektrische installaties, het volgen 
van onze handleidingen…  Dat is allemaal 
mensenwerk. Daarom verzorgen wij sa-
men met BDA Dak- en Gevelopleidingen 
speciale opleidingen voor de montage van 
onze systemen. Zo verzekeren we aan alle 
kanten kwaliteit en veiligheid.’
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GSE Intégration voorspelt sterke toename indaksystemen

‘Bij een goede training 
van installateurs is het 
risico op brand nul’
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Raoul Haasjes trad in 2022 aan als Busi-
ness Developer bij GSE Intégration. Hij is 
het gezicht van het bedrijf in de Benelux. 
‘Die rol is mij op het lijf geschreven. Mijn 
liefde voor duurzame energie was altijd 
al groot. Ik heb er ook mijn werk van 
gemaakt. Zo was ik eerder commercieel 
verantwoordelijk voor hernieuwbare-ener-
gieprojecten van grote energieleveran-
ciers. Die ervaring neem ik mee naar GSE 
Intégration, met als doel onze groei in 
Nederland en Vlaanderen te versnellen.’

Extra impuls
GSE Intégration ontwikkelt en produ-
ceert geïntegreerde pv-oplossingen 
voor daken van woningen. Het is de 
Europese marktleider in indakmonta-
gesystemen. Die zijn plug-and-play te 
installeren op bijna ieder schuin dak, en 
compatibel met vrijwel alle standaard-
zonnepanelen die op de markt verkrijg-
baar zijn. Met die frames heeft GSE 
Intégration meer dan 80 procent van de 
Europese indakmarkt in handen. Dat 
succes startte in 2010, en kreeg 8 jaar 
later een extra impuls met de overname 
door TERREAL/CREATION. Dat con-
cern heeft meer dan 4.500 werknemers 
en kan bouwen op 150 jaar aan ervaring 
als specialist in dakbedekking.

Grote modules
Haasjes: ‘Er is inmiddels meer dan 5 
miljoen vierkante meter aan producten van 
GSE Intégration op daken van woningen 
gelegd in 30 landen. In totaal heb je het 
dan over meer dan 1 gigawattpiek aan 
zonnepanelen. De energietransitie versnelt 
echter, de vraag naar zonne-energiesyste-
men neemt toe. Daarom hebben we onze 
productiecapaciteit in 2022 verdubbeld, 
van 1.500 naar 3.000 frames per dag. 
Daarnaast hebben we ons productengam-
ma vernieuwd. Dat deden we onder an-
dere uit het oogpunt van installatiegemak 
en -snelheid. En we hebben ook een serie 
producten in ontwikkeling die geschikt 
zijn voor de grotere zonnepanelen die de 
markt nu langzaam overnemen.’

Meer dan logisch
In Frankrijk is het marktaandeel van 
indaksystemen 90 procent. In Engeland 
is dat, na een kanteling van de markt van 
opdak naar indak, inmiddels 80 procent. 
Dat staat in schril contrast met de lage 
landen, waar nog relatief weinig geïnte-
greerde zonnedaken op woningen wor-
den gerealiseerd. Haasjes geeft echter 
aan dat er verandering gloort. Indak zal 
volgens hem ook hier sterk in populariteit 
toenemen. Hij ziet dat als niet meer dan 

logisch, allereerst vanwege de steeds 
striktere wettelijke eisen ten aanzien 
van verduurzaming bij het bouwen van 
nieuwe woningen en renovatie. Haasjes 
noemt in dat verband als voorbeeld de 
BENG- en BEN-normen ten aanzien van 
nieuwbouw in Nederland en Vlaanderen.

Additionele winst
‘Het ligt daarbij voor de hand om voor 
indak te gaan. Je hoeft dan immers geen 
dakpannen te leggen, onze frames ne-
men die functie over. Dat betekent een 
fl inke kostenbesparing, zowel op mate-
riaal als arbeidsuren. Daarnaast is het 
gewoonweg mooier om zonnepanelen 
te integreren in het dak, tenminste als 
je van het juiste systeem gebruikmaakt. 
Naast dat esthetische voordeel betekent 
werken met onze producten bovendien 
additionele winst in verduurzaming. Zo 
maken we geen gebruik van aluminium. 
Daarnaast produceren wij alle compo-
nenten van onze frames – dat zijn er 
overigens maar 7 – in Frankrijk. Daarmee 
is de CO2-footprint gunstig.’

Referentieprojecten 
GSE Intégration

In het najaar van 2023 
worden de eerste 73 
energiezuinige woningen in 

de Grasbuurt in Delft opgeleverd. In de 
daken zijn dan in totaal 1.000 zonnepa-
nelen geïntegreerd met behulp van een 
indaksysteem van GSE Intégration. In 
een volgende fase komen daar nog eens 
2.500 zonnepanelen bij. De opdrachtge-
ver is gebiedsontwikkelaar AM, de be-
trokken bouwbedrijven zijn BAM Wonen 
en BAM Energy Systems. DNR Elektro uit 
Alkmaar, een specialist in de systemen 
van GSE Intégration, installeert de zonne-
energiesystemen. BAM is trots op het feit 
dat dit project zo is geëngineerd dat alle 
dakpannen exact in lijn liggen met 
de zonnepanelen op de GSE-frames.

Het project Berckelbosch Chopin Les 
Deux in Eindhoven omvat de realisatie 
van 28 stadvilla’s in jaren ’30-stijl door 
Ballast Nedam Zuid. Die worden met 
behulp van GSE-indaksystemen voorzien 
van zonnedaken, met in totaal 603 zon-
nepanelen die goed zijn voor een geza-
menlijk vermogen van 217 kilowattpiek.

In Heerhugowaard installeerde de erken-
de GSE-installateur Klaver Giant Solar 
Systems in opdracht van Kesselaar & 
Zn de indakframes van GSE met daarop 
156 zonnepanelen van DMEG met een 
totaalvermogen van 58.500 wattpiek. 
Dit gebeurde in nauwe samenwerking 
met Linex Prefab Daksystemen.

Veilige installatie
De montagesystemen van GSE Intégra-
tion zijn verkrijgbaar bij zo’n beetje alle 
grote groothandels voor de zonne-ener-
giebranche in Nederland en Vlaanderen. 
Dat is dan ook een belangrijke ingang 
voor het promoten van de producten 
voor GSE Intégration. Zo organiseert het 
bedrijf trainingen op locatie voor distri-
buteurs en installateurs. Nog een route 
die Haasjes bewandelt, is werken aan 
meer bekendheid in de woningbouwke-
ten; bij architecten, projectontwikkelaars 
en bouwers. Bij het versterken van de 
marktpositie in Nederland moet echter 
een majeure hobbel worden overwon-
nen; het negatieve veiligheidsimago dat 
aan indaksystemen kleeft. In dat kader 
publiceerde het landelijke kennisplatform 
voor beslissers binnen de bouw- en 
vastgoedsector Duurzaam Gebouwd, 
in samenwerking met GSE Intégration, 
eind 2022 de whitepaper ‘Veilige instal-
latie van geïntegreerde pv-systemen’. 
Haasjes vat de conclusie samen met een 
citaat uit het rapport.

Hoewel de voordelen van indak zonne-energiesystemen 
evident zijn – met name bij nieuwbouw en renovatie – 
is het marktaandeel in Nederland en Vlaanderen relatief 
laag. Raoul Haasjes van GSE Intégration wijt dit deels aan 
onbekendheid, maar ook aan onterechte vooroordelen ten 
aanzien van veiligheid. ‘Er is het afgelopen decennium 
geen enkele brand ontstaan in pv-installaties met onze 
indakmontagesystemen. Die perceptie is dus misplaatst. 
Ik zie dan ook geen reden waarom onze geïntegreerde 
oplossingen hier niet net zo populair zullen worden als 
in Frankrijk en Engeland.’
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Zonnepanelen

www.blubase.com

™

fabrikant
AEROCOMPACT 
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 onder-
scheidt 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

F. Göring (Salesmanager BeNeLux)
Geurdeland 17E, 6673DR, Andelst (Nederland)
Gewerbestrasse 14, A-6822 Satteins (Oostenrijk)
T. +43 5524 225 66 | M. +31 6 21 31 30 65
E. sales@aerocompact.com | I. www.aerocompact.com 

fabrikant
Alius
Alius ontwikkelt, produceert en distribueert tools en producten 
die de wereld voorzien van duurzame energie. Als groothandel 
zetten wij ons namelijk al jaren in voor positieve energie. Dit 
doen we door het aanbieden van o.a. zonnepanelen, omvormers, 
laadstations, batterijsystemen en ons eigen montagesysteem 
genaamd Aelex. Daarnaast helpen we installateurs verder op het 
gebied van engineering, advies, ontwikkeling en service. Onze 
kennis delen we graag door middel van (op maat gemaakte) 
trainingen. Bij Alius steken we graag onze energie in jou! 

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

fabrikant
Allimex Green Power
Allimex Green Power is totaalleverancier voor groene 
energieoplossingen. We bieden een ruime keuze aan 
montagemateriaal, zonnepanelen en omvormers, laadpalen en 
thuisbatterijen voor de professionele solar installateur. Onze 
montagesystemen ontwikkelen en produceren we volledig zelf. 
Een compleet productaanbod, specifieke service of product-
ontwikkeling op maat? Je vindt het bij ons allemaal. 

S. Quack
Gladsaxe 45, 7327JZ Apeldoorn (Nederland)
T. +31 85 732 69 46
E. info@allimex-greenpower.eu
I. www.allimexgreenpower.com

fabrikant
BirdBlocker
BirdBlocker doet wat de naam zegt en voorkomt beschadi-
gingen, kapotte kabels, brandgevaar en rendementsverlies bij 
zonnepanelen. Het is makkelijk te monteren, past op 95% van 
alle panelen en de speciale clips zorgen dat de garantie van de 
zonnepanelen behouden blijft. Laten we met elkaar in gesprek 
gaan. Want wij kunnen van alles roepen, maar horen liever van 
u wat er bij uw bedrijf/ situatie past.

Paul van der Ven
Leemolen 46, 2678MH De Lier (Nederland)
T. +31 174 725 725
E. paul@birdblocker.eu
I. www.birdblocker.eu

BayWa r.e. 
BayWa r.e. is de toonaangevende Solar-groothandel. We 
beschikken over een selectie A-merken van hoogwaardige 
modules, omvormers, opslagsystemen, laadpalen en monta-
gesystemen. Ons team in Nijmegen staat voor u klaar vanaf de 
planning tot en met de levering van uw installaties. Denken in 
oplossingen en flexibel samenwerken is onze prioriteit. Daar-
naast leveren wij vanuit ons magazijn in Bergen op Zoom uw 
bestellingen snel en accuraat uit. BayWa r.e. - Betrouwbaar.

John Willems | Teamlead Sales NL
Office | Bijsterhuizen 1160D, 6546AS Nijmegen (NL)
Magazijn | Conradweg 24-DC3, 4612PD B. op Zoom (NL)
T. +31 858 001 001
I. solar-distribution.baywa-re.nl

Aton Projects
Aton Projects ontwerpt, levert en installeert grootschalige 
zonne-energie systemen voor toonaangevende ontwikkelaars 
in de markt. Wij zijn gespecialiseerd in grootschalige daken, 
grondgebonden zonneparken en drijvende zonneparken. 
De benodigde O&M diensten worden door ons geleverd voor 
de gerealiseerde projecten. Hiervoor beschikken wij over eigen 
serviceteams en een netwerk van onderaannemers.

Nusterweg 80, 6136KV Sittard (Nederland)
T. +31 88 023 95 00
E. info@aton-projects.com
I. www.aton-projects.com 
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fabrikant
Conduct Technical Solutions 
Conduct biedt totaaloplossingen op het gebied van aarding, 
bliksem- en overspanningsbeveiliging voor PV-installaties. Met 
onze jarenlange kennis én de bijpassende producten bieden wij 
een complete oplossing en kunnen we klanten van A tot Z bege-
leiden bij het realiseren van brandveilige zonnepaneelinstallaties. 
Sinds de oprichting in 2005 is Conduct uitgegroeid tot hét kennis-
centrum op het gebied van bliksem- en overspanningsbeveiliging. 
Conduct biedt alle ondersteuning op het gebied van o.a. advies, 
training, ontwerp, projectbegeleiding en andere kennisoverdracht. 

Steven Wirtz
Aalborg 4, 2993 LP Barendrecht (Nederland)
T. +31 180-531120
E. info@conduct.nl
I. www.conduct.nl

fabrikant
Blubase
Blubase biedt montagesystemen & services die installateurs 
instaat stellen om te doen waar ze goed in zijn: het installeren 
van zonnepanelen. In ons productportfolio bieden we oplos-
singen met een goede prijs-kwaliteitverhouding voor jou als 
installateur. Op schuine en platte daken bieden we met next, 
roboost, rofast en connect verschillende opties. 

™

Michael Dieterman
Lingenstraat 9, 8028PM Zwolle (Nederland)
T. +31 85 80 00 501
E. info@blubase.com
I. www.blubase.com

Devcon Ecosystems
Devcon Ecosystems is adviseur en ontwikkelaar van duurzame ener-
gieprojecten, waaronder zakelijke zonne-energie. Wij zoeken naar de 
beste oplossingen met het accent op verduurzaming met econo-
misch rendement. Wij kunnen u ook van dienst zijn met laadpalen 
of solar carports. Daarnaast bieden wij diensten voor het beheer en 
onderhoud van pv-installaties met als doel om het maximale ren-
dement uit de installatie te halen en zijn wij actief op het gebied van 
Scope 12 inspecties via ons eigen inspectiebedrijf Scope twaalf.

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

ESTG Leading in Positive Energy
Als distributeur van duurzame energieproducten draait bij 
ons alles om positieve energie. We ondersteunen ambitieuze 
professionals bij hun duurzame projecten. Wij zorgen voor 
de producten, een juiste prijs en een correcte aflevering op 
het afgesproken tijdstip, zodat we samen de wereld duur-
zamer maken.

Rietgraaf 2a, 6678PJ Oosterhout (Gld, Nederland)
T. +31 85 016 78 00
E. sales@estg.eu
I. www.estg.eu 

EWS 
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.

Am Bahnhof 20, 24983 Handewitt (Duitsland)
T. +49 4608 6781
E. info@fotovoltaiek.nl
I. www fotovoltaiek.nl

fabrikant
FIRST BASE Ground Screws 
FIRST BASE biedt grondgebonden draagconstructies voor 
zonnepanelen in combinatie met hoogwaardige schroefpaal-
fundamenten. De FIRST BASE veldopstellingen en schroef-
palen zijn ontwikkeld door ervaren ingenieurs, in nauwe samen-
werking met staalproducenten. Wij ontwerpen, produceren, 
leveren en installeren. Draagconstructies van FIRST BASE zijn 
tevens ideaal voor plaatsing op taluds, dijken en wallen.

Joris Bullens 
Liessentstraat 9a, 5405AH Uden (Nederland)
T. +31 413 432 052
E. info@firstbasegroundscrews.com
I. www.firstbasegroundscrews.nl

fabrikant
GSE Integration
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 5.000.000 m² geïnstalleerde systemen, is 
het GSE IN-ROOF tot nu toe het meest kostenefficiënte 
PV-indaksysteem op de markt.

Raoul Haasjes
5, rue Morand, 93400 Saint Ouen (Frankrijk)
T. +31 46 25 86 43
E. raoul.haasjes@gseintegration.com
I. www.gseintegration.com

Esdec
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.

fabrikant

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

fabrikant
Etepro
Etepro is specialist in kabelmanagement en energie-
distributie. Wij leveren onder andere kabeldraagsystemen, 
busbar, laadoplossingen en PV materialen. Als verlengstuk 
bieden wij u ook de mogelijkheid tot de montage en installatie 
van onze eigen producten. Ook hebben wij specialisten 
in dienst om u te adviseren.  

Ferry van Herwijnen
Van Coulsterweg 2a, 2952CB Alblasserdam (Nederland)
T. +31 78 681 1510
E. info@etepro.nl
I. www.etepro.nl

IBC SOLAR
IBC SOLAR is al 40 jaar een van ’s werelds grootste PV 
specialisten die totaaloplossingen biedt met een geïnstal-
leerd vermogen van meer dan 5,0 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.

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

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

Helukabel
HELUKABEL, al ruim 40 jaar een betrouwbare internationale 
partner, voor al uw kabelbenodigdheden: Zonnepaneelkabels 
(DC en AC); Infrastructuurkabels en draad; Industriële kabels & 
enkeladers; Data, Netwerk en Bus Technologie; Voor-geassem-
bleerde kabels; Spiraalkabels; Media Technologie; Maatwerk 
Kabels; Rupskabels; Kabeltoebehoren.

fabrikant
IMS-Solar
IMS-Solar is een leverancier van een duurzaam inleg /
inschuif montagesysteem. De zonnepanelen worden niet 
geklemd maar in het systeem geschoven, dit bespaart tijd 
en moeite op het dak. 
- inlegprofiel verbinder en eindhoek werken snel en eenvoudig.
- IP-fix is hoger dan andere klemmen, meer ruimte aan de onderzijde.
- IMS-design programma om indelingen en tekeningen te maken.

Joost Haanen
Wognumsebuurt 10, 1817BH Alkmaar (Nederland)
T. +31 6 536 48 971
E. info@ims-solar.com
I. www.ims-solar.com
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fabrikant
K2 Systems 
Als fabrikant van montagesystemen voor zonne-energie-
technologie 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.

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  

Libra Energy
Libra Energy is een importeur, distributeur en full-service 
groothandel voor duurzame energieproducten en laadoplos-
singen voor elektrische voertuigen. Sinds de oprichting in 
2007 heeft Libra Energy in Europa een vooraanstaande positie 
ingenomen op het gebied van zonne-energie. Je kunt bij Libra 
Energy altijd rekenen op uitgebreide ondersteuning en service.

Customer Support
Eendrachtsstraat 199, 1951AX Velsen-Noord (NL)
T. +31 88 88 80 300
E. customersupport@libra.energy
I. Libra.energy

Natec Sunergy
Sinds 2004 is Natec uitgegroeid tot marktleider van 
A-merk solarproducten van Europa. We bieden een 
optimaal assortiment dat past bij de snel ontwikkelende 
markt. Natec is de schakel tussen wereldwijde producenten 
en professionele solarinstallateurs die zich dagelijks 
bezighouden met solarprojecten in Europa. 

Graaf van Solmsweg 50-T, 5222BP Den Bosch (NL)
T. +31 73 684 08 34
E. info@natec.com
I. www.natec.com

Navetto   
Navetto | Partner van de duurzame installateur. Van zonnepanelen 
op het dak, de auto opladen of energie opslaan. Navetto biedt 
installatie-oplossingen en draagt op deze manier bij aan de 
energietransitie. Met een compleet assortiment zijn we dé part-
ner voor de duurzame installateur in de solarbranche. Het is 
onze missie om een bijdrage te leveren aan de energietransitie, 
met behulp van decentraal opgewekte schone energie. 

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

Profi NRG
ProfiNRG installeert grootschalige PV-projecten voor vastgoed-
eigenaren, energie-coöperaties en projectontwikkelaars van zon-
neparken en zonnedaken. Daarnaast leveren we PV-installaties aan 
bouw- en installatiebedrijven. Wij ontzorgen installateurs met het 
aanvragen van SDE, systeemontwerp, legplannen, kabelberekenin-
gen en opbrengstberekeningen. U profiteert als opdrachtgever van 
een groot zonnepaneelproject van het voordeel van de beste deals 
met toeleveranciers en een uitgebreid productaanbod. Ook voor 
energieopslagsystemen kunt u bij ProfiNRG terecht.

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

Search4Solar
Search4Solar is opgericht om vraag en aanbod binnen 
Europa te kunnen bundelen. Search4Solar heeft inmiddels 
een uitstekend track record als inkoopplatform voor 
zonnepanelen, omvormers en batterij oplossingen.

Bart Wansink
Coolsingel 104, 3011AG Rotterdam (Nederland)
T. +31 180 810 402
E. sales@search4solar.com
I. www.search4solar.com

PVO International
Als koploper in de Europese markt verzorgt PVO International 
de inkoop van topkwaliteit zonnepanelen, omvormers, bat-
terijen, laadpalen, kabels en montagemateriaal. Grote volumes 
zijn leverbaar tegen gunstige voorwaarden. Wij regelen het 
volledige inkoopproces inclusief logistieke oplossingen. Onze 
partners kunnen rekenen op onze uitstekende operationele 
service. Samen met u maken wij uw solarprojecten succesvol.

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

fabrikant
Renusol
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 

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

Solarclarity
Solarclarity is dé online groothandel die solar simpel maakt voor 
residentiële installateurs. In de webshop kun je terecht voor de 
meest actuele solar hardware voor alle soorten residentiële en 
klein-commerciële daken. Vanuit het eigen distributiecentrum in 
de regio Amsterdam levert Solarclarity zonnepanelen, omvormers, 
batterijen, laadpalen, energiemanagement- en monitoringssyste-
men aan installateurs in de Benelux, Zweden en Frankrijk. Solarcla-
rity heeft een eigen merk zonnepanelen: Denim en een eigen merk 
energiemanagementproducten: Bliq. 

SolarNRG
Een van de grootste leveranciers en installateurs van zonne-
stroomsystemen 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 bestel-
len, en zeer ervaren met collectieven als Eneco, Engie, iChoosr 
en Vereniging Eigen Huis.

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

SolarToday 
SolarToday is dé internationale solar groothandel voor instal-
lateurs. Door onze ruime voorraad zonnepanelen, omvormers, 
opslag en montagemateriaal worden installateurs binnen no-
time voorzien van de juiste materialen. Met gespecialiseerde 
kennis bij onze vestigingen adviseren en ondersteunen we 
installateurs bij grote of kleine projecten. Kijk op solartoday.nl 
voor meer informatie. 

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

fabrikant
Solis (Ginlong Technologies)
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.

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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Sales, Marketing, Logistiek en Techniek kan Solplanet haar 
goede producten ook goed ondersteunen. Zo zegt Frank 
Versteeg (Country Manager Benelux): ‘Solplanet ontwikkelt, 
maakt en test haar technologie uitdrukkelijk met het oog 
op de Europese markt. Denk hierbij aan oplossingen voor 
vlamboogdetectie, monitoring middels 4G communicatie of 
gecombineerde Wifi/Lan modules en Sunclix connectoren 
van Phoenix Contact voor veilige en snelle installatie.’

De geschiedenis van Solplanet
De geschiedenis van Solplanet gaat terug naar 2007, toen 
begon moederbedrijf AISWEI met de productie van omvor-
mers voor pv-installaties. AISWEI produceert haar omvor-
mers voor grote namen zoals Zeversolar en SMA. Anno 2022 
telt de onderneming meer dan 900 medewerkers en bouwt 
ze ruim 1.000.000 omvormers per jaar in overeenstem-
ming met de hoge internationale normen. Door een recente 
herstructurering van het eigen vermogen heeft AISWEI een 
bijzonder sterke financiële positie binnen de branche. 

Een doordacht ontwerp
In 2021 heeft Solplanet de Red Dot Award mogen ont-
vangen voor het ontwerp van de omvormers. Dit laat zien 
dat het er alles aan doet om distributeurs, installateurs 
en eindgebruikers de best mogelijke ervaring te bieden. 
Daarnaast wordt tijdens de fabricatie van de omvormers 
uitsluitend gebruik gemaakt van hoogwaardige onderdelen. 
Dat resulteert onder andere in een stille werking, licht ge-
wicht, gelijkmatige koeling, minder kans op defecten en een 
gemakkelijke monitoring via de webapplicaties.

Nederland, België en Luxemburg
Het productportfolio van Solplanet bestaat uit  1- en 
3-fasige omvormers van 1- tot en met 110 kilowatt. Allen 
zijn voorzien van het intelligente schaduwbeheer ShadeSol 
dat zorgt voor een geoptimaliseerde energieopbrengst in 
omstandigheden waar men te maken krijgt met schaduw 
op de zonnepanelen. Dat gamma aan producten zal zich 
begin 2023 snel uitbreiden met omvormers in de hogere 
vermogensklassen, hybride omvormers en laadpalen. Met 
een snel groeiend team in de Benelux met specialisten in 

[ADVERTORIAL]

Solplanet (AISWEI B.V.)
Barbara Strozzilaan 101, 1083HN Amsterdam (Nederland)
E. sales.nl@solplanet.net
I. www.solplanet.net

Een omvormerfabrikant met een stevig fundament

Solplanet: de toekomst is 
zonne-energie voor iedereen

Solplanet heeft een simpele missie: zonne-energie voor iedereen. Het streeft ernaar om 
de best mogelijke ervaring te creëren voor distributeurs, installateurs en eindgebruikers. 

Om dit te bereiken zijn de producten gemakkelijk te installeren, betrouwbaar en 
gebruiksvriendelijk. De Solplanet fotovoltaïsche omvormers worden gefabriceerd 

in overeenstemming met hoge internationale kwaliteitsnormen. Met een zeer stevig 
fundament en een snel groeiend team in de Benelux is de kans groot dat Solplanet aan 

jouw vraag kan voldoen!

Een stevig fundament
Bij Solplanet is alles gericht op het bieden van een zo 
hoog mogelijk serviceniveau op gebied van advies, levering, 
technische ondersteuning en aftersales. Wat daaraan bij-
draagt is dat Solplanet haar producten voor Europa vanuit 
het magazijn in Nederland distribueert en dat de klanten in 
de Benelux zaken doen met een Nederlandse bv, dat biedt 
zekerheid. Daarnaast beschikt Solplanet met 15 jaar markt-
ervaring, een team van specialisten en een sterke financiële 
positie binnen de markt over een zeer stevig fundament. 
Nieuwsgierig? Probeer ons eens uit!
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fabrikant
SUNBEAM
SUNBEAM is leverancier van duurzaam geproduceerde onder-
steuningssystemen voor zonnepanelen op platte en schuine daken. 
We hebben ons op dit gebied ontwikkeld tot een toonaangevend 
Nederlands merk. Door de slimme en stabiele constructie van onze 
montagesystemen is een snelle en gemakkelijke montage mogelijk 
en worden de panelen veilig ondersteund. SUNBEAM verkreeg 
als eerste Nederlandse leverancier een ‘Climate Neutral Certified’-
status. Daarmee zijn Nova en Luna de eerste volledig CO2-neutrale 
montagesysteem in de Nederlandse solar-branche.

Kwikstaartlaan 18, 3704GS Zeist (Nederland)
T. +31 30 43 00 333
E. info@sunbeam.solar
I. www.sunbeam.solar

fabrikant
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 
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.

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

VDH Solar Groothandel
VDH Solar heeft als totaalleverancier een ruim assortiment 
A-merk zonnepanelen, omvormers, montagesystemen, 
storage, warmtepompen 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. 

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

Viridian Solar
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/vlamver-
spreiding, t.w. BRoof T1 t/m T4 (‘AA-rating’).

viridian
s o l a r

Nick Pittillion, 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

fabrikant

Xperal
Xperal is een vooruitstrevend bedrijf dat is gespecialiseerd in 
(groot)zakelijke zonnepanelen installaties. Wij streven ernaar 
zonne-energie voor iedere ondernemer toegankelijk te maken. 
Met onze jarenlange expertise leveren wij zonnepanelen aan 
klanten die willen besparen en verduurzamen. Als adviseur en 
installateur begeleiden wij onze klanten door het gehele proces. 
Dit doen wij met vertrouwen, een eerlijk advies, hoogwaardige 
kwaliteit en een goede afhandeling met de juiste nazorg.

Receptie Xperal
Risseweg 3A, 6004RM Weert (Nederland)
T. +31 495 622 820
E. info@xperal.com
I. www.xperal.com
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Storingen, kabelschade, installatiefou-
ten en vuile zonnepanelen zijn enkele 
van de vele zaken die de stroompro-
ductie van zonnepanelen kunnen druk-
ken. Dat circa 1 op de 20 Nederlandse 
zonnepaneeleigenaren anno nu gecon-
fronteerd zou worden met een uitvallen-
de omvormer door te hoog oplopende 
spanning op het laagspanningsnet, had 
niemand ooit verwacht. Ook in Vlaan-
deren nemen de problemen snel toe. 
Monitoring is daarmee voor zonnepa-
neelbezitters cruciaal geworden om het 
beloofde rendement op het geïnves-
teerde kapitaal te kunnen behalen. 

Spanningsproblemen
Waar de Vlaamse netbeheerder Fluvius 
in 2021 ruim 2.500 klachten over uitval-

Installateurs krijgen hulp uit onverwachte hoek:

‘Falende’ netbeheerders 
overtuigen eigenaren 

onbewust van noodzaak 
monitoring zonnepanelen

Nu het Vlaamse en Nederlandse stroomnet almaar voller raken, 
hoeft geen enkele zonnepaneelbezitter – consument of bedrijf 

– nog overtuigd te worden om de opbrengst van zijn installatie 
te monitoren. Sterker nog, monitoringsoftware is hét instrument 

geworden om het falen van het stroomnet aan te tonen.

lende omvormers van zonnepanelen 
kreeg, waren dat in de eerste helft van 
2022 al ruim 1.500 klachten; oftewel een 
toename van 20 procent. Netbeheerder 
Fluvius startte in de zomer van 2022 in 
opdracht van de Vlaamse overheid met 
het compenseren van zonnepaneelbe-
zitters die kampen met een uitvallende 
omvormer door overbelasting van het 
stroomnet. Mits het probleem niet bin-
nen 90 dagen is opgelost, bedraagt de 
forfaitaire compensatie 7,50 euro per 
kilovoltampère omvormervermogen.
Ondanks dat in Nederland de proble-
men minstens even groot zijn, ziet de 
politiek vooralsnog geen noodzaak voor 
een compensatieregeling. Dit ondanks 
dat de netbeheerders verwachten dat 
de situatie gaat verslechteren vanwege 

de snelle groei van de zonne-ener-
giemarkt. Met de goedkeuring van de 
gedragscode Slim Netbeheer hebben 
de netbeheerders sinds het voorjaar 
van 2022 wel een nieuw instrument in 
handen om de problemen op te sporen 
en daarmee eff ectiever aan te pakken. 
De gedragscode maakt de weg vrij om 
miljoenen slimme meters uit te lezen, 
sneller te detecteren waar de spanning 
oploopt en hoe dat op te lossen is. 

Energiemanagementsystemen
Zonnepaneeleigenaren omarmen 
inmiddels en masse pv-monitoringsoft-
ware die in staat is om de opbrengst 
van het pv-systeem te registreren. 
Velen maken daarbij gebruik van de 
monitoringsoftware – al dan niet met 
app – die geleverd wordt door om-
vormerfabrikanten. Omvormers zijn 
daarbij niet langer alleen het ‘brein’ 
van het zonnepaneel, maar ook van de 

thuisbatterij. Ze spelen daarmee een 
sleutelrol in de totale energiehuishou-
ding van woningen en gebouwen.  
Ook leveranciers van merkonafhan-
kelijke monitoringproducten spinnen 
garen bij de snelgroeiende interesse in 
monitoring. Zowel deze onafhankelijke 
softwareleveranciers als de omvormer-
fabrikanten willen in de komende jaren 
een positie verwerven in de markt van 
energiemanagementsystemen die het 

totale energieverbruik van de woning 
of het gebouw in kaart brengen en 
optimaliseren. Voor de vele tienduizen-
den Vlaamse zonnepaneeleigenaren 
die inmiddels een thuisbatterij hebben 
aangeschaft, is logischerwijs cruciaal dat 
de monitoring van hun zonnepanelen en 
energieopslagsysteem geïntegreerd is en 
de batterij op slimme momenten geladen 
en ontladen wordt. 2 Vlaamse bedrijven 
die op dit terrein snel marktaandeel    



•  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: 0,94 kilowattuur per wattpiek
•  2021: 0,87 kilowattuur per wattpiek
•  2022: 0,98 kilowattuur per wattpiek
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Zon, zon en nog eens zon sloeg de klok in 
2022. Met meer dan 2.000 zonuren is het 
kalenderjaar de boeken ingegaan als een van 
de zonnigste jaren ooit. Dat begon al in de 
maand maart, die voor België en Nederland 
de zonnigste ooit was met 238 zonuren in De 
Bilt en 216 zonuren in Ukkel.

Monitoringspecialist SolarCare bevestigt dit 
beeld, want uit metingen van het bedrijf blijkt 
dat pv-systemen voor de eigenaren in 2022 
meer zonnestroom hebben geproduceerd 
dan een jaar eerder. SolarCare-directeur 
Pierre Gerrissen: ‘In de eerste 10 maanden 
van 2022 hebben eigenaren van een zon-
nepanelen gemiddeld zo’n 11 procent meer 
zonne-energie opgewekt dan in dezelfde 
periode het jaar ervoor. Dit heeft voorna-
melijk te maken met een mooi voorjaar 
in combinatie met uitzonderlijke stabiele 
zomerperiode in de maanden mei tot en met 
augustus. Naar verwachting komt Nederland 
uit op een opbrengstfactor van circa 0,98 ki-
lowattuur per wattpiek, waarmee het topjaar 
2018 mogelijk overtroffen is.’

(bron: SolarCare)

Zonnepanelen spinnen garen bij een van zonnigste jaren ooit

MONITORING
Overtuigd van noodzaak

Professionele
accu oplossingen
voor de Vlaamse
installateur

solar distribution

solar distribution

Kies voor Enphase, de marktleider

in micro-omvormers

• Hoge betrouwbaarheid

• Schaalbare installatie

• Uitgebreide monitoring

Kies voor een
optimaal rendement
met Enphase 

veroveren zijn Xemex en Cast4All. Ze 
lanceerden begin 2022 met Lewiz een 
merkonafhankelijk product dat via 
monitoring niet alleen inzicht geeft in de 
opbrengst van zonnepanelen, maar ook 
duurzame apparaten als warmtepom-
pen, laadpalen en thuisbatterijen kan 
aansturen. Usecases zijn onder meer 
optimalisatie van zelfconsumptie, het 
onder controle houden van afnamepie-
ken en dus het ophanden zijnde 
Vlaamse capaciteitstarief, en optimaal 
inspelen op fl exibele energietarieven. 

Woningcorporaties
Een andere groep residentiële sys-
teemeigenaren die de monitoring van 
hun zonnepanelen in rap tempo profes-
sionaliseren, zijn de Nederlandse wo-
ningcorporaties. Monitoring was bij hen 
jarenlang een ondergeschoven kindje, 
maar nu 1 op de 6 huurwoningen met 
zonnepanelen is uitgerust, maken de 
woningstichtingen er serieus werk van.
De woningcorporaties zijn richting hun 
huurders ook onderhoudsplichtig voor 
zonnepaneelinstallaties, maar bij veel 
systemen is geen monitoring aange-
bracht en is dus niet in beeld of de 

installaties goed werken. Dit kan leiden 
tot gemiste opbrengsten, schade aan 
installaties of woningen en discussies 
met huurders. 6 woningcorporaties 
gaan in 2023 onder auspiciën van 
Zonnig Huren de werking van hun zon-
nepanelen monitoren door bestaande 
slimme meters uit te lezen. Een ander 
voorbeeld is Wocozon, actief voor 
tientallen woningstichtingen, die een 
geavanceerd monitoringsysteem heeft 
ontwikkeld waarmee ze eenvoudig op 

* 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. 2022 is 
een prognose op basis van de gemeten 
opbrengsten tot 1 november 2022. Tot die 
datum bedroeg de opbrengst 0,94 kilowattuur 
per wattpiek.

afstand kan signaleren of bijvoorbeeld 
een zonnepaneel is uitgevallen. Ook 
het Nederlandse bedrijf Datawattch 
spint garen bij de wens van woningcor-
poraties om omvormeronafhankelijk de 
opbrengst van zonnepanelen te mo-
nitoren. Het bedrijf monitort inmiddels 
meer dan 5.000 residentiële pv-instal-
laties en bewijst dat de assetmanager 
van de toekomst realtime inzicht heeft 
in de prestaties van al zijn gecontrac-
teerde zonnepaneelinstallaties.

©
 s

on
ne

n



Conduct Technical Solutions 
Conduct biedt totaaloplossingen op het gebied van aarding, 
bliksem- en overspanningsbeveiliging voor PV-installaties. Met 
onze jarenlange kennis én de bijpassende producten bieden wij 
een complete oplossing en kunnen we klanten van A tot Z bege-
leiden bij het realiseren van brandveilige zonnepaneelinstallaties. 
Sinds de oprichting in 2005 is Conduct uitgegroeid tot hét kennis-
centrum op het gebied van bliksem- en overspanningsbeveiliging. 
Conduct biedt alle ondersteuning op het gebied van o.a. advies, 
training, ontwerp, projectbegeleiding en andere kennisoverdracht. 

Steven Wirtz
Aalborg 4, 2993 LP Barendrecht (Nederland)
T. +31 180-531120
E. info@conduct.nl
I. www.conduct.nl

MONITORING
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Uw distributiepartner voor 
zonne-energie in de Benelux

• Sterke merken en een volledig gamma producten van uitzonderlijke kwaliteit, gaande van fotovoltaïsche 
panelen tot laadstations voor elektrische auto‘s

• Totaaloplossingen die rekening houden met duurzame energieconcepten

• Optimale klantenservice, van planning tot installatie

• Betrouwbare logistiek en grote beschikbaarheid van al onze onderdelen

• Professionele seminaries en opleidingen, efficiënte softwareoplossingen, on-site ondersteuning, webshop

• Voor uw residentiële en commerciële projecten

r.e.think energy

Panelen nu goed
beschikbaar

Alle topmerken uit één hand

 Omvormers |  Opslagsystemen  

Montagesystemen

Zonnepanelen

Elektromobiliteit

Volg ons op LinkedIn !

BayWa r.e. Solar Systems S.à r.l. | Bijsterhuizen 1160D | NL- 6546 AS Nijmegen | T. +31 858 001 001 | solarsystems@baywa-re.nl 
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Alius
Alius ontwikkelt, produceert en distribueert tools en producten 
die de wereld voorzien van duurzame energie. Als groothandel 
zetten wij ons namelijk al jaren in voor positieve energie. Dit 
doen we door het aanbieden van o.a. zonnepanelen, omvormers, 
laadstations, batterijsystemen en ons eigen montagesysteem 
genaamd Aelex. Daarnaast helpen we installateurs verder op het 
gebied van engineering, advies, ontwikkeling en service. Onze 
kennis delen we graag door middel van (op maat gemaakte) 
trainingen. Bij Alius steken we graag onze energie in jou! 

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

Aton Projects
Aton Projects ontwerpt, levert en installeert grootschalige 
zonne-energie systemen voor toonaangevende ontwikkelaars 
in de markt. Wij zijn gespecialiseerd in grootschalige daken, 
grondgebonden zonneparken en drijvende zonneparken. 
De benodigde O&M diensten worden door ons geleverd voor 
de gerealiseerde projecten. Hiervoor beschikken wij over eigen 
serviceteams en een netwerk van onderaannemers.

Nusterweg 80, 6136KV Sittard (Nederland)
T. +31 88 023 95 00
E. info@aton-projects.com
I. www.aton-projects.com 

fabrikant
APsystems
APsystems is wereldwijde leverancier van multi-platform 
MLPE-oplossingen en levert micro-omvormers, DC-optimizers, 
energieopslag en RPC apparatuur voor de PV-industrie. APsys-
tems micro-omvormers zijn doordachte oplossingen en hebben al 
meer dan 2,5 TWh geleverd. APsystems is opgericht in 2010, 
Silicon Valley en bedient klanten in meer dan 120 landen. De micro-
omvormer geeft efficiënte stroomomzetting, maximale productie 
en met de ECU heeft u een uitstekende monitoringapplicatie.

Walter van Loon
Karspeldreef 8, 1101CJ Amsterdam (Nederland)
T. +31 85 3018499
E. emea@apsystems.com
I. emea.APsystems.com

BayWa r.e. 
BayWa r.e. is de toonaangevende Solar-groothandel. We 
beschikken over een selectie A-merken van hoogwaardige 
modules, omvormers, opslagsystemen, laadpalen en monta-
gesystemen. Ons team in Nijmegen staat voor u klaar vanaf de 
planning tot en met de levering van uw installaties. Denken in 
oplossingen en flexibel samenwerken is onze prioriteit. Daar-
naast leveren wij vanuit ons magazijn in Bergen op Zoom uw 
bestellingen snel en accuraat uit. BayWa r.e. - Betrouwbaar.

John Willems | Teamlead Sales NL
Office | Bijsterhuizen 1160D, 6546AS Nijmegen (NL)
Magazijn | Conradweg 24-DC3, 4612PD B. op Zoom (NL)
T. +31 858 001 001
I. solar-distribution.baywa-re.nl

Devcon Ecosystems
Devcon Ecosystems is adviseur en ontwikkelaar van duurzame ener-
gieprojecten, waaronder zakelijke zonne-energie. Wij zoeken naar de 
beste oplossingen met het accent op verduurzaming met econo-
misch rendement. Wij kunnen u ook van dienst zijn met laadpalen 
of solar carports. Daarnaast bieden wij diensten voor het beheer en 
onderhoud van pv-installaties met als doel om het maximale ren-
dement uit de installatie te halen en zijn wij actief op het gebied van 
Scope 12 inspecties via ons eigen inspectiebedrijf Scope twaalf.

Jaap Dooves
Grote Tocht 102, 1507CE Zaandam (Nederland)
T. +31 75 615 86 10
E. info@devcon-eco.nl
I. www.devcon-eco.nl
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fabrikant
Enphase Energy
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 energie-
opslagoplossing. Enphase heeft meer dan 39 miljoen micro om-
vormers verzonden, en meer dan 1,7 miljoen Enphase residentiële 
en commerciële systemen in meer dan 130 landen geïnstalleerd.

Peter Halmans
Het Zuiderkruis 65, 5216MV Den Bosch (Nederland)
T. +31 73 3035859
E. phalmans@enphaseenergy.com
I. www.enphase.com/nl

EWS 
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.

Am Bahnhof 20, 24983 Handewitt (Duitsland)
T. +49 4608 6781
E. info@fotovoltaiek.nl
I. www fotovoltaiek.nl

Everday
Everday haalt elke dag het maximale uit de zon. 
Wij vergroten het rendement van investeringen in 
grootschalige zonnestroominstallaties. Wij zorgen dat 
deze duurzaam financieel rendabel, operationeel 
betrouwbaar en maatschappelijk wenselijk blijven.

Esmy van der Wal
Graafsebaan 135, 5248NL Rosmalen (Nederland)
T. +31 85 020 46 60
E. info@everday.eu
I. www.everday.eu

fabrikant

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

Fronius International
Fronius International is een Oostenrijks familiebedrijf, 
opgericht in 1945. De Business Unit Solar Energy ontwikkelt 
sinds 1992 oplossingen op het gebied van fotovoltaïsche 
energie en levert deze via een wereldomspannend netwerk van 
deskundige installatie-, service- en verkooppartners. Fronius 
richt zich met name op oplossingen waarmee zonne-energie 
op slimme, kosten-efficiënte wijze kan worden opgewekt, 
opgeslagen, verdeeld en gebruikt.

Etepro
Etepro is specialist in kabelmanagement en energie-
distributie. Wij leveren onder andere kabeldraagsystemen, 
busbar, laadoplossingen en PV materialen. Als verlengstuk 
bieden wij u ook de mogelijkheid tot de montage en installatie 
van onze eigen producten. Ook hebben wij specialisten 
in dienst om u te adviseren.  

Ferry van Herwijnen
Van Coulsterweg 2a, 2952CB Alblasserdam (Nederland)
T. +31 78 681 1510
E. info@etepro.nl
I. www.etepro.nl

IBC SOLAR
IBC SOLAR is al 40 jaar een van ’s werelds grootste PV 
specialisten die totaaloplossingen biedt met een geïnstal-
leerd vermogen van meer dan 5,0 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.

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

K2 Systems 
Als fabrikant van montagesystemen voor zonne-energie-
technologie 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.

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  

fabrikant
Huawei
Met een gevestigde aanwezigheid in markten voor zonne-
energie over de hele wereld biedt Huawei een nieuwe generatie 
omvormers & energieopslag oplossingen met slimme beheer-
technologie voor een volledig gedigitaliseerde slimme 
PV-oplossing: FusionSolar®. FusionSolar® is slim, veilig 
en betrouwbaar, en levert constant hoge opbrengsten en ROI, 
waardoor Huawei de eerste keuze is van investeerders en 
ontwikkelaars over de hele wereld.

Residentieel segment: Robert Judell
Commercieel & Utility segment: Atakan Bilecen
Laan van Vredenoord 56, 2289DJ Rijswijk (NL)
I. solar.huawei.com/nl

fabrikant
KOSTAL Solar Electric
KOSTAL Solar Electric werd in 2006 opgericht als afzonderlijke 
tak van KOSTAL Industrie Elektrik. Vandaag de dag is het een van 
de toonaangevende leveranciers van innovatieve omvormers voor 
zonne-energie, hybride en accu’s. De KOSTAL Smart Energy Meter 
en de KOSTAL Wallbox ronden het innovatieve productportfolio af. 
Met de KOSTAL-producten en het KOSTAL Solar Portal beschik-
ken KOSTAL-klanten over centrale instrumenten voor intelligente 
opwekking, opslag, regeling en gebruik van zonne-energie.

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

fabrikant

RERA SOLUTIONS
S O L A R  M E A S U R E M E N T
Claudia Haenen
Toernooiveld 200, 6525EC Nijmegen (Nederland)
T. +31 24 362 0100
E. info@rerasolutions.com
I. www.rerasolutions.com

ReRa Solutions
ReRa Solutions BV produceert en verkoopt hoogwaardige 
meetinstrumenten en software voor het meten en analyseren 
van PV cellen en modules. Ontstaan als spin-off van de Radboud 
Universiteit is ReRa uitgegroeid tot een succesvolle internatio-
nale onderneming met een indrukwekkende klantenlijst van vele 
gerenommeerde hightech instituten en bedrijven wereldwijd. Naast 
de ontwikkeling van standaard producten, voert ReRa regelmatig 
complexe maatwerk projecten uit. Met de introductie van PV Blocks 
heeft ReRa in 2021 ook de markt voor PV modules betreden. 

fabrikant
SAJ Electric Europe 
SAJ is een van de grootste wereldwijde fabrikanten van 
PV-omvormers en levert on-grid PV-omvormers van 0,7 kW 
tot 125 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 hoogwaar-
dige producten en snel reagerende diensten met een lokaal 
servicenetwerk.

Louisa Li
Maagdenstraat 44, 9600 Ronse (België)
T. +31 614212483
E.  louisa.li@saj-electric.com
I. www.saj-electric.com 

fabrikant
Siebert Nederland
Innovatieve display en informatie systemen voor de auto-
matisering 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.

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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SMA Benelux
Met meer dan 40 jaar ervaring en een wereldwijd geïnstalleerd 
vermogen van meer dan 110 gigawatt zet SMA vandaag de 
standaard voor de duurzame energievoorziening van morgen. Het 
uitgebreide aanbod bestaat onder andere uit krachtige omvormer 
en opslagsystemen, intelligente oplossingen voor energiebeheer en 
alomvattende services voor residentiële, commerciële en industriële 
zonnestroomprojecten. In de Benelux staat een team van meer dan 
30 mensen klaar om u te ondersteunen met opleidingen en service. 

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

fabrikant

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

Solarclarity
Solarclarity is dé online groothandel die solar simpel maakt voor 
residentiële installateurs. In de webshop kun je terecht voor de 
meest actuele solar hardware voor alle soorten residentiële en 
klein-commerciële daken. Vanuit het eigen distributiecentrum in 
de regio Amsterdam levert Solarclarity zonnepanelen, omvormers, 
batterijen, laadpalen, energiemanagement- en monitoringssyste-
men aan installateurs in de Benelux, Zweden en Frankrijk. Solarcla-
rity heeft een eigen merk zonnepanelen: Denim en een eigen merk 
energiemanagementproducten: Bliq. 

fabrikant
SolarEdge Technologies
SolarEdge is wereldwijd toonaangevend in slimme energie-
technologie. Dankzij de techniek van wereldklasse en een niet 
aflatende focus op innovatie creëren zij producten en oplos-
singen waarmee ze ons leven van slimme energie voorzien 
en vooruitgang in de wereld mogelijk maken. SolarEdge is de 
nummer 1 van de wereld in de ontwikkeling en productie van 
omvormers. Inmiddels zijn in 133 landen ter wereld miljoenen 
systemen van SolarEdge geïnstalleerd.

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

SolarNRG
Een van de grootste leveranciers en installateurs van zonne-
stroomsystemen 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 bestel-
len, en zeer ervaren met collectieven als Eneco, Engie, iChoosr 
en Vereniging Eigen Huis.

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

Solartester
SolarTester biedt kwaliteitscontroles aan van productie in de 
fabriek tot jaren ná installatie | Solartester BV test de kwaliteit van 
PV-modules bij u in het magazijn of op de projectlocatie. Flashtest 
+ Elektroluminescentie + Thermografieonderzoek | Fabricagefou-
ten zoals slechte contacten, ‘micro-cracks’ en printfouten maar 
ook schade door onjuist vervoer, opslag of installatie | Schadebe-
oordeling na hagel, storm, brand  etc. | Een uitgebreide kwaliteits-
test aan de voorkant bij ieder project biedt zekerheid en vertrou-
wen voor de toekomst. Mobiel, onafhankelijk, kosteneffectief!

SolarToday 
SolarToday is dé internationale solar groothandel voor instal-
lateurs. Door onze ruime voorraad zonnepanelen, omvormers, 
opslag en montagemateriaal worden installateurs binnen no-
time voorzien van de juiste materialen. Met gespecialiseerde 
kennis bij onze vestigingen adviseren en ondersteunen we 
installateurs bij grote of kleine projecten. Kijk op solartoday.nl 
voor meer informatie. 

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

fabrikant
Solis (Ginlong Technologies)
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.

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

fabrikant
Solplanet
Solplanet is een merk van AISWEI, dat sinds 2007 omvormers 
fabriceert als onafhankelijk onderzoeks-, ontwikkelings- en 
productiebedrijf. Naast het merk Solplanet fabriceert AISWEI, 
met succes hoogwaardige en betrouwbare producten voor 
gerenommeerde merken als SMA en Zeversolar. Daarnaast 
is het Europese hoofdkantoor gevestigd in Amsterdam en 
distribueert Solplanet vanuit een magazijn in Nederland. 
Dat biedt zekerheid.

Frank Versteeg
Barbara Strozzilaan 101, 1083HN Amsterdam (NL)
T. +31 20 2402557
E. sales.nl@solplanet.net
I. www.solplanet.net/nl

VAMAT
VAMAT is officieel importeur/distributeur van Huawei omvormers, 
batterijen en transformatorstations in de gehele Benelux! 
Wij bieden producten aan de residentiële, commerciële en 
utiliteitsmarkt. Ons team heeft de expertise om u te ondersteunen 
bij servicevraagstukken én te adviseren tijdens de engineerings-
fase en realisatie van uw project. 

Sander Binnema
Maarssenbroeksedijk 33, 3542DM Utrecht (Nederland)
T. +31 348 769 059
E. sales@vamat.nl 
I. www.vamat.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, ge-
bouwbeheer, industriële automatisering, retail en woningbouw.

Niek de Bruin
Aardvletterweg 14, 3417XL Montfoort (Nederland)
T. +31 348 47 34 34
E. info@vandenpol.com 
I. vandenpol.com

Wocozon 
Wocozon is dé partner voor woningcorporaties op het gebied 
van verduurzaming. 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, waarbij zowel koop als lease mogelijk is. 

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

fabrikant
Xemex & Cast4All
Xemex/Cast4All bieden energiemonitoring en -management 
oplossingen aan voor het beheren van residentiële energie-
stromen. Onafhankelijk van de internetconnectie worden 
totale energiestromen en prestaties van PV-installaties, 
warmtepompen, WTW, batterijen, laadpalen, etc. in kaart 
gebracht. Reeds 100.000-en woningen vertrouwen dagelijks 
op onze oplossingen voor de bescherming van hun investe-
ringen in duurzame energie. 

Gert-Jan van den Hurk
Metropoolstraat 11a, 2900 Schoten (België)
T. +32 32 01 95 95
E. info@xemex.eu
I. www.xemex.eu



MARKTGIDS ZONNE-ENERGIE 2023         97

MONITORING
bedrijfsprofielen

LYNX F

ET PLUS+

.goodwe.com (Service)
sales. @goodwe.com (Sales) / service. @goodwe.com (Service)

ZonnepanelenDelen
Specialist in financiering van middelgrote zakelijke 
zonne-energieprojecten. Financiering speciaal ontwikkelt 
voor zonnepanelen zonne-energie. Voor financieringen van 
25.000 euro tot 5 miljoen euro met looptijd van 15 jaar. 
Snel en eenvoudig online geregeld.

Stan Lenglet 
James Wattstraat 77-k, 1097DL Amsterdam (NL)
T. + 31 20 435 7527
E. financiering@zonnepanelendelen.nl
I. financiering.zonnepanelendelen.nl
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In Vlaanderen was de grootste uitdaging 
van het kalenderjaar 2022 niet het verko-
pen van batterijen aan zonnepaneeleige-
naren, maar het bij fabrikanten alloceren 
van voldoende batterijen. Wachttijden 
liepen door de grote interesse op en ook 
het tijdig laten keuren van de installatie 
– zowel bij zonnepanelen als thuisbat-
terijen is in Vlaanderen de keuringsda-
tum bepalend voor het toekennen van 
subsidie – zorgde bij fl ink wat Vlamingen 
voor spanning. Gek is dat niet met de 
wetenschap dat de subsidie op 1 april 
2023 stopt en in de eerste 3 maanden 
van 2023 ‘slechts’ 850 euro is, waar die 
in 2022 nog 1.725 euro was.

Lineaire groei
In Vlaanderen groeide de aanvraagsnel-
heid van de premie voor thuisbatterijen in 
de zomer van 2022 naar ruim 2.300 stuks 
per maand. De cijfers voor het laatste 
kwartaal van 2022 worden pas in de loop 
van 2023 verwacht, maar energieminister 
Zuhal Demir voorspelde alvast een line-
aire groei. In 2022 is het aantal premie-
aanvragen hoe dan ook met tientallen 
procenten gegroeid ten opzichte van de 
bijna 19.000 aanvragen in 2021.
De provincie Antwerpen leidt de dans 
bij de uitrol van thuisbatterijen, maar 
heeft – mede door groepsaankopen – 
Oost-Vlaanderen in haar nek hijgen. Die 
provinciale inkoopacties betekenen voor 
batterijen een revolutie, want 86 procent 
van de Oost-Vlamingen kocht bij de 
laatste groepsaankoop voor zonnepa-
nelen ook een thuisbatterij. Vlaanderen 
gaat daarmee Duitsland achterna – dat 
in 2022 zijn 500.000e thuisbatterij ver-
welkomde – waar thuisbatterijen allang 
geen luxeproducten meer zijn, want 
leveringszekerheid en hoge energieprij-
zen zijn drijvende krachten achter de 
almaar groeiende verkopen die van de 
thuisbatterij een commodity maken. De 
Vlaamse consumentenorganisatie Test 
Aankoop – en minister Demir in haar 
kielzog – waarschuwden zonnepaneelei-
genaren voor het feit dat een thuisbat-
terij niet voor iedereen rendabel is en dat 
deed de minister zelfs besluiten vanaf 1 
april 2023 te stoppen met de subsidie 
wat ongetwijfeld een negatief eff ect op 
de verkopen zal hebben.

Terugleververgoedingen
Sinds begin 2021 moeten Vlaamse 
consumenten en bedrijven die zonnepa-
nelen op hun dak leggen 2 energiecon-
tracten afsluiten: één voor de stroom die 

Batterijen worden nieuwe pacemakers van het elektriciteitsnet

Duwen lagere 
terugleververgoedingen 
eigenaren zonnepanelen 
richting thuisbatterijen?
Pakt de batterij een hoofdrol in de energietransitie? 
De Vlaamse zonnepaneelinstallateur die de verkoop van 
thuisbatterijen naar recordhoogte ziet stijgen, zal die vraag 
met een volmondig ‘ja’ beantwoorden. Waar de verkopen in 
Vlaanderen tot de hoogste van Europa behoren, blijft het in 
Nederland wachten op de afbouw van de salderingsregeling 
voor zonnepanelen die op 1 januari 2025 start. Tot die tijd 
wordt de Nederlandse energieopslagmarkt gedreven door 
het volle stroomnet dat in de zakelijke markt de verkoop 
van batterijen wél naar grote hoogten stuwt.

ze aankopen en één voor de stroom die 
ze verkopen. Door het afsluiten van een 
teruglevercontract kunnen Vlamingen 
voor de geïnjecteerde stroom van hun 
zonnepanelen een terugleververgoeding 
krijgen. De hoogte van die terugleverver-
goeding – maar ook de invoering van het 
capaciteitstarief – is logischerwijs van 
grote invloed op de businesscase van 
de thuisbatterij. Het berekenen van de 
terugverdientijd is voor Vlaamse instal-
lateurs sowieso geen sinecure door de 
grote hoeveelheid variabelen.
De Nederlandse variant van de terugle-
ververgoeding – die zonnepaneeleigena-
ren krijgen voor de extra stroom die ze 
opwekken boven hun verbruik – kan in 
de komende jaren zomaar een enabler 
voor de thuisbatterij blijken. Want dat 
Nederland op korte termijn een subsidie 
voor thuisbatterijen krijgt, is niet evident. 
Zo is minister voor Klimaat en Energie 
Rob Jetten van mening dat thuisbat-
terijen in de mix kunnen helpen bij het 

verhogen van de zelfconsumptie door 
zonnepaneeleigenaren, maar dat het 
geen doel op zich is om in ieder huis 
een thuisbatterij op te hangen. Koepel-
organisatie Netbeheer Nederland wil dat 
Nederland zo snel mogelijk stopt met de 
salderingsregeling voor zonnepanelen 
en wél een subsidie op thuisbatterijen 
invoert. Dit ondanks dat CE Delft in een 
onderzoek kanttekeningen plaatste bij 
de mogelijke waarde van het stimule-
ren van de uitrol van de thuisbatterij 
en pleit voor extra onderzoek. Eerst in 
detail aantonen wat de bijdrage aan het 
ontlasten van het stroomnet van die 
thuisbatterij is, is volgens de netbeheer-
ders een luxe die Nederland niet heeft.

Uitvallende omvormers
Onderzoeksbureau DNE Research con-
cludeert in zijn Smart Storage Trendrap-
port dat consumenten pas op grote 
schaal zullen investeren in thuisbatterijen 
zodra zij de stroom van hun zonnepane-

len niet meer onbeperkt mogen terug-
leveren via de salderingsregeling. De 
businesscase voor energieopslag in een 
thuisbatterij voor zonnepaneeleigenaren 
is volgens de onderzoekers vooralsnog 
niet aantrekkelijk genoeg. Ze stellen dat 
het uitstel van de afbouw van de salde-
ringsregeling naar 1 januari 2025 ervoor 
zorgt dat het tot minstens 2027 zal duren 
voor de aanschaf van thuisbatterijen 
rendabel wordt voor consumenten. 
Toch is er nog een andere motivator die 
de Nederlandse verkoop van thuisbatte-
rijen zou kunnen aanjagen: de spannings-
problemen op het laagspanningsnet. Het 
aantal klachten van consumenten met 
zonnepanelen wiens omvormer uitvalt 
door te hoog oplopende spanning, neemt 
snel toe. Naar schatting komt het pro-
bleem voor bij 1 op de 20 zonnepanee-
leigenaren; oftewel bij meer dan 75.000 
zonnepaneeleigenaren. Mogelijk trekken 
deze problemen consumenten over de 
streep om een thuisbatterij te kopen.

Zakelijke markt
In Nederland is het tot op heden echter 
vooral de zakelijke markt die batterijen 
omarmt. Hoogspanningsnetbeheerder 
TenneT en de 3 regionale netbeheerders 
Enexis, Liander en Stedin hebben in 
2022 gezamenlijk van projectontwikke-
laars verzoeken ontvangen voor de reali-
satie van bijna 20 gigawatt aan batterijen 
met een opslagcapaciteit van tussen 
de 20 en 40 gigawattuur. De status is 
divers: van opportunistische quickscans 
tot concrete aanvragen voor aansluitin-
gen en transportvermogens.
Een toenemend aantal energieopslag-
systemen wordt ook daadwerkelijk 
gerealiseerd. Zo installeerde Solarfi elds 
in het najaar van 2022 een batterij van 5 
megawattuur bij zonnepark Bontepolder 
in Terneuzen. Dankzij het koppelen en 
integraal slim aansturen van het zon-
nepark wordt niet alleen het regionale 
elektriciteitsnet gebalanceerd, maar 
kunnen ook nieuwe fl exibiliteitsdiensten 

worden aangeboden aan de energie-
handels- en capaciteitsmarkten. Flex 
service provider Repowered exploiteert, 
optimaliseert en verzorgt in opdracht van 
de projectontwikkelaar de energiehandel 
met de batterij.  

Grootste batterij
Ook bij Nederlandse elektriciteitscentra-
les verrijzen steeds meer batterijen. Zo 
plaatsen VDL Bus & Coach en RWE in 
2023 bij de elektriciteitscentrale in Moer-
dijk een batterij met een vermogen van 
7,5 megawatt. Deze wordt opgebouwd 
uit 43 gebruikte lithium- ionbatterijen af-
komstig van elektrische bussen van VDL. 
De grootste batterij van Nederland staat 
vooralsnog in Lelystad. De GIGA Buff alo 
van GIGA Storage kent een opslagca-
paciteit van 48 megawattuur en wordt 
gehuurd door Eneco. De batterij met een 
vermogen van 25 megawatt maakt voor 
het energiebedrijf een verdere integratie 
van duurzame energie in de elektrici-
teitsmarkt mogelijk.

Tijdgebonden contracten
Netbeheerder Liander start met GIGA 
Storage bovendien pilots in Amsterdam, 
Alkmaar en Lelystad om met behulp van 
batterijen het elektriciteitsnet effi  ciënter 
te gebruiken. Via tijdgebonden con-
tracten kan de onbenutte ruimte op het 
elektriciteitsnet tijdens de dalmomenten 
ingezet worden om meer ondernemers 
aan te sluiten, ook op plaatsen waar het 
net zijn maximale capaciteit heeft be-
reikt. Berenschot stelt dat batterijen op 
deze manier een deel van de oplossing 
kunnen vormen voor het volle stroomnet. 
Subsidie is daarbij wel noodzaak, want 
uit fi nancieel oogpunt zijn ze nog niet 
rendabel, waarschuwt het onderzoeks-
bureau. Minister Jetten is vooralsnog 
van mening dat ook het subsidiëren van 
grootschalige batterijen te kostbaar is. 
Toch zou het volgens diverse onderzoe-
ken slim zijn als de minister zijn stand-
punt heroverweegt. Zo heeft CE Delft be-
cijferd dat door de uitrol van 5,5 gigawatt 
aan batterijvermogen bij zonneparken 
– met een totale opslagcapaciteit van 22 
gigawattuur – in Nederland ruimte is om 
7,5 gigawattpiek extra zonnepanelen aan 
te sluiten op het stroomnet. 

Extra veiling
Ook in België lijkt ondersteuning van 
het stroomnet de voornaamste beweeg-
reden voor de uitrol van grootschalige 
energieopslagsystemen.    
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Hoogspanningsnetbeheerder Elia denkt 
dat de behoefte aan fl exibel vermogen 
op het Belgische stroomnet groeit van 
3,3 gigawatt nu naar 5,3 gigawatt tegen 
2030. Grofweg de helft daarvan is nodig 
om snel op of af te schakelen als de wind 
plots afneemt of juist toeneemt. Batterijen 
zijn daarmee een interessante optie.
Op momenten dat er veel vraag is naar 

stroom en weinig productie van windmo-
lens en zonnepanelen, vullen ook in Bel-
gië gascentrales het gat op. De komen-
de jaren nemen batterijen die rol meer en 
meer op zich en worden zo de nieuwe 
pacemakers van het stroomnet door 
plots terugvallende stroomopwekking op 
te vangen en black-outs te voorkomen. 
Op tal van plaatsen in België worden 

Recycling batterijen moet nú geregeld

Met de opmars van thuisbatterijen en grootschalige energie-
opslagsystemen bij zonneparken en zonnedaken rijst automa-
tisch de vraag wat er met deze batterijen gebeurt als ze aan 
het einde van hun levensduur zijn. 

Met de komst van een nieuwe Europese Batterijenverordening – 
die de huidige Batterijenrichtlijn vervangt en naar verwachting in 
de loop van 2023 wordt gepubliceerd – worden de regels voor de 
recycling van batterijen in de komende jaren wezenlijk strenger. 
Er zal sprake zijn van overgangs- en invloeiperioden, bij sommige
eisen wordt gesproken over enkele jaren, bij andere over het 
volgende decennium. 

Inzamelingspercentage 
In de Europese verordening staat onder meer dat in nieuwe bat-
terijen een bepaald percentage gerecyclede materialen moet worden 
verwerkt. De huidige EU-richtlijn voor het aanbieden van (alle) 
batterijen voor recycling ligt momenteel op een minimum van 45 
procent. Het in 2022 gepresenteerde concept van de verordening 
eist het bereiken van een inzamelingspercentage van 70 procent na 
96 maanden na inwerkingtreding van de verordening. 

Verwijderingsbijdrage 
België heeft in 2022 alvast een milieubijdrage voor de thuisbatterij 
ingevoerd. Die verwijderingsbijdrage moet de kosten voor de recy-
cling van thuisbatterijen aan het einde van hun levensduur dekken. 
De inzameling en recycling is in handen van Bebat. Die vereniging 
heeft via een nationaal inzamelnetwerk in België in de afgelopen 25 
jaar miljarden batterijen ingezameld, van kleine AA-batterijen tot 
grote batterijen uit elektrische auto’s. Door voor thuisbatterijen een 
milieubijdrage per kilogram te hanteren, haalt Bebat zorgen weg 
over de toekomstige verwerkingskosten. Deelnemers van Bebat 
betalen de verwijderingsbijdrage op het moment dat de batterij op 
de markt komt en dus niet bij terugname in de toekomst.
Bebat heeft samen met netbeheerder Fluvius het digitaal opvolg-
systeem EasyBat voor thuisbatterijen ontwikkeld. Deze digitale 
‘asset traceability tool’ centraliseert alle informatie over batterijen 
en batterijmodules – van gewicht tot chemie en producent – van 
opslagsystemen voor in huis en in de commerciële, industriële 
en utiliteitsmarkt. Het paspoort stelt Bebat in staat een batterij bij 
terugname te koppelen aan degene met de aanvaardingsplicht en 
het is daarmee een middel om freeriders te identificeren en die 
verantwoordelijkheid alsnog bij hen te leggen.

Producentenverantwoordelijkheid 
Ook in Nederland hebben producenten en importeurs van batterijen 
de wettelijke plicht en verantwoordelijkheid om afgedankte bat-

dan ook grote batterijen geïnstalleerd 
die stroom afnemen en leveren aan het 
hoogspanningsnet van Elia. België is 
voor de winter van 2024-2025 zelfs op 
zoek naar circa 500 megawatt extra 
capaciteit. Federaal minister van Energie 
Tinne Van der Straeten wil het gat opvul-
len met een extra subsidieveiling voor 
batterijparken en vraagbeheerprojecten.

terijen in te zamelen en te recyclen. De batterij moet ten minste 50 
procent van het gewicht gerecycled worden. De Stichting Batterijen 
(Stibat) heeft een collectieve recyclingoplossing voor draagbare en 
industriële batterijen ontwikkeld, de Stichting Electronically Propel-
led Assisted Cycle (EPAC) voor accu’s van elektrische fietsen en de 
Stichting Autobatterij Recycling (ARN) voor batterijen van auto’s. 
Die batterijen van elektrische auto’s krijgen waar mogelijk nu al een 
tweede leven voor stationaire toepassingen, zoals in energieop-
slagsystemen. Deze tweedehandsbatterijen zullen uiteindelijk ook 
weer bij ARN terugkomen voor recycling. Wie in Nederland op zal 
staan voor de recycling van thuisbatterijen is echter nog onbekend. 
Mogelijk is daar een rol weggelegd voor de Stichting OPEN, die zich 
ook al inzet voor de inzameling en recycling van zonnepanelen.

20 tot 25 keer
Een van de grote uitdagingen voor zowel België als Nederland op 
het gebied van het recyclen van lithiumbatterijen is het gebrek aan 
capaciteit voor de eindverwerking. Zo besteedt Bebat dat uit aan 2 
bedrijven, in Frankrijk en Duitsland – Euro Dieuze en Accurec. In 
totaal zijn er 7 recyclingbedrijven in Europa waarvan het proces 
goedgekeurd is door de Vlaamse overheid. Bebat concludeerde in 
een studie dat er de komende jaren 20 tot 25 keer meer recycling-
capaciteit moet worden bijgebouwd om de verwachte afvalstroom 
te kunnen verwerken. 
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BYD.
DE BATTERIJ
Veilig en schone energie, altijd 
en overal. Met BYD’s verticaal 
geintegreerde supply chain, batterij 
onderzoek en productie expertise, 
naast meer dan 250.000 installaties 
wereldwijd in 7 jaar, hebben ze 
wereldwijd hun betrouwbaarheid 
en excellentie laten zien. 

De kern van de technologie van BYD zijn de 

batterijen. Deze worden geleverd in 2 series: 

een laag-voltage en een hoog-voltage 

variant. De lithium ijzer fosfaat batterij 

is geheel kobalt vrij en voldoet aan de 

hoogste veiligheidstandaard.

solar distribution
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Het verhaal van BLUETTI begint in 
2009. Het bedrijf startte als een contract 
manufacturer. Het maakte powerbanks, 
bijvoorbeeld voor het laden van tele-
foons, voor externe opdrachtgevers. 10 
jaar later maakte het een grote omslag; 
het lanceerde een eigen merk voor of-
fgrid energieoplossingen: BLUETTI. Dat 
deed het in de Verenigde Staten, en niet 
zonder succes. 

Outdoor activiteiten
‘Onze eerste producten waren de EB150 
en EB240, batterijen van 1,5 en 2,4 
kilowattuur’, vertelt Huang. ‘Die gingen al 
heel snel in groten getale over de toon-
bank. We vulden een gat in de markt, en 
niet alleen vanwege die capaciteit. Power 
stations van andere merken hadden des-
tijds in de regel slechts een USB-uitgang. 
Onze producten hebben een AC- en 
DC-aansluiting, zowel aan de input- als 
output-kant. Dat maakte ze bijvoorbeeld 
uitermate interessant om te gebruiken 

Van offgrid naar grid connected opslag 
voor huishoudens en bedrijven

BLUETTI concurreert 
met the big boys

BLUETTI introduceerde in 2022 de EP600. Dit is een 
modulair energieopslagsysteem van 10 tot 80 kilowattuur. 

Hiermee is een nieuwe uitdager opgestaan in de opkomende 
residentiële en zakelijke markt voor batterijen. ‘In Amerika 

en Japan zijn we al een household name’, aldus Peter 
Huang, President van BLUETTI Energy Netherlands. 

‘Met dit nieuwe product richten we onze ogen nu ook 
vol op Europa. Daarbij zoeken we de weg naar de 

eindgebruikers primair via de installateur.’

bij allerhande outdoor activiteiten zoals 
kamperen en jagen. Zo is het een mooie 
energiebron voor verlichting, een kof-
fi ezetapparaat of koelkast. In combinatie 
met onze standalone zonnepanelen is die 
bovendien bijzonder duurzaam.’

Vervuilende dieselgeneratoren
Een tweede voltreff er van BLUETTI 
volgde een jaar later. Het lanceerde 
een power-station van 2 kilowattuur, de 
AC200. Daarmee speelde het in op een 
nieuw marktsegment. Waar het elektri-
citeitsnet in landen zoals Nederland en 
Duitsland uitblinkt in betrouwbaarheid, is 
dat niet het geval in de Verenigde Staten. 
Stroomstoringen komen er veel vaker 
voor, ook als gevolg van steeds extreme-
re weersomstandigheden en calamiteiten 
zoals overstromingen. 
Huang: ‘Met de AC200 beschik je over 
een handige back-up voor een aantal 
uren stroom. Daarnaast groeit de weer-
stand tegen het inzetten van vervuilende 

dieselgeneratoren. Onze off grid techno-
logie biedt tevens meerwaarde vanuit dat 
perspectief, ook als er geen sprake is van 
een noodgeval.’

Kickstart
BLUETTI lanceerde de AC200 op crowd-
fundingplatform Indiegogo en haalde 
daarmee in 2 maanden bijna 7 miljoen 
dollar op. In de meest recente campagne 
voor AC500 in de Verenigde Staten boek-
te het bedrijf op deze wijze een record, 
een omzet van 11,4 miljoen dollar in 30 

BLUETTI

BLUETTI telt meer dan 
2.000 werknemers, daar-
van zijn er 600 actief in 
research & development. 
De omzet van het bedrijf 
groeit stormachtig; 65 
miljoen dollar in 2020, 
190 miljoen dollar in 
2021, 370 miljoen dollar 
in 2022. Het concern heeft 
3 fabrieken in Shenzhen, 

een miljoenenstad in de nabijheid van 
Hong Kong. Jaarlijks verlaten meer 
dan 150.000 batterijen de fabriek, die 
gaan voor 100 procent naar de export. 
BLUETTI heeft plannen voor de bouw 
van een batterijenfabriek in Hongarije.

dagen. Dat typeert de marktbenadering 
van het bedrijf. Het geeft nieuwe produc-
ten een kickstart, een push naar de markt, 
door de eindgebruiker op te zoeken. Het 
biedt zeer zorgvuldig en doelgroepge-
richt passende productmarktcombinaties 
aan, ook via sociale media. Daarbij kan 
het inmiddels terugvallen op een breed 
assortiment dat onder andere 15 power-
stations en zonnepanelen van 150, 200 en 
350 wattpiek omvat. Waar de Verenigde 
Staten nog steeds markt nummer 1 is, en 
Japan een goede tweede, streek BLUETTI 
ook al neer in Europa. Zo opende het in 
2020 kantoren in Duitsland en het Ver-
enigd Koninkrijk. Huang ziet overeenkom-
sten en verschillen met Amerika. 

Meer zekerheid
Huang: ‘De onlineverkoop groeit in Euro-
pa. Toch zien we dat een grote groep con-
sumenten nog steeds behoefte heeft aan 
fysiek winkelen. Ze willen een product met 
eigen ogen zien, aanraken, een bewijs dat 
het goed is en doet wat het moet doen. 
Daarom investeren we in Europa ook in 
andere distributiekanalen, de verkoop in 
gewone winkels. Tegelijk merken we dat 
ook hier de zorgen over power black-outs 
toenemen, zeker sinds de oorlog in Oe-
kraïne en de onrust op de energiemarkten. 
Huishoudens willen meer energieonafhan-
kelijkheid en zekerheid. Dat geldt ook voor 
ondernemers. Als tandarts wil je niet dat 
de stroom uitvalt tijdens een behandeling. 
Een hotel wil er zeker van zijn dat er altijd 
elektriciteit is voor basale zaken zoals licht 
en wifi … Die behoefte heeft zich reeds 
vertaald in een toenemende verkoop van 
BLUETTI in Europa.’

Juiste beleving
BLUETTI telt inmiddels meer dan 2.000 
werknemers. De wereldwijde omzet 
in 2022 is zo’n 370 miljoen dollar. Wat 

verklaart die groei en dat succes? Huang 
schrijft het toe aan verschillende factoren. 
Een powerstation mag dan een eenvou-
dig product lijken, een functioneel, veilig 
en betrouwbaar powerstation ontwikke-
len en maken, is dat volgens hem echter 
absoluut niet. Daarnaast noemt hij het 
creëren van de juiste beleving, bijvoor-
beeld middels design en marketing, een 
kunst apart. Dat blijkt ook uit de vele 
Chinese bedrijven die het hebben gepro-
beerd, maar er na een aantal jaar alweer 
het bijltje bij neergooiden. BLUETTI heeft 
daarentegen begin dit jaar een volgende 
grote stap gezet. Het bedrijf opende 
naast de vestigingen in Duitsland en het 
Verenigd Koninkrijk, ook kantoren in Ne-
derland, Frankrijk, Italië en Spanje.

Snelste weg
‘Daarnaast lanceerden we in september 
2022 onze EP600 tijdens IFA in Berlijn’, 
aldus Huang. ‘Dat is onze eerste grid con-
nected batterij. De basis van dit opslag-
systeem bestaat uit een omvormer en 
batterijmanagementsysteem met 2 lithium-
ijzerfosfaatbatterijen van 5 kilowattuur. Het 
is echter modulair en kan plug-and-play 
worden uitgebreid tot een capaciteit van 
80 megawattuur. Het systeem is dus 
geschikt als thuisbatterij, maar ook voor 
zwaardere toepassingen bij bedrijven. Met 
dit product gaan we de concurrentie met 
the big boys uit de globale batterijindustrie 
aan. We kiezen daarbij echter uitdruk-
kelijk voor onze eigen aanpak en zetten 
allereerst in op directe verkoop aan instal-
lateurs. We gaan ze informeren, opleiden 
en direct aan hen verkopen. Momenteel 
tuigen we ook een aftersalesorganisatie 
op die hen bijvoorbeeld ondersteunt bij in-
stallatie, keuring en onderhoud. Zo helpen 
we hen het maximale uit deze groeimarkt 
halen, en bewandelen wij de kortste en 
snelste weg naar de eindgebruiker.’©
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HMS ontstond in 1988 vanuit een 
studentenproject aan de University of 
Halmstad in Zweden. Wat destijds be-
gon met het ontwikkelen van een tech-
nologie voor het meten van de dikte 
van papier, is uitgemond in een globaal 
concern in industriële ICT. Het bedrijf 
telt meer dan 750 medewerkers, heeft 

HMS Networks over datacommunicatie van batterijopslagsystemen: 

‘Houtje-touwtjewerk is geen optie’

kantoren in 15 landen en fabrieken door 
heel Europa. Corebusiness is de ont-
wikkeling en verkoop van producten en 
oplossingen die industriële apparatuur – 
van robots en auto’s tot en met aircon-
ditioners en generatoren – in staat stelt 
om te communiceren en informatie te 
delen met software en systemen. Daar-

mee bedient HMS zowel fabrikanten als 
gebruikers van die apparatuur, ook in 
de markt van batterijopslagsystemen.

Altijd en overal
Kurt van Buul, OEM Project Manager 
Benelux: ‘HMS staat voor Hardware 
Meets Software. Met onze technologie 

leggen we feitelijk de basis voor het 
realiseren van het Industrial Internet of 
Things (IIoT). Daarbij hebben we het 
over heel iets anders dan het internet of 
gewone IT-netwerken waar gigabytes 
aan data overheen gaan. Er wordt juist 
beperkt data gedeeld. Maar die moet 
wel altijd en overal realtime en foutloos 
beschikbaar zijn, bijvoorbeeld voor 
autonome procesoptimalisatie of het vol-
gen en contoleren van systemen via de 
cloud. HMS werkt daarmee in een niche. 
Dat wil echter niet zeggen dat we een 
kleine markt bedienen. Zo produceren 
we maandelijks zo’n 100.000 producten, 
zoals protocol converters en gateways. 
Daarnaast hebben we meer dan 400.000 
connected systemen in beheer.’

Naadloze samenwerking
Een hedendaags batterijopslagsysteem 
bestaat uit een netwerk van verschil-
lende devices van uiteenlopende 
producenten. Daarnaast maakt het zelf 
deel uit van een netwerk, een integraal 
slim (energie)systeem. Om er op beide 
niveaus het maximale uit te halen, ef-
fi ciency in performance en een optimale 
integratie in uiteenlopende toepas-
singen, is een naadloze samenwerking 
tussen hard- en software key. HMS 
levert services en componenten, onder 
andere ten behoeve van netwerkont-
werp, cloud connectivity, IoT-communi-
catie en het beschermen van systemen.

Betrouwbaar koppelen
‘De markt voor batterijopslagsystemen 
staat aan de vooravond van een grote 
groei’, stelt Van Buul. ‘Je wil dat die 
robuust en veilig zijn, hun werk optimaal 
doen. Houtje-touwtjewerk is dan geen 
optie. Het vereist onder andere het 
hanteren van hoge standaarden, ook op 
het gebied van de communicatie tus-
sen onderdelen zoals de batterijcellen, 
het batterijmanagementsysteem, de 
omvormer en airco. Die kennen ver-
schillende protocollen. Wij zorgen voor 
een betrouwbare koppeling van die 
protocollen en faciliteren de juiste inzet; 
daarin ligt de kracht van bijvoorbeeld 
onze CAN-gebaseerde batterijcommu-
nicatietechnologie. Daarbij bieden we 
oplossingen voor alle denkbare com-
ponenten en confi guraties. En dat doen 
we ook voor de communicatie naar 
externe devices en systemen.’

Gebruikersinformatie en smart grids
Van Buul onderscheidt 3 belangrijke 

dimensies in de communicatie van een 
batterijopslagsysteem met de buiten-
wereld. Allereerst draait die om toegang 
via de cloud ten behoeve van het moni-
toren van de status en het onderhoud. 
Door parameters zoals temperatuur, 
stroomverbruik en capaciteit nauwgezet 
te volgen, kan effi  ciënt worden ingegre-
pen om het systeem in goede conditie 
te houden, via aansturing op afstand 
of ingrijpen op locatie. Daarnaast is het 
key om gebruikersinformatie te genere-
ren ten behoeve van het optimaliseren 
van applicaties. 
‘Stel je gebruikt een batterijsysteem op 
een bouwplaats, dan wil je stroomge-
nerators zo min mogelijk laten draaien’, 
duidt Van Buul. ‘Daarvoor is onder 
andere inzicht nodig in de capaciteit en 
laadsnelheid van de batterij in relatie 
tot het gebruikersprofi el. Daarvoor 
moeten data worden gegenereerd en 
geanalyseerd. Bovendien zijn batterijen 
gekoppeld aan elektriciteitsnetwerken. 
Gebruik je een batterij om energie te 
buff eren in de setting van een smart 
grid, bijvoorbeeld om het stroomnet 
te ontlasten en te handelen op ener-
giemarkten, dan is communicatie met 
netbeheerders en energiebedrijven es-
sentieel, bijvoorbeeld om op het juiste 
moment te laden en ontladen.’

Kunst op zich
‘Ook ten aanzien van al deze externe 
aspecten versterken wij de datacom-
municatiekracht van batterijopslagsys-
temen, ongeacht de netwerktechno-
logie die wordt gebruikt’, vervolgt Van 
Buul. ‘Naast leverancier van producten, 
zijn we partner bij het ontwikkelen van 
concepten, systeemontwerp en het 
implementeren van opslag voor diverse 
toepassingen. Een van de thema’s die 
daarbij steeds sterker speelt, is cyber-
security. De energie-infrastructuur van 
landen – en batterijopslagsystemen 
gaan daar een steeds belangrijker 
onderdeel van zijn – is kritische tech-
nologie die optimaal moet worden 
verdedigd tegen de boze buitenwereld. 
Daarbij wordt al snel gedacht aan drei-
gingen van buitenaf; hackers die een 
systeem willen binnendringen. Steeds 
vaker betreft het echter aanvallen in de 
rug door kwaadwilligen die al binnenge-
drongen zijn en vandaaruit data willen 
ontvreemden of saboteren. Je moet een 
systeem dus op chipniveau bescher-
men. Dat is een kunst op zich en juist 
daarin zijn wij heel erg goed.’

Referentieprojecten
HMS

Wind Energy Solutions, 
de wereldleider in middel-
grote windturbines, koos 
voor de oplossingen van 
HMS Networks. Dat leidde 
tot een volledig responsive 
monitoringsysteem, real-
time inzicht in de key per-
formance indicators (kpi’s) 
en de mogelijkheid om de 
windturbines op afstand te 
optimaliseren op prestaties 
en energiekosten. 

Veilige communicatie wordt steeds 
belangrijker in industriële netwerken 
als gevolg van de gestage groei van 
verschillende ethernet-protocollen 
en IIoT-toepassingen. HMS maakt 
gebruik van het eigen TLS-protocol 
en voert hierbij doorlopend innovaties 
door voor een actuele en maximale 
bescherming van kritische producten 
en systemen.

HMS voorzag het Forze-team van TU 
Delft van CAN-hardware en -software 
ten behoeve van communicatie tussen 
de systemen van hun waterstofraceau-
to en de ingenieurs. Daarnaast leverde 
HMS-analysetools voor het interprete-
ren van de prestaties van de auto. 
Zo helpt HMS Forze naar pole position.
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Batterijopslagsystemen vormen een integraal onderdeel van het duurzame 
energiesysteem van de toekomst. De uitrol begint in de Benelux op stoom te 

komen en staat aan de vooravond van een grote versnelling. ‘Het maximaliseren 
van effi ciëntie en veiligheid moet daarbij vooropstaan’, aldus Kurt van Buul van HMS. 

‘Dat vereist datacommunicatie op een hoog niveau, zowel tussen de diverse 
onderdelen van het systeem zelf als met de buitenwereld.’

ENERGIEOPSLAG
HMS Networks

MARKTGIDS ZONNE-ENERGIE 2023         105104        MARKTGIDS ZONNE-ENERGIE 2023



ENERGIEOPSLAG
bedrijfsprofielen

MARKTGIDS ZONNE-ENERGIE 2023         107

Allimex Green Power
Allimex Green Power is totaalleverancier voor groene 
energieoplossingen. We bieden een ruime keuze aan 
montagemateriaal, zonnepanelen en omvormers, laadpalen en 
thuisbatterijen voor de professionele solar installateur. Onze 
montagesystemen ontwikkelen en produceren we volledig zelf. 
Een compleet productaanbod, specifieke service of product-
ontwikkeling op maat? Je vindt het bij ons allemaal. 

S. Quack
Gladsaxe 45, 7327JZ Apeldoorn (Nederland)
T. +31 85 732 69 46
E. info@allimex-greenpower.eu
I. www.allimexgreenpower.com

Alius
Alius ontwikkelt, produceert en distribueert tools en producten 
die de wereld voorzien van duurzame energie. Als groothandel 
zetten wij ons namelijk al jaren in voor positieve energie. Dit 
doen we door het aanbieden van o.a. zonnepanelen, omvormers, 
laadstations, batterijsystemen en ons eigen montagesysteem 
genaamd Aelex. Daarnaast helpen we installateurs verder op het 
gebied van engineering, advies, ontwikkeling en service. Onze 
kennis delen we graag door middel van (op maat gemaakte) 
trainingen. Bij Alius steken we graag onze energie in jou! 

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

Activum Groen Lease
Activum Groen Lease (www.groen-lease.nl) is in Nederland dé in 
duurzaamheid gespecialiseerde leasemaatschappij. Wij ondersteu-
nen installateurs en duurzaamheids adviseurs met het aanbieden 
van een financiële lease oplossing bij de MKB klantofferte.  Naast 
zonnepanelen financieren wij ook warmtecollectoren, energie-
opslag en warmtepompen. De conversie van offerte naar opdracht 
zal hierdoor aantoonbaar verbeteren. De maximale looptijd van de 
lease is 10 jaar en tot 100% van de investering kan gefinancierd. 

Bas Quick
Hogehilweg 19, 1101CB Amsterdam (Nederland)
T. +31 6 300 828 59
E. bas.quick@activum-finance.nl
I. www.groen-lease.nl

fabrikant
APsystems
APsystems is wereldwijde leverancier van multi-platform 
MLPE-oplossingen en levert micro-omvormers, DC-optimizers, 
energieopslag en RPC apparatuur voor de PV-industrie. APsys-
tems micro-omvormers zijn doordachte oplossingen en hebben al 
meer dan 2,5 TWh geleverd. APsystems is opgericht in 2010, 
Silicon Valley en bedient klanten in meer dan 120 landen. De micro-
omvormer geeft efficiënte stroomomzetting, maximale productie 
en met de ECU heeft u een uitstekende monitoringapplicatie.

Walter van Loon
Karspeldreef 8, 1101CJ Amsterdam (Nederland)
T. +31 85 3018499
E. emea@apsystems.com
I. emea.APsystems.com

Bird & Bird
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.

Sophie Dingenen
Zuid-Hollandplein 22, 2596AW Den Haag (Nederland) 
Gustav Mahlerlaan 34, 1082MA Amsterdam (Nederland)
T. +31 6 516 07 129 | E. sophie.dingenen@twobirds.com 
I. www.twobirds.com

BayWa r.e. 
BayWa r.e. is de toonaangevende Solar-groothandel. We 
beschikken over een selectie A-merken van hoogwaardige 
modules, omvormers, opslagsystemen, laadpalen en monta-
gesystemen. Ons team in Nijmegen staat voor u klaar vanaf de 
planning tot en met de levering van uw installaties. Denken in 
oplossingen en flexibel samenwerken is onze prioriteit. Daar-
naast leveren wij vanuit ons magazijn in Bergen op Zoom uw 
bestellingen snel en accuraat uit. BayWa r.e. - Betrouwbaar.

John Willems | Teamlead Sales NL
Office | Bijsterhuizen 1160D, 6546AS Nijmegen (NL)
Magazijn | Conradweg 24-DC3, 4612PD B. op Zoom (NL)
T. +31 858 001 001
I. solar-distribution.baywa-re.nl



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

Fronius International
Fronius International is een Oostenrijks familiebedrijf, 
opgericht in 1945. De Business Unit Solar Energy ontwikkelt 
sinds 1992 oplossingen op het gebied van fotovoltaïsche 
energie en levert deze via een wereldomspannend netwerk van 
deskundige installatie-, service- en verkooppartners. Fronius 
richt zich met name op oplossingen waarmee zonne-energie 
op slimme, kosten-efficiënte wijze kan worden opgewekt, 
opgeslagen, verdeeld en gebruikt.

Etepro
Etepro is specialist in kabelmanagement en energie-
distributie. Wij leveren onder andere kabeldraagsystemen, 
busbar, laadoplossingen en PV materialen. Als verlengstuk 
bieden wij u ook de mogelijkheid tot de montage en installatie 
van onze eigen producten. Ook hebben wij specialisten 
in dienst om u te adviseren.  
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fabrikant
BLUETTI Energy Netherlands
BLUETTI is zoveel meer dan alleen een merknaam; het is 
een manier van leven, een ontwerpfilosofie, onze hoop op een 
betere aarde, een blauwe lucht en nog veel meer. Vanuit een 
enkel idee - een draagbare, krachtige elektriciteitsbron - hebben 
we een hele reeks zonne-energieopslagproducten voor avon-
turiers ontwikkeld. We bouwen producten om ervoor te zorgen 
dat uw stroom altijd en overal beschikbaar is.

Peter Huang
Kabelweg 57, 1014BA Amsterdam (Nederland)
E. peter.huang@bluetti.com
I. www.bluettipower.eu

fabrikant
Enphase Energy
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 energie-
opslagoplossing. Enphase heeft meer dan 39 miljoen micro om-
vormers verzonden, en meer dan 1,7 miljoen Enphase residentiële 
en commerciële systemen in meer dan 130 landen geïnstalleerd.

Peter Halmans
Het Zuiderkruis 65, 5216MV Den Bosch (Nederland)
T. +31 73 3035859
E. phalmans@enphaseenergy.com
I. www.enphase.com/nl

De Centrale
btw-teruggave, subsidies en financieringen: Voor BTW teruggave, 
duurzame subsidies en financiering van verduurzaming voor zo-
wel consument en bedrijf moet u bij De Centrale zijn. Sinds 2013 
werken met bedrijven uit de verduurzaming samen. Wij geloven 
dat iedereen moet kunnen verduurzamen. Deze one-stop geeft be-
drijven uit de verduurzaming een boost omdat veel meer mensen 
kunnen gaan verduurzamen. Onze financieel en fiscaal getrainde 
collega’s staan altijd voor je klaar om vragen te beantwoorden.

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

Devcon Ecosystems
Devcon Ecosystems is adviseur en ontwikkelaar van duurzame ener-
gieprojecten, waaronder zakelijke zonne-energie. Wij zoeken naar de 
beste oplossingen met het accent op verduurzaming met econo-
misch rendement. Wij kunnen u ook van dienst zijn met laadpalen 
of solar carports. Daarnaast bieden wij diensten voor het beheer en 
onderhoud van pv-installaties met als doel om het maximale ren-
dement uit de installatie te halen en zijn wij actief op het gebied van 
Scope 12 inspecties via ons eigen inspectiebedrijf Scope twaalf.

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

ESTG Leading in Positive Energy
Als distributeur van duurzame energieproducten draait bij 
ons alles om positieve energie. We ondersteunen ambitieuze 
professionals bij hun duurzame projecten. Wij zorgen voor 
de producten, een juiste prijs en een correcte aflevering op 
het afgesproken tijdstip, zodat we samen de wereld duur-
zamer maken.

Rietgraaf 2a, 6678PJ Oosterhout (Gld, Nederland)
T. +31 85 016 78 00
E. sales@estg.eu
I. www.estg.eu 

EWS 
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.

Am Bahnhof 20, 24983 Handewitt (Duitsland)
T. +49 4608 6781
E. info@fotovoltaiek.nl
I. www fotovoltaiek.nl

fabrikant
GoodWe Benelux
GoodWe (Stock code: 688390) is een toonaangevende, 
strategisch denkende fabrikant van PV-omvormers met een 
totale installatie van 35 GW in meer dan 100 landen. De PV-
omvormers 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.

Richard Kieber
Rietbaan 4, 2908LP Capelle aan den IJssel (Nederland)
T. +31 30 737 1140 (Nederlandse service installateurs)
T. +31 30 310 0456 (Engelse service eindgebruikers)
E. sales.nl@goodwe.comn | I. www.goodwe.com

fabrikant
Growatt New Energy
Growatt is een van de wereldwijd leidende spelers in duurzame 
decentrale opwekking van energie. Gespecialiseerd in groene 
opwekking van energie, slimme opslag en het (digitale) beheer van 
energieverbruik, bieden wij een compleet gamma aan voor bijna 
elke toepassing. Al onze producten, zoals omvormers, opslagsys-
temen en energiebeheersystemen worden door ons zelf ontworpen 
en geproduceerd. Wij behoren tot de top 3 PV-omvormer fabrikan-
ten wereldwijd, en zijn zelfs nr. 1 voor residentiële omvormers en 
geleverd volume van hybride producten voor lokale toepassingen.

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

fabrikant

Ferry van Herwijnen
Van Coulsterweg 2a, 2952CB Alblasserdam (Nederland)
T. +31 78 681 1510
E. info@etepro.nl
I. www.etepro.nl

fabrikant
Huawei
Met een gevestigde aanwezigheid in markten voor zonne-
energie over de hele wereld biedt Huawei een nieuwe generatie 
omvormers & energieopslag oplossingen met slimme beheer-
technologie voor een volledig gedigitaliseerde slimme 
PV-oplossing: FusionSolar®. FusionSolar® is slim, veilig 
en betrouwbaar, en levert constant hoge opbrengsten en ROI, 
waardoor Huawei de eerste keuze is van investeerders en 
ontwikkelaars over de hele wereld.

Residentieel segment: Robert Judell
Commercieel & Utility segment: Atakan Bilecen
Laan van Vredenoord 56, 2289DJ Rijswijk (NL)
I. solar.huawei.com/nl

HMS Networks Benelux 
Moderne batterijopslagsystemen combineren netwerkcom-
ponenten van veel verschillende leveranciers en maken vaak 
zelf deel uit van smart grids. Onderlinge communicatie en 
communicatie met de cloud is de sleutel tot een efficiënte en 
betrouwbare werking van het systeem. Met de technologie van 
HMS Networks kunt u alle communicatie- en integratievereisten 
voor batterijopslagsystemen invullen.

Kurt van Buul 
Architronlaan 1a, 5321JJ Hedel (Nederland)
T. +31 487 203 000
E. benelux-sales@hms-networks.com
I. www.hms-networks.com
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IBC SOLAR
IBC SOLAR is al 40 jaar een van ’s werelds grootste PV 
specialisten die totaaloplossingen biedt met een geïnstal-
leerd vermogen van meer dan 5,0 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.

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

KiesZon
Met ruim 300 megawattpiek aan gerealiseerde zonprojecten, goed 
voor meer dan één miljoen zonnepanelen, heeft KiesZon met haar 
partners de afgelopen 12 jaar de basis gelegd voor de volgende 
stap in de energietransitie: een 100 procent groene energievoor-
ziening. Met het zonnedak als basis en innovaties uit de technolo-
gische hoek, zoals de inzet van slimme opslagtechnieken, demand 
side management en de elektrificatie van mobiliteit werkt KiesZon 
met haar partners elke dag aan het bereiken van dat doel.

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

Libra Energy
Libra Energy is een importeur, distributeur en full-service 
groothandel voor duurzame energieproducten en laadoplos-
singen voor elektrische voertuigen. Sinds de oprichting in 
2007 heeft Libra Energy in Europa een vooraanstaande positie 
ingenomen op het gebied van zonne-energie. Je kunt bij Libra 
Energy altijd rekenen op uitgebreide ondersteuning en service.

Customer Support
Eendrachtsstraat 199, 1951AX Velsen-Noord (NL)
T. +31 88 88 80 300
E. customersupport@libra.energy
I. Libra.energy

NEDKAB 
De specialist in aluminium kabel. Wij hebben een ruime voorraad, 
óók in koper. Wij bieden met ons bevlogen team de slimste oplossing 
voor elk kabel gerelateerd project dankzij ruime kennis en jarenlange 
ervaring. Niet alleen in laagspanning, maar ook in middenspanning! 
Nieuwsgierig geworden? Neem dan contact met ons op. 

Danielle Rossen
Rijnstraat 35, 5347KN Oss (Nederland)
T. +31 412 213 030
E. daniellerossen@nedkab.nl
I. www.nedkab.nl 

fabrikant
KOSTAL Solar Electric
KOSTAL Solar Electric werd in 2006 opgericht als afzonderlijke 
tak van KOSTAL Industrie Elektrik. Vandaag de dag is het een van 
de toonaangevende leveranciers van innovatieve omvormers voor 
zonne-energie, hybride en accu’s. De KOSTAL Smart Energy Meter 
en de KOSTAL Wallbox ronden het innovatieve productportfolio af. 
Met de KOSTAL-producten en het KOSTAL Solar Portal beschik-
ken KOSTAL-klanten over centrale instrumenten voor intelligente 
opwekking, opslag, regeling en gebruik van zonne-energie.

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

Natec Sunergy
Sinds 2004 is Natec uitgegroeid tot marktleider van 
A-merk solarproducten van Europa. We bieden een 
optimaal assortiment dat past bij de snel ontwikkelende 
markt. Natec is de schakel tussen wereldwijde producenten 
en professionele solarinstallateurs die zich dagelijks 
bezighouden met solarprojecten in Europa. 

Graaf van Solmsweg 50-T, 5222BP Den Bosch (NL)
T. +31 73 684 08 34
E. info@natec.com
I. www.natec.com

Navetto   
Navetto | Partner van de duurzame installateur. Van zonnepanelen 
op het dak, de auto opladen of energie opslaan. Navetto biedt 
installatie-oplossingen en draagt op deze manier bij aan de 
energietransitie. Met een compleet assortiment zijn we dé part-
ner voor de duurzame installateur in de solarbranche. Het is 
onze missie om een bijdrage te leveren aan de energietransitie, 
met behulp van decentraal opgewekte schone energie. 

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

Profi NRG
ProfiNRG installeert grootschalige PV-projecten voor vastgoed-
eigenaren, energie-coöperaties en projectontwikkelaars van zon-
neparken en zonnedaken. Daarnaast leveren we PV-installaties aan 
bouw- en installatiebedrijven. Wij ontzorgen installateurs met het 
aanvragen van SDE, systeemontwerp, legplannen, kabelberekenin-
gen en opbrengstberekeningen. U profiteert als opdrachtgever van 
een groot zonnepaneelproject van het voordeel van de beste deals 
met toeleveranciers en een uitgebreid productaanbod. Ook voor 
energieopslagsystemen kunt u bij ProfiNRG terecht.

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

Pure Energie
Pure Energie is al meer dan vijfentwintig jaar gespecialiseerd 
in duurzame energieprojecten op het gebied van wind en 
zonne-energie. Wij hebben kennis van alle facetten: van loca-
tieonderzoek, planologische procedure en omgevingsproces 
tot bouw en beheer van windmolens en zonneparken en het 
leveren van groene stroom. Inmiddels leveren we ook zon-
nepanelen aan bedrijven en particulieren.

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

Search4Solar
Search4Solar is opgericht om vraag en aanbod binnen 
Europa te kunnen bundelen. Search4Solar heeft inmiddels 
een uitstekend track record als inkoopplatform voor 
zonnepanelen, omvormers en batterij oplossingen.

Bart Wansink
Coolsingel 104, 3011AG Rotterdam (Nederland)
T. +31 180 810 402
E. sales@search4solar.com
I. www.search4solar.com

PVO International
Als koploper in de Europese markt verzorgt PVO International 
de inkoop van topkwaliteit zonnepanelen, omvormers, bat-
terijen, laadpalen, kabels en montagemateriaal. Grote volumes 
zijn leverbaar tegen gunstige voorwaarden. Wij regelen het 
volledige inkoopproces inclusief logistieke oplossingen. Onze 
partners kunnen rekenen op onze uitstekende operationele 
service. Samen met u maken wij uw solarprojecten succesvol.

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

fabrikant
SAJ Electric Europe 
SAJ is een van de grootste wereldwijde fabrikanten van 
PV-omvormers en levert on-grid PV-omvormers van 0,7 kW 
tot 125 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 hoogwaar-
dige producten en snel reagerende diensten met een lokaal 
servicenetwerk.

Louisa Li
Maagdenstraat 44, 9600 Ronse (België)
T. +31 614212483
E.  louisa.li@saj-electric.com
I. www.saj-electric.com 
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SMA Benelux
Met meer dan 40 jaar ervaring en een wereldwijd geïnstalleerd 
vermogen van meer dan 110 gigawatt zet SMA vandaag de 
standaard voor de duurzame energievoorziening van morgen. Het 
uitgebreide aanbod bestaat onder andere uit krachtige omvormer 
en opslagsystemen, intelligente oplossingen voor energiebeheer en 
alomvattende services voor residentiële, commerciële en industriële 
zonnestroomprojecten. In de Benelux staat een team van meer dan 
30 mensen klaar om u te ondersteunen met opleidingen en service. 

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

fabrikant

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

Solarclarity
Solarclarity is dé online groothandel die solar simpel maakt voor 
residentiële installateurs. In de webshop kun je terecht voor de 
meest actuele solar hardware voor alle soorten residentiële en 
klein-commerciële daken. Vanuit het eigen distributiecentrum in 
de regio Amsterdam levert Solarclarity zonnepanelen, omvormers, 
batterijen, laadpalen, energiemanagement- en monitoringssyste-
men aan installateurs in de Benelux, Zweden en Frankrijk. Solarcla-
rity heeft een eigen merk zonnepanelen: Denim en een eigen merk 
energiemanagementproducten: Bliq. 

fabrikant
SolarEdge Technologies
SolarEdge is wereldwijd toonaangevend in slimme energie-
technologie. Dankzij de techniek van wereldklasse en een niet 
aflatende focus op innovatie creëren zij producten en oplos-
singen waarmee ze ons leven van slimme energie voorzien 
en vooruitgang in de wereld mogelijk maken. SolarEdge is de 
nummer 1 van de wereld in de ontwikkeling en productie van 
omvormers. Inmiddels zijn in 133 landen ter wereld miljoenen 
systemen van SolarEdge geïnstalleerd.

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

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

Solarfields
Solarfields gelooft dat we de wereld kunnen verbeteren met 
duurzame energie. We voelen de urgentie om nú stappen te 
zetten om Nederland op grote schaal te verduurzamen. 
Solarfields realiseert, als marktleider, grootschalige parken 
op grond, daken, oude vuilstortlocaties en parkeerplaatsen.
We doen dit niet alleen, maar samen met omwonenden, 
energie coöperaties en onze vertrouwde partners.

SolarNRG
Een van de grootste leveranciers en installateurs van zonne-
stroomsystemen 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 bestel-
len, en zeer ervaren met collectieven als Eneco, Engie, iChoosr 
en Vereniging Eigen Huis.

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

SolarToday 
SolarToday is dé internationale solar groothandel voor instal-
lateurs. Door onze ruime voorraad zonnepanelen, omvormers, 
opslag en montagemateriaal worden installateurs binnen no-
time voorzien van de juiste materialen. Met gespecialiseerde 
kennis bij onze vestigingen adviseren en ondersteunen we 
installateurs bij grote of kleine projecten. Kijk op solartoday.nl 
voor meer informatie. 

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

fabrikant
SOLARWATT
SOLARWATT is Europees marktleider in glas-glas zonne-
panelen en een van ’s werelds grootste leveranciers van elek-
triciteitsopslag. Het Duitse bedrijf werd opgericht in 1993 en 
heeft ook vestigingen in Nederland, Australië, Frankrijk, Groot-
Brittannië, Italië en Spanje. Met meer dan 700 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.

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

fabrikant
Solis (Ginlong Technologies)
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.

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

fabrikant
Solplanet
Solplanet is een merk van AISWEI, dat sinds 2007 omvormers 
fabriceert als onafhankelijk onderzoeks-, ontwikkelings- en 
productiebedrijf. Naast het merk Solplanet fabriceert AISWEI, 
met succes hoogwaardige en betrouwbare producten voor 
gerenommeerde merken als SMA en Zeversolar. Daarnaast 
is het Europese hoofdkantoor gevestigd in Amsterdam en 
distribueert Solplanet vanuit een magazijn in Nederland. 
Dat biedt zekerheid.

Frank Versteeg
Barbara Strozzilaan 101, 1083HN Amsterdam (NL)
T. +31 20 2402557
E. sales.nl@solplanet.net
I. www.solplanet.net/nl

VAMAT
VAMAT is officieel importeur/distributeur van Huawei omvormers, 
batterijen en transformatorstations in de gehele Benelux! 
Wij bieden producten aan de residentiële, commerciële en 
utiliteitsmarkt. Ons team heeft de expertise om u te ondersteunen 
bij servicevraagstukken én te adviseren tijdens de engineerings-
fase en realisatie van uw project. 

Sander Binnema
Maarssenbroeksedijk 33, 3542DM Utrecht (Nederland)
T. +31 348 769 059
E. sales@vamat.nl 
I. www.vamat.nl 

VDH Solar Groothandel
VDH Solar heeft als totaalleverancier een ruim assortiment 
A-merk zonnepanelen, omvormers, montagesystemen, 
storage, warmtepompen 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. 

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

WATT Infra netinpassingen
WATT Infra bouwt vol overgave mee aan de energietransitie. 
We hebben volle focus op infrastructuur voor zon- en wind-
parken en (stads)warmte. We helpen u graag met engineering 
en realisatie van Middenspanning en Hoogspanning-verbindingen. 
Waar van toepassing maken we gebruik van cablepooling, 
spanningstransformaties en batterij opslag. Met een fanatiek 
en ondernemend team doen we het net even anders.

innovatie   -   engineering   -   realisatie
Robbert van Gompel
Achtseweg Zuid 151E, 5651GW Eindhoven (Nederland)
T. +31 6 535 68 782
E. robbert@watt-infra.nl
I. www.watt-infra.nl
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De SolarEdge Home Batterij:
voor snellere batterij-installaties. 

• 10kWh energie-opslag

• Plug-and-play installatie

• Gemaximaliseerde systeemprestaties

• Schaalbare oplossing 

•  Meerdere veiligheidsfuncties voor

constante batterijbescherming

SolarEdge Home Batterij

De Home Batterij is ontworpen als onderdeel van

het SolarEdge Home concept, de nieuwste dak-tot-

net oplossing van SolarEdge. Hiermee bieden ze 

het gemak van een complete installatie met één 

enkele bron voor alles. Compleet ecosysteem 

voor slimme energie in huis. 

SolarEdge
Home Batterij
Meer energie, capaciteit
en onafhankelijkheid

solar distribution

voor snellere batterij-installaties. 

Watts in Store
Projectontwikkelaar in energieopslag met kennis en 
expertise van solar, dat gecombineerd met een breed 
aanbod van gefinancierde opslagsystemen.

WATTS IN STORE

Willem van der Heijden
Graafsebaan 139, 5248NL Rosmalen (Nederland)
T. +31 73 23 40 878
E. info@wattsinstore.nl
I. www.wattsinstore.nl

Xemex & Cast4All
Xemex/Cast4All bieden energiemonitoring en -management 
oplossingen aan voor het beheren van residentiële energie-
stromen. Onafhankelijk van de internetconnectie worden 
totale energiestromen en prestaties van PV-installaties, 
warmtepompen, WTW, batterijen, laadpalen, etc. in kaart 
gebracht. Reeds 100.000-en woningen vertrouwen dagelijks 
op onze oplossingen voor de bescherming van hun investe-
ringen in duurzame energie. 

Gert-Jan van den Hurk
Metropoolstraat 11a, 2900 Schoten (België)
T. +32 32 01 95 95
E. info@xemex.eu
I. www.xemex.eu

Wattkraft Solar
Wattkraft is de grootste en belangrijkste importeur van Huawei 
omvormers en energieopslagsystemen 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. 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

Wattkraft Benelux  
Laan van Chartroise 166B, 3552EZ Utrecht (Nederland)
T. + 31 30 227 05 26 
E. sales.benelux@wattkraft.com
I. www.wattkraft.com
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GROOTHANDELS & IMPORTEURS
Van just-in-time naar just-in-case
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Installateurs van zonnepanelen moeten het nieuwe normaal accepteren:

Groothandels gooien roer om 
van just-in-time naar just-in-case

Het algehele tekort aan omvormers en montagesystemen voor zonnepanelen, 
maar ook thuisbatterijen, plaatst de Nederlandse en Vlaamse zonne-energiesector 

voor een steeds grotere uitdaging. Installateurs vestigen hun hoop op de groothandel 
die zijn strategie en voorraadbeheer noodgedwongen wijzigt van just-in-time naar 

just-in-case. Daarbij is er een belangrijke randvoorwaarde: de installateur moet zijn vraag 
beter en verder vooruit voorspellen om de groothandel de helpende hand te reiken.
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Het incasseringsvermogen van de Euro-
pese zonne-energiesector is door de zelf 
gecreëerde afhankelijkheid van China 
bijzonder klein. Er hoeft maar iets mis te 
gaan en Europa heeft een probleem. Het 
kalenderjaar 2022 – met het tekort aan 
omvormers, maar ook tal van andere 
pv-producten, als belangrijkste hoofd-
pijndossier – heeft dat eens temeer be-
wezen. De enige structurele oplossing is 
de wederopstanding van een Europese 
pv-industrie, maar dat zal meer dan een 
decennium in beslag nemen. 

Valutarisico
Waar menig groothandel door het tekort 
aan omvormers in het voorbije jaar met 
de handen in het haar heeft gezeten, 
is meer recent een extra uitdaging ten 
tonele verschenen: het valutarisico. De 
fl uctuatie van de euro ten opzichte van 
de Amerikaanse dollar bereikte in 2022 
een negatief dieptepunt. Voor het eerst 
in 20 jaar tijd zakte de euro onder de 99 
dollarcent. 
Waar Nederlandse fabrikanten juist baat 
hebben bij een zwakke euro – hun pro-
ducten zijn in het buitenland dan immers 
extra aantrekkelijk en dat wakkert de ex-
port aan – is het groothandels een doorn 
in het oog. Zonnepanelen zijn voor het 
leeuwendeel uit China afkomstig dat 
graag in dollars afrekent. Ook een sub-
stantieel deel van de thuisbatterijen en 
omvormers is uit Azië afkomstig en een 
zwakke euro maakt de import een stuk 
duurder. Daarmee staat niet enkel de 
beschikbaarheid, maar ook de kostprijs 
van producten onder druk.

Niet vanzelfsprekend
Elke groothandel verkoopt wat hij 
inkoopt en daarom zijn relaties met 
fabrikanten cruciaal. Toegang tot pro-
ductiecapaciteit is niet vanzelfsprekend 
meer. De coronapandemie heeft geleerd 
dat situaties helemaal kunnen omslaan. 
Er ontstond een wereldwijd tekort aan 
vrijwel alles dat nodig is om producten 
te maken en om die bij de consument 
te krijgen: grondstoff en, energie, perso-
neel, productiecapaciteit, containers en 
logistieke capaciteit. De markt veran-
derde daarmee van vraaggedreven naar 
aanbodgedreven en producenten gin-
gen anders naar hun bestaande klanten 
kijken. Schaarse capaciteit werd ineens 
verkocht aan de hoogste bieder. Daar-
mee is het just-in time leveren lang niet 
altijd meer de standaard. Groothandels 
zullen hun voorraadbeheer moeten 

veranderen van just-in-time naar just-
in-case. Van pas bestellen als voorraad 
nodig is, naar het aanhouden van meer 
voorraad van essentiële producten. 
Dat betekent ook meer fl exibiliteit 
inbouwen in de organisatie om zo 
gemakkelijker te kunnen switchen van 
leverancier, product of afzetkanaal. 
Want sinds de coronacrisis gaat het 
erom dat een groothandel de spullen 
heeft, ook al kost dat misschien wat 
meer. Installateurs moeten bestellingen 
beter plannen en hun ‘forecasting’ op 
een hoger plan brengen.

Lange adem
De coronapandemie heeft de groothan-
dels geleerd dat inkopen in één regio 
kwetsbaar is, dus dat het verstandig is 
om inkoop te spreiden over meerdere 
regio’s. Door de Chinese dominantie in 
de zonne-energiesector is dat echter 
geen sinecure, want zelfs Europese en 
Amerikaanse producenten van zon-
nepanelen en omvormers hebben een 
deel van hun productie in China geves-
tigd of zijn afhankelijk van grondstoff en 
uit het Oosterse land.
Het vinden van de noodzakelijke fl exi-
biliteit wordt voor de Europese zonne-
energiesector daarmee een kwestie van 
de lange adem. In 2023 zal het adagium 
‘de hoogste bieder wint’ hoogtij vieren.

Moderne inkoper
Groothandels moeten in 2023 de balans 
zien te vinden in het doorberekenen van 
kostprijsstijgingen zonder de installa-
teur als klant te verliezen. Dat de vraag 
van eindgebruikers naar zonnepanelen 
in de Nederlandse en Vlaamse resi-
dentiële markt explosief blijft groeien, 
is daarbij een voordeel. Toch bestaat 
het risico van prijskritische consumen-
ten die gaan downtraden: goedkopere 
alternatieven en aanbieders zoeken. 
Tegelijkertijd is zowel in Nederland als 
Vlaanderen goed zichtbaar dat de zake-
lijke markt niet in staat is alle kostprijs-
stijgingen te absorberen. 
En dat is de traditionele spagaat: als de 
prijzen te veel stijgen, haken de klanten 
af – als de prijzen niet genoeg stijgen, 
daalt de marge en daardoor heel snel 
de winst. De moderne inkoper moet 
daarom als relatiemanager tussen pro-
ducent en installateur optreden. Daarbij 
moet er oog zijn voor de belangen van 
zowel de installateurs en hun klanten 
als de producent, en daartussen moet 
het juiste evenwicht gevonden worden. 

Database goud waard
In de ‘oude tijd’ vormden de binnen-
dienst en buitendienst het kloppend 
hart van de groothandelsactiviteiten. 
Klantkennis was medewerker-gebon-
den. In de ‘nieuwe tijd’ wordt de kracht 
van de groothandel in toenemende 
mate bepaald door een goed func-
tionerende database. Die stuurt de 
processen aan die cruciaal zijn voor dy-
namisch prijsbeleid, effi  ciënt voorraad-
beheer en klantretentie. En daarmee is 
een intelligente database goud waard. 
Hij fungeert als moderne inkoper die 
automatisch prijzen aanpast, de voor-
raad aanvult en aftersales-activiteiten in 
gang zet.

Schaarste aan personeel
Een nog niet genoemde uitdaging 
voor groothandels is de schaarste 
aan personeel, zowel kwantitatief als 
kwalitatief. Groothandels zijn door hun 
veranderende rol meer en meer op zoek 
naar commerciële medewerkers die 
vanuit de techniek oplossingen en con-
cepten kunnen verkopen in plaats van 
losse producten. De concurrentie met 
vrijwel iedere andere sector is groot, 
doordat het personeel een ruime keuze 
heeft aan werkgevers.    
Groothandels zullen het werk dat ze 
bieden daarom aantrekkelijker moe-
ten maken. Niet alleen via een goede 
beloning, maar ook via het aanbieden 
van een opleidings- en ontwikkelings-
plan. De jonge generatie laat zich sterk 
motiveren om ergens te werken door de 
doorgroeimogelijkheden.

Lagere transportkosten
Bij dit laatste is er ook een belangrijke 
opsteker voor groothandels: de dalende 
transportkosten voor zonnepanelen, 
omvormers en andere batterijen die 
vanuit China naar Europa vervoerd 
worden. Na historisch hoge transport-
tarieven, capaciteitskrapte en miljarden-
winsten voor de rederijen is de markt 
voor containervervoer in de tweede 
helft van 2022 ingrijpend veranderd. 
Maritiem onderzoeksbureau Drewry 
verwacht zelfs een defi nitief einde aan 
het ‘stierenrennen’ voor rederijen. Een 
dalende vraag en afnemende con-
gestie in havens zorgen ervoor dat de 
transportprijzen voor containers verder 
blijven dalen. De daling van de con-
tainerprijzen is diepgeworteld en de 
pre-coronaprijzen komen in zicht. De 
analisten verwachten in 2023 een    
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verdere normalisatie van de container-
markt. Niet alleen omdat de congestie 
in de toeleveringsketen steeds verder 
verdwijnt, maar ook vanwege de afne-
mende vraag naar consumptiegoederen 
die juist piekte tijdens de coronacrisis en 
de aanzienlijke instroom van nieuwbouw 
containerschepen die in gebruik wordt 
genomen. In 2023 kan het gevecht om 
scheepsruimte zomaar plaatsmaken 
voor een gevecht om lading, met lagere 
transportkosten als gevolg.

Code of Conduct
Een laatste dossier dat meer en meer 
op het bordje van de groothandel 
terecht zal komen, is het bestrijden 
van mensenrechtenschendingen in de 
zonne-energiewaardeketen. Een kant-
en-klare oplossing voor het uitbannen 
van dwangarbeid bij de productie van 
zonnepanelen bestaat niet, maar de 
schreeuw om een transparante zonne-
energieketen is groot. Daarin komen 
onderwerpen als leefbaar loon, het res-
pecteren van mensenrechten en klimaat 
centraal te staan. 
De Europese Commissie heeft in het 
najaar van 2022 een voorstel gepresen-
teerd voor een Europese verordening 
om met dwangarbeid vervaardigde 
producten op de Europese markt te 
verbieden. Europa wil met het voorstel 
naar Amerikaans voorbeeld de dwang-
arbeid door Oeigoeren in de regio 
Xinjiang in China aan banden leggen. 
Nationale autoriteiten moeten straks de 
met dwangarbeid vervaardigde pro-
ducten uit de markt nemen. Inwerking-
treding van de Europese wetgeving is 
pas voorzien in 2025, maar de Euro-
pese zonne-energiesector rust niet op 
zijn lauweren. Zo is onder leiding van 
koepelorganisatie SolarPower Europe 
het Solar Stewardship Initiative (SSI) 
gelanceerd. Het belangrijkste instru-

ment van het initiatief, waar ook diverse 
groothandels bij zijn aangesloten, is de 
Code of Conduct. Deze gedragscode 
is gebaseerd op internationaal erkende 
normen en richtlijnen en kent 3 onder-
delen: milieu, mensen- en arbeidsrech-
ten en bestuur en bedrijfsethiek. De 
uitrol van een bijbehorende garantiere-
geling – voorzien voor december 2023 
– moet ertoe leiden dat bedrijven en 
consumenten erop kunnen vertrouwen 
dat hun zonne-energieproducten vol-
doen aan internationale milieu-, sociale 
en bestuursnormen.

Barst de overnamestrijd in 2023 echt los?

Ook in groothandelsland lijkt de overnamestrijd zoetjesaan los te barsten. Die wordt 
enerzijds ingegeven door spelers van het eerste uur die een stapje terug willen doen, 
maar anderzijds door de explosieve groei van importeurs waar maar geen einde aan 
lijkt te komen.

In het afgelopen jaar vonden de eerste grote overnames plaats onder groothandels. Zo 
nam Green & Durable Energy een meerderheidsbelang in de Nederlandse groothandel 
Agro-NRG uit Ootmarsum. G&D Energy is onderdeel van het Belgische investeringsbe-
drijf Hasco Invest, dat ook al aandeelhouder is van de Belgische groothandel GPC Europe. 
Een andere in het oog springende overname is die van de Nederlandse, pan-Europese 
groothandel PVO International door het Ierse bedrijf DCC, die vanwege de omvang zelfs 
toestemming van de markttoezichthouder in onder andere Nederland vergt.

Frisse blik
De overnames zijn tekenend voor de Nederlands-Belgische zonne-energiesector: met 
het volwassen worden van de markt voor hernieuwbare energie willen grote professi-
onele partijen meer slagkracht genereren. Schaalvergroting en verbreding is daarbij de 
inzet. Dat is goed nieuws voor de versnelling van de energietransitie, maar tegelijkertijd 
een race naar de top die winnaars en verliezers gaat kennen. Kleinere partijen moeten 
opletten dat zij de consolidatieslag niet missen, want als ze stilzitten en te lang afwach-
ten, bestaat het risico dat ze niet meer interessant zijn voor de belangrijke spelers. Ze 
kunnen uiteindelijk gereduceerd worden tot een prijsvechter, relevantie verliezen, of 
zelfs kopje-onder gaan. Private equity is voor groothandels bij dit alles niet alleen een 
mogelijkheid om de waarde van de onderneming te verzilveren. Het is ook een kans om 
nieuwe strategieën te kiezen of om een bestaande strategie sneller of beter uit te voeren. 
Private equity kan niet alleen zorgen voor meer financiële middelen om te investeren 
in bijvoorbeeld innovatie, productontwikkeling en overnames, maar ook voor kennis, 
een groter netwerk, nieuw management en een frisse blik van buiten. Daarmee kunnen 
nieuwe strategische impulsen worden gegeven. 

Consolidatie versus samenwerking
Consolidatie is een voor de hand liggende strategie om meer schaal te creëren. Die 
strategie heeft echter wel nadelen: het kost veel geld en managementaandacht, want veel 
fusies en overnames mislukken en de kleinere spelers raken hun zelfstandigheid kwijt. 
Samenwerking is een mogelijkheid om aan de ene kant de gewenste schaalvoordelen 
te bereiken en aan de andere kant de nadelen van een consolidatiestrategie te vermij-
den. Oftewel het beste van twee werelden. Zo maakt gezamenlijk inkopen het halen van 
schaalvoordelen mogelijk zonder de nadelen van een consolidatiestrategie. De voorbeel-
den in de foodindustrie waar de kleinere supermarktketens gezamenlijk inkopen, kunnen 
een inspiratie zijn. Juist omdat voor zonne-energiegroothandels ‘schaal’ een randvoor-
waarde is om concurrerende prijzen te kunnen bieden aan klanten en leveranciers en 
daarbij zelf toch voldoende geld te verdienen. 
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strategische focus van Alius op een 
verdere professionaliseringsslag en het 
verstevigen en uitbouwen van de positie 
als leverancier en platform voor ener-
gieneutraliteit en duurzaamheid. Dat zal 
zich allereerst uiten in een verdieping 
en verbreding van het productgamma; 
componenten voor zonnestroominstal-
laties, thuisbatterijen, laadpalen, airco’s, 
zonneboilers, warmtepompen... 

‘We blijven daarbij voor de allerbeste 
producten gaan, waaronder eigen inno-
vaties zoals het pvt-systeem Volthera en 
het montagesysteem Aelex’, aldus Van 
de Schoot. ‘Maar we zijn tevens selec-
tief; kiezen voor een overzichtelijk aan-
bod dat goed kan worden gecombineerd 
om tot optimale oplossingen te komen. 
Ook dat is kwaliteit. Daarnaast zetten we 
in op verdere digitalisering, onder andere 
wat betreft bestelling en confi guratie 
via het klantportaal en achterliggende 
inkoop- en productieprocessen.’

fantastisch om dit bedrijf verder uit te 
mogen bouwen. Alius heeft een prach-
tige positie in de zonne-energiebranche 
verworven, nu zijn we toe aan de vol-
gende stappen.’

Solar coaster
Met haar aantreden bij Alius stapte Van 
de Schoot in een rollercoaster, of beter dé 
solar coaster. De vraag naar zonnepanelen 
schoot in 2022 omhoog als gevolg van 
de energiecrisis; de groothandel verkocht 
een groter volume dan het jaar daarvoor. 
Maar ook Alius kon niet ontkomen aan 
de naweeën van de coronapandemie en 
de druk die daarmee op de toeleverketen 
bleef staan. Er waren tekorten aan diverse 
componenten van zonne-energiesyste-
men, waardoor het realiseren van de hoge 
standaard in leveringszekerheid niet altijd 
mogelijk was. Van de Schoot noemt dat 
lastig voor een bedrijf dat klantgerichtheid 
vooropstelt, maar ook een issue dat zich 
in 2023 zal oplossen.

Alius: ‘Wij willen installateurs 
meenemen in de shift van zonnepanelen 
naar energieneutraliteit’

Referentieprojecten
Alius

In Oirschot is een oude 
stal getransformeerd in 
5 luxe appartementen. 
De appartementen worden 
verwarmd, voorzien van 
warm tapwater en elektrici-
teit middels het all-electric 
systeem van Volthera. De 
binnen-installatie bestaat 
uit 2 Vaillant flexoTHERM 
warmtepompen en ieder 

appartement is uitgerust met een eigen 
rvs-boilervat, SolarEdge-omvormer en 
-power optimizers. 

In Leek zijn 13 huurwoningen gere-
noveerd en voorzien van het hybride 
Volthera-systeem. De woningen zijn 
voorzien van 8 pvt-panelen en een 
Vaillant geoTHERM warmtepomp van 
3 kilowatt, een SolarEdge-omvormer 
en -power optimizers. 

In Chaam zijn 20 CPO-nieuwbouw-
woningen voorzien van het all-
electric Volthera-systeem. 8 woningen 
beschikken over 24 pvt-panelen, een 
Vaillant flexotherm warmtepomp van 
5,3 kilowatt en een boilervat van 300 
liter. De overige woningen zijn voorzien 
van 12 pvt-panelen, een Vaillant geo-
THERM warmtepomp van 3 kilowatt en 
een 200 liter boilervat.

Een woning in Vessem is voorzien van 
een SolarEdge-laadstation. Een goede 
aanvulling op het al eerder geplaatste 
Volthera pvt-systeem met een Geo-
THERM warmtepomp van 3 kilowatt 
van Vaillant en 12 pvt-panelen in com-
binatie met 19 DMEGC-zonnepanelen. 

GROOTHANDELS & IMPORTEURS
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‘De energietransitie 
is hier heel erg tastbaar’

‘We zijn toe aan 
de volgende stappen’

Alius groeide het afgelopen decennium 
uit tot een van de top-groothandels voor 
de zonne-energiebranche in Nederland 
en Vlaanderen. Daarbij bleef het bedrijf 
– met als motto ‘Energie voor elkaar’ 
– trouw aan de gedachte waarmee het 
allemaal begon. Alius wil een betere en 
duurzamere wereld creëren en doet dat 
samen met de installateur; niet alleen in 
woorden maar ook in daden. Sinds juni 
2022 staat een nieuwe chief execu-
tive offi  cer aan het roer: Saskia van de 
Schoot. Wat trok haar naar Alius?

Echt verschil maken
‘Ik werkte op de High Tech Campus en 
TU/e Campus in Eindhoven als direc-
teur van Twice’, vertelt Van de Schoot. 
‘Dit bedrijf ondersteunt jonge hightech 
start- en scale-ups in hun ontwikkeling. 
Hoewel dat een mooie baan was, miste 
ik iets. Het tegengaan van klimaatver-
andering is een van de belangrijkste 
opgaven van deze tijd. De urgentie is 
enorm. Ik wil daaraan bijdragen, een 
echt en direct verschil maken. Dat kan 
bij Alius. De energietransitie is hier heel 
erg tastbaar, in onze mensen, cultuur 
en alles wat we doen. Het is dan ook 

Energieneutraal
Van de Schoot: ‘Bovendien hebben we 
dit probleem al met al best goed weten 
te tackelen door actief het gesprek met 
onze klanten aan te gaan, onze hoge 
voorraadpositie en innige relaties met 
leveranciers zoals SolarEdge, met wie 
wij samen groot zijn geworden. Daar 
ben ik trots op. We moeten echter ook 
verder kijken dan de huidige gekte in 
de markt. Deze is momenteel bijzonder 
vraaggestuurd. Mensen vragen pv-
installateurs om zonnepanelen en dat 
is wat er vervolgens geïnstalleerd zal 
worden. Iedereen heeft het daar ontzet-
tend druk mee, dat geldt ook voor ons. 
Er breekt echter een nieuwe fase in de 
energietransitie aan, een verbreding naar 
volledige duurzame-energiesystemen. 
De centrale vraag wordt: “Wat heeft 
een klant nodig om energieneutraal te 
worden in zijn energievoorziening?” Wij 
zien het als onze missie om installateurs 
in staat te stellen daar een adequaat 
antwoord op te geven en oplossingen 
hiervoor te bieden.’

Eigen innovaties
Voor de aankomende jaren ligt de 

Behoeftes en mogelijkheden
De shift van het leggen van zonnepa-
nelen op woningen naar het realiseren 
van integrale oplossingen voor groene 
elektriciteit en warmte is complex. Er is 
een grote variatie in woningen. Ener-
gieprofi elen van huishoudens lopen 
uiteen en veranderen, niet iedereen heeft 
dezelfde behoeften en budgettaire mo-
gelijkheden. Iedere situatie is anders en 
vraagt om maatwerk, zowel wat betreft 
de samenstelling als confi guratie van 
apparatuur. Daarbij wordt de scheidslijn 
tussen de E- en W-installateur steeds 
dunner, en dat vereist nieuwe kennis, 
competenties en samenwerking. Alius 
wil installateurs meenemen en ontzorgen 
in die transitie.

Trainingen en tools
Van de Schoot: ‘Naast het optimaliseren 
van het productgamma en onze ser-
vices, nemen we de installateurs mee 
in de transitie middels trainingen. Dit 
begint bij de basis. Wat is er nodig voor 
het volledig verduurzamen van wonin-
gen? Welke producten zijn er, hoe kun 
je ze combineren, hoe installeer je die 
systemen? Daarnaast bieden we een 

leidraad voor de sales in de vorm van 
tools en communicatiemiddelen. Daarbij 
zoeken we de verdieping. Hoe achter-
haal je de werkelijke behoefte van een 
klant – ook als die latent is? Hoe kom je 
tot de beste oplossingen en presenteer 
je die in off ertes? Hoe leg je de voorde-
len en de businesscase begrijpelijk uit? 
Ook hiermee plaveien we het pad naar 
een energieneutrale toekomst, omdat die 
nieuwe kansen biedt voor installateurs 
en het versnellen van de energietransitie. 
Dat maakt ons behoorlijk uniek.’

De wereld van de pv-installateur van nu is niet die van morgen. 
Waar het zonnepaneel momenteel nog centraal staat bij het verduurzamen 
van woningen, hebben integrale groene-energiesystemen de toekomst. 
Dat brengt nieuwe kansen, zowel voor een versnelling in verduurzaming 
als voor installatiebedrijven. Dit verzilveren vergt echter verandering. 
Saskia van de Schoot, chief executive offi cer van groothandel Alius: 
‘Er breekt een nieuwe fase aan in de energietransitie. Wij zijn toe aan 
die volgende stap, willen de kar trekken en onze klanten meenemen. 
Daarbij ondersteunen we hen op alle fronten; als leverancier, service- 
en kennispartner.’



wil het goed doen. De branche is echter 
jong, de technologische ontwikkelingen 
gaan snel en iedereen heeft het extreem 
druk. Wij zien nog veel dingen misgaan, 
te beginnen met het niet correct aanslui-
ten van connectoren. Dat kan leiden tot 
brand in een zonne-energiesysteem. De 
installateur is dan verantwoordelijk, met 
alle mogelijke gevolgen van dien. Nog 
zo’n voorbeeld betreft het onvoldoende 
verankeren van een montagesysteem. 
Het weer wordt extremer. Je wilt niet dat 
een pv-installatie de lucht in vliegt tijdens 
een storm, of dat die bezwijkt onder de 
sneeuw als we eindelijk weer eens een 
ouderwetse Nederlandse winter krijgen.’

Vakmanschap en kennis
De aandacht voor veiligheid uit zich al-
lereerst in het aanbod van BayWa r.e. 
Solar Systems, zo geeft Willems aan. Dat 
bestaat uitsluitend uit tier 1- en A-merken. 
De groothandel biedt slechts 1 type con-
nectoren aan – MC4 – om het combi-
neren van niet-compatibele producten 
te voorkomen. Dakpanhaken voor het 
bevestigen van onderconstructies worden 
niet verkocht. De bevestigings- en pre-
mountedsystemen van het eigen merk No-
votegra zijn ontwikkeld vanuit een ‘Duitse 
kijk’ op kwaliteit en veiligheid. ‘Maar het 
is meer dan dat’, aldus Willems. ‘Zo gaan 
we letterlijk naast een installateur staan 
wanneer die voor het eerst Novotegra ge-
bruikt. Onze klanten kunnen de gebruiker 
een pv-verzekering aanbieden, als ze de 
juiste standaarden hanteren natuurlijk. 

Daarnaast: solarteur is een echt beroep. 
Het vereist vakmanschap en kennis. Wij 
zien het voorlichten, trainen en opleiden 
van klanten dan ook als een belangrijk 
onderdeel van ons werk. Dat doen we bij 
hen op locatie, maar ook in ons distributie-
centrum in Bergen op Zoom.’

Zwaar investeren
Willems kijkt met tevredenheid terug op 
2022. Er werd onder andere zo’n 900 
megawattpiek aan zonnepanelen en 1 
gigawattpiek aan omvormers verkocht. 
De exponentiële groei, gemiddeld een 
verdubbeling per jaar, zet daarmee door. 
Dat was volgens Willems mede mogelijk 
door de slagkracht van het concern. 
‘De hele branche had last van tekorten, 
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BayWa 100 jaar geschiedenis en 100 procent energieneutraal

‘Een groothandel in zonne-
energieproducten moet het 
goede voorbeeld geven’
BayWa r.e. Solar Systems, een dochteronderneming van 
Baywa-re, is de nummer 2 leverancier van zonne-energie-
producten in de Benelux. De groothandel groeit als kool. 
Sinds 2018 is het moederconcern volledig CO2-neutraal in al 
zijn bedrijfsactiviteiten, in 2023 wordt het 100-jarig bestaan 
gevierd. Teamleider Sales voor de groothandel in Nederland 
John Willems is daar trots op. Een reden om tevreden achter-
over te leunen ziet hij echter niet. ‘Het succes van installa-
teurs is ons succes. We doen het dus samen. Daarin hebben 
we veel bereikt; de zonne-energiemarkt wordt volwassen. 
Maar er zijn ook nog grote uitdagingen te overwinnen. 
Wij willen daar het voortouw in nemen. En dat vergt meer 
dan het leveren van producten.’
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Het groendak-pv-systeem 
van novotegra is geschikt 
voor een breed scala aan 
groene daken. Voordelen 
zijn onder andere een 
vertraagde waterafvoer die 
het rioolstelsel ontlast en 
natuurlijke koeling door de 
omgevingstemperatuur. 
Het werd onder andere 
geïnstalleerd op de brand-
weerkazerne in Lustnau bij 
Tübingen. Het voltooide 
pv-systeem heeft een 

vermogen van 53,28 kilowattpiek.

BayWa r.e. Inverter Mounting Solu-
tions (IMS-Kits) hebben hun waarde 
bewezen bij vele grote pv-systemen, 
bijvoorbeeld in een dubbelzijdige 
oplossing op het dak van een grote 
autohandelaar in Sindelfingen. Ze 
beschermen omvormers, kabels en 
andere onderdelen tegen zon, regen en 
brandgevaar. De kits worden aange-
boden in verschillende varianten en in 
eigen beheer volgens Eurocode ver-
vaardigd, van montage tot elektrische 
installatie en verzending.
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BayWa AG kent zijn roots in de agrari-
sche sector. Het werd opgericht in 1923, 
een eeuw later is het uitgegroeid tot een 
globaal megaconcern dat op allerhande 
fronten actief is in de bouw, landbouw en 
energie. De activiteiten op het gebied van 
hernieuwbare energie zijn in BayWa r.e. 
ondergebracht. Dat is met een omzet van 
tegen de 3,6 miljard euro en zo’n 4.000 
werknemers wereldwijd de leidende 
dienstverlener, projectontwikkelaar, pv-
groothandel en aanbieder van energieop-
lossingen in hernieuwbare energie.

Meer dan alleen groothandel
Willems: ‘BayWa r.e. is dus meer dan 
een groothandel. Zo installeerden we 
wereldwijd al meer dan 4 gigawatt aan 
wind- en zonne-energie en zit er nog 
eens 5 keer zoveel aan projecten in de 
pijplijn. Buitendien hebben we 10 giga-
watt aan duurzame-energiesystemen in 
operationeel beheer. De kennis en erva-
ring die we daarmee opdoen, nemen we 
mee in onze dienstverlening als distri-
buteur van zonne-energieproducten. In 
de Benelux zijn we daar in 2016 mee 
gestart, met de ambitie om ook hier tot 

‘De energietransitie 
dendert door’

‘Veiligheid is daarbij 
de absolute prioriteit’

de top 2 door te dringen. Dat hebben we 
waargemaakt. Maar dat is geen reden 
om gas terug te nemen. De energietran-
sitie dendert door.’

Absolute prioriteit
De ontwikkeling van BayWa r.e. Solar 
Systems in de Benelux refl ecteert die 
van de zonne-energiesector. De markt 
groeit exponentieel en wordt volwassen. 
Tegelijkertijd zijn er volop uitdagingen, 
onder meer op het gebied van de be-
schikbaarheid van producten, het stijgen 
van kosten, de netcapaciteit en de regel-
geving. De groothandel wil daarbij naast 
de pv-installateur staan, niet alleen als 
een onafhankelijke leverancier, maar ook 
op het vlak van engineering, ondersteu-
ning in de praktijk en als kennispartner. 
Veiligheid is daarbij de absolute priori-
teit, zo geeft Willems aan.

Ouderwetse winter
‘Cowboys zijn er altijd geweest en zullen 
er ook altijd blijven’, stelt Willems. ‘Maar 
het overgrote deel van de installateurs 

met name aan omvormers. Wij zagen 
dit echter al vroeg aankomen dankzij de 
internationale positie van ons concern. 
We investeerden zwaar in voorraad - 
maar weinig groothandels in de Benelux 
hebben de fi nanciële kracht om zo veel 
voorraad te houden. Daardoor kunnen 
we klanten goed blijven ondersteunen.’ 

Thuisbatterij en liquiditeit
Sinds 2018 is de BayWa r.e. Group voor 
al haar activiteiten volledig CO2-neutraal. 
Dat wordt deels bereikt door compensatie 
en middels eigen zonnevelden. Daarnaast 
zijn bijna alle panden voorzien van zonne-
panelen en wordt er elektrisch gereden, de 
interne logistiek is ook geëlektrifi ceerd… 
‘Onze footprint is 0’, aldus Willems. ‘Ik ben 
daar trots op. Als groothandel in zonne-
energieproducten moet je het goede voor-
beeld geven, laten zien dat je voorop wilt 
lopen in de energietransitie. Daarbij kijken 
we natuurlijk ook naar de toekomst. 

Zo is in alle landen om ons heen de 
thuisbatterij doorgebroken. In Nederland 
salderen we nog volop. Wanneer de 
dag-nachttarieven gaan kantelen, ont-
staat er echter al snel een verdienmodel. 
Er is reeds een enorme latente vraag 
naar batterijen onder consumenten. Het 
gaat dus ook gebeuren in Nederland, 
ik denk al in 2023. Wij bereiden onszelf 
en installateurs hierop voor. Nog zo’n 
belangrijke ontwikkeling in de markt 
is het invoeren van het btw-nultarief 
op zonnepanelen. Hiermee dreigt een 
enorme druk op de liquiditeitspositie van 
vele installateurs. Door Vlaamse klanten 
te beleveren vanuit Nederland en omge-
keerd, omzeil je dat probleem. BayWa 
r.e. Solar Systems gaat installateurs 
daarin faciliteren door de bouw van een 
nieuw distributiecentrum in Vlaanderen. 
Hun succes is immers ons succes.’©
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PVO International klaar voor verdere groei:

‘Prijzen zullen nieuw evenwicht vinden, 
goede forecasting onmisbaar’

Referentieprojecten 
PVO International

PVO International heeft 
in 2022 honderden zon-
nestroomprojecten van 
zonnepanelen, omvor-
mers, montagesystemen 
en ander toebehoren voor-
zien. Van een zonnedak 
van 500 kilowattpiek tot 
een zonnepark van tiental-
len megawattpiek. In totaal 
heeft het bedrijf in 2022 
ruim 2 miljoen zonne-
panelen en vele duizenden 
omvormers uitgeleverd.
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De oprichters van PVO International wisten het enkele jaren geleden al: 
als je klein blijft, ga je de wedstrijd verliezen. Met die gedachte in het 

achterhoofd schaalde het bedrijf de laatste jaren fors op. Met de nieuwe 
aandeelhouder aan boord – het Ierse DCC plc – is het pan-Europees 
procurementplatform klaar om uit te groeien tot een van Europa’s 
grootste inkooporganisaties en distributeurs van zonnepanelen, 

omvormers en batterijen.

De groeicijfers van PVO International zijn 
met recht imposant te noemen. De zon-
nepaneelverkopen van het bedrijf groei-
den van 500 megawattpiek in 2020 naar 
boven de 1 gigawattpiek in 2021 en ruim 
1,5 gigawattpiek in 2022. Te midden van 
die groei werd het assortiment uitgebreid 
met energieopslagsystemen en laadpa-
len voor elektrische voertuigen. 

Logisch
Dat is volgens commercieel directeur 
Hans Ekelmans een logisch gevolg van 
de evolutie van de zonne-energiemarkt. 
‘Niet alleen in Nederland, maar in ieder 
ander Europees land voltrekt zich een 
soortgelijke ontwikkeling. Projectont-
wikkelaars, epc-contractors en instal-
lateurs richten zich in de eerste jaren 
op het uitrollen van zoveel mogelijk 
zonnepanelen met als direct gevolg 
dat de beschikbare netcapaciteit in 
veel landen in rap tempo vergeven 
wordt. Energieopslagsystemen vormen 
vervolgens een deel van de oplos-
sing om zonne-energie te integreren 
in het energiesysteem. Ze verhogen 
bovendien het directe verbruik van de 
opgewekte zonne-energie en daarmee 
de businesscase van de zonnepanee-
leigenaren. Het laden van elektrische 
voertuigen als de zon schijnt, is ook een 
evidente oplossing om het zelfverbruik 
te verhogen. Voor ons bedrijf is het 
daarmee volstrekt logisch dat we naast 
zonnepanelen, omvormers, ondercon-
structies en bekabeling ook batterijen 

en laadpunten leveren die een welkome 
aanvulling op pv-systemen vormen.’ 

Beschikbaarheid
Door met een beperkt aantal fabrikan-
ten samen te werken, garandeert PVO 
International dat de voorwaarden die 
het zijn klanten biedt altijd interessanter 
zijn dan wanneer die direct bij de bron 
inkopen. ‘Als schakel tussen de Azia-
tische fabrikanten en onze klanten zijn 
het verzorgen van de juiste, objectieve 
marktinformatie en kwaliteitsborging een 
belangrijk onderdeel van onze toege-
voegde waarde’, duidt Ekelmans.
Als commodity trader is zijn bedrijf 
volgens Ekelmans gewend om beschik-
baarheidsproblemen en prijsperikelen te 
managen. In 2022 bezorgde vooral het 
wereldwijde chiptekort – en daarmee de 
beperkte beschikbaarheid van omvor-
mers – ook PVO International een uitda-
ging. ‘Het chiptekort heeft in de Benelux 
en in Europa, maar eigenlijk overal ter 
wereld zijn sporen nagelaten. Opgelost 
zijn de problemen nog zeker niet, maar 
er is sprake van enige verlichting en 
wereldwijde omvormerfabrikanten heb-
ben een grootschalige uitbreiding van 
de productiecapaciteit aangekondigd. 
Gelukkig hebben we in de afgelopen pe-
riode vrijwel altijd voor iedere klant een 
passende oplossing kunnen vinden.’

Valutarisico
Nu de transporttarieven weer aan het 
dalen zijn en ook de siliciumprijs – de 

belangrijkste grondstof voor zonne-
panelen – over het hoogtepunt heen 
lijkt te zijn, verwacht Ekelmans dat in 
de loop van 2023 de markt weer zal 
normaliseren.
‘De prijzen zullen langzamerhand een 
nieuw evenwicht vinden, maar de 
“oude” prijzen zullen niet een-twee-drie 
terugkeren. Tegelijkertijd is er voor de 
zonne-energiesector alweer een nieuw 
en mijns inziens onderschat probleem: 
het valutarisico. De dollar- en eurokoers 
fl uctueren sterk sinds het uitbreken van 
de Russisch-Oekraïense oorlog. Dat kan 
grote gevolgen hebben. Stel je koopt 
voor 1 miljoen euro zonnepanelen in Chi-
na die worden afgerekend in Amerikaan-
se dollars. Waar bij het tekenen van het 
koopcontract de koersen van de euro en 
dollar vrijwel 1 op 1 zijn, kan die een half 
jaar later bij afrekening zomaar 1,10 euro 
zijn. Dan zijn die zonnepanelen 100.000 
euro duurder. Dat is niet niks. Die valu-
taschommelingen kunnen daarmee ook 
grote impact hebben op de busines-
scase van zonne-energieprojecten.’

Verwachtingen
‘De sterk fl uctuerende valutakoersen, de 
beschikbaarheidsproblemen en de – nog 
steeds – hoge transportkosten maken 
eens temeer het belang van forecasting 
en procurement duidelijk’, vervolgt Ekel-
mans. ‘Lastminutebestellingen waren 
altijd al een onverstandige keuze – die 
leiden immers tot hogere inkoopprijzen 
– maar door de wereldwijde tekorten zijn 

ze ook simpelweg niet langer mogelijk. 
De gehele waardeketen moet de ver-
wachtingen bijstellen. Fabrikanten kun-
nen de exploderende vraag niet bijbenen 
en een goede voorspelling van de vraag 
is belangrijker dan ooit tevoren. Natuur-
lijk kunnen we klanten die onverwacht 

tegen een probleem aanlopen met onze 
voorraden proberen te helpen, maar 
de mogelijkheden daartoe worden wel 
beperkter. Temeer omdat we bij fabri-
kanten ruim een half jaar van tevoren 
onze bestellingen moeten plaatsen om 
producten tijdig geleverd te krijgen. 
Meer dan ooit zitten we daarom met 
onze klanten aan tafel om samen een 
goede forecasting te maken van wat zij 
wanneer nodig hebben om hun project 
tot een succes te maken.’

Schaalgrootte
Ekelmans wijst in dat kader ook op de 
snelgroeiende productiecapaciteit van 
Aziatische fabrikanten van zonnepa-
nelen en omvormers. ‘Om relevant te 
blijven, moet je als Europese importeur 
voldoende schaalgrootte hebben. Door-
dat wij inmiddels in meer dan 15 Euro-
pese landen actief zijn – van Nederland 
tot Zweden, van Duitsland tot Slowakije 

en van het Verenigd Koninkrijk tot Polen 
– zijn wij voor hen een meer dan rele-
vante counterpart. En om daarbij jaar 
na jaar tientallen procenten te groeien 
en zelfs in omvang te verdubbelen, 
heb je groeikapitaal nodig. Naast de 
beschikbaarheid van groeikapitaal biedt 
de kennis en het netwerk van DCC de 
kans om versneld te groeien. Bovendien 
worden we ook een stuk aantrekkelijker 
voor (nieuwe) werknemers. De banen 
liggen op de huidige arbeidsmarkt voor 
het oprapen. Dat je onderdeel bent van 
een groter concern – wat extra door-
groeimogelijkheden biedt – maakt het 
voor werknemers extra interessant om 
bij PVO International te komen werken. 
Het personeelstekort is namelijk ook 
voor ons bedrijf een van de grootste uit-
dagingen voor toekomstige groei. Als je 
als bedrijf 2 keer zo groot wilt worden, 
is goed gekwalifi ceerd personeel een 
onmisbare bouwsteen.’ 



taylor is er geen sprake van elektronica 
die tijdens de installatie per zonnepaneel 
wordt aangebracht. Door de integratie 
van micro-elektronica in het zonne-
paneel is er geen rendementsverlies. 
De taylor-technologie optimaliseert 
de opbrengst per cellstring – 3 maal 
per zonnepaneel – wat niet alleen een 
rendementswinst tot 20 procent kan 
betekenen, maar ook het gebruik van 
bypassdiodes overbodig maakt en de 
kans op hotspots elimineert.

AEG
Vlaggenschip van VDH Solar is logi-
scherwijs nog altijd een van de bekend-
ste consumentenmerken als het om 
huishoudelijke apparaten gaat: AEG. 
De groothandel distribueert daarbij niet 
alleen zonnepanelen, maar ook omvor-
mers en thuisbatterijen van het merk. 
‘Installateurs kunnen consumenten dus 
een compleet duurzaam energiesysteem 
aanbieden’, duidt Van der Heide. ‘Het 
gehele productieproces van zonnepane-
len, omvormers en thuisbatterijen wordt 
door AEG-Elektrolux gecontroleerd en 
geaudit, inclusief een strenge keuring 
om de productkwaliteit te borgen’, duidt 
Van der Heide. ‘De omvormers zijn in de 
afgelopen periode niet alleen van nieuwe 
software voorzien om aan de nieuwste 
stand der technologie te voldoen wat 
betreft cybersecurity, maar zijn ook 
verbonden met de AEG InverterControl-
app. Consumenten kunnen zo niet alleen 
de opbrengst van hun zonnepanelen 
monitoren op basis van data die verza-
meld worden door de omvormer, maar 
kunnen ook de laadstatus van hun thuis-
batterij controleren. In de komende jaren 
zullen ook andere apparaten van AEG 
aan de app toegevoegd worden – zoals 
slimme wasmachines en drogers – om 
het zelfverbruik van de zonnepanelen 
te maximaliseren.’ 
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Groothandel VDH Solar over invoering btw-nultarief:

‘We helpen installateurs het 
hoofd boven water te houden’
In alle stilte nam VDH Solar in de loop van 2022 aan 
de Finlandlaan in Hazerswoude-Dorp een tweede, 
nieuw magazijn in gebruik. En dat was net op tijd, 
want waar het bedrijf dacht dat de vraag naar 
zonnepanelen in het recente verleden al explosief 
groeide, kreeg het bedrijf in 2022 met de overtreffende 
trap te maken. ‘Door de Russische inval in Oekraïne en 
de daaruit voortvloeiende energiecrisis is de vraag 
simpelweg verdubbeld’, vertelt algemeen directeur
Lucien van der Heide. ‘Het was dan ook geen overbodige 
luxe dat wij onze magazijnruimte van 5.000 naar 
10.000 vierkante meter hebben verdubbeld.’

Referentieprojecten
VDH Solar 

Of het nu om zonne-
panelen, omvormers, 
thuisbatterijen, montage-
systemen of andere 
pv-producten gaat, VDH 
Solar heeft ze het afge-
lopen jaar opnieuw in 
groten getale geleverd aan 
installateurs in Nederland 
en België. De producten 
werden gebruikt voor klei-

ne en grote pv-systemen. Op daken 
van woningen, overheidsgebouwen, 
fabrieken en kassen, maar ook in de 
vorm van grondgebonden zonneparken. 
‘De kleine installateur weet ons te 
vinden en de epc’er die grotere, zake-
lijke pv-systemen bouwt’, licht VDH 
Solar-directeur Lucien van der Heide 
toe. ‘We bestrijken daarmee de volle 
breedte van de zonne-energiemarkt 
waarbij nu ook thuisbatterijen een 
vast onderdeel van veel zonnepaneel-
installaties zijn geworden.’
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Net als alle andere groothandels en 
importeurs moet VDH Solar sinds het 
uitbreken van de energiecrisis alle zeilen 
bijzetten om aan de vraag te kunnen 
voldoen. Diezelfde crisis heeft er ook 
voor gezorgd dat bedrijfsonderdeel VDH 
Solar Greenhouse Systems de wind in 
de zeilen heeft gekregen. Van der Heide: 
‘De hoge gasprijzen zorgen ervoor dat 
steeds meer telers op zoek gaan naar 
alternatieve inkomstenbronnen voor hun 
kassen, omdat het telen van gewassen 
of planten verlieslatend is. Met onze op 
maat gemaakte zonnepanelen kunnen 
kassen vergunningsvrij omgebouwd 
worden tot elektriciteitscentrales.’

Thuisbatterij
Een andere productgroep waar VDH 
Solar in 2022 met een stormloop kreeg 
te maken, was die van thuisbatterijen. 
De accu’s waren door de grote vraag 
van Vlaamse installateurs bijna niet aan 
te slepen. Ondanks dat Vlaanderen per 
1 april 2023 de subsidie voor thuisbat-
terijen schrapt, verwacht Van der Heide 
dat de thuisbatterij er populair blijft. 
‘De Vlaamse zonne-energiemarkt heeft 
in het afgelopen decennium ongekend 

veel veerkracht getoond als de over-
heid besloot om subsidieregelingen 
stop te zetten. De huidige energiecrisis 
zal er naar ons idee voor zorgen dat de 
thuisbatterij ook in 2023 onverminderd 
populair zal blijven. Ook in Vlaanderen 
is de wil om onafhankelijk te zijn van de 
energiebedrijven een belangrijke drijfveer 
om te investeren in zonnepanelen en 
thuisbatterijen. Bovendien wakkeren ook 
de komst van het capaciteitstarief en de 
spanningsproblemen op het stroomnet 
– die tot uitvallende omvormers leiden 
– het enthousiasme voor thuisbatterijen 
aan. Met batterijen van AEG, Huawei, 

KSTAR en SolarEdge hebben we voor 
iedere klant keus.’

Btw-nultarief
Van der Heide verwacht niet dat instal-
lateurs aan de andere kant van de grens 
in 2023 al veel vraag zullen krijgen naar 
thuisbatterijen. ‘Zodra de afbouw van 
de salderingsregeling start, zal dat wel 
direct zo zijn.’
Van der Heide verwacht dat Neder-
landse installateurs in de eerste maan-
den van 2023 vooral druk zullen zijn 
met fi nanciële problemen veroorzaakt 
door de invoering van het btw-nultarief 
voor zonnepanelen. Uit een enquête van 
Solar Magazine kwam naar voren dat 
50 procent van de Nederlandse installa-
teurs van zonnepanelen stelde te weinig 
tijd te hebben om zijn liquiditeitspositie 
te verbeteren door de invoering van het 
btw-nultarief voor zonnepanelen. 
‘Wij gaan installateurs volop helpen 
om te zorgen dat zij het hoofd boven 
water kunnen houden’, stelt Van der 
Heide. ‘Het eerste advies is simpel: zet 
de btw-aangifte om van kwartaal- naar 
maandbasis. Daardoor hoeft de instal-
lateur minder btw voor te fi nancieren 

‘Onze klanten kunnen zich 
kosteloos aansluiten bij 

de Stichting Garantiefonds 
ZonneEnergie’

‘Wij gaan installateurs 
trainen om consumenten 

aanbetalingen te laten doen’ 

van de producten die hij inkoopt. Ten 
tweede gaan wij installateurs trainingen 
aanbieden waarbij ze tips en trucs leren 
om consumenten direct bij het laten 
plaatsen van een order een aanbetaling 
te laten doen. Dat bezorgt installatiebe-
drijven namelijk direct extra liquiditeit. 
Tot slot kunnen installateurs die hun pro-
ducten bij ons inkopen zich kosteloos 
aansluiten bij de Stichting Garantiefonds 
ZonneEnergie. Voor consumenten die 
zonnepanelen kopen bij een installateur 
die bij het garantiefonds is aangesloten, 
is daarmee de aanbetaling veiliggesteld. 
Als een bij het fonds aangesloten instal-
lateur failliet gaat, krijgt de klant zijn geld 

terug. Die garantie geeft consumenten 
het benodigde extra vertrouwen om bij 
de installateur een aanbetaling te doen.’

DMEGC en taylor
In 2023 blijft VDH Solar volgens Van 
der Heide trouw aan de hem bekende 
merken. Voor montagesystemen zijn 
dat Esdec, GSE Intégration en Van der 
Valk Solar Systems. Bij zonnepanelen 
wordt onder meer voortgebouwd op de 
jarenlange en succesvolle relatie met 
DMEGC. Nieuwe loot aan de stam zijn 
de zonnepanelen van de Nederlandse 
start-up taylor die gefabriceerd worden 
door DMEGC. Bij de technologie van 



BirdBlocker
BirdBlocker doet wat de naam zegt en voorkomt beschadi-
gingen, kapotte kabels, brandgevaar en rendementsverlies bij 
zonnepanelen. Het is makkelijk te monteren, past op 95% van 
alle panelen en de speciale clips zorgen dat de garantie van de 
zonnepanelen behouden blijft. Laten we met elkaar in gesprek 
gaan. Want wij kunnen van alles roepen, maar horen liever van 
u wat er bij uw bedrijf/ situatie past.

Paul van der Ven
Leemolen 46, 2678MH De Lier (Nederland)
T. +31 174 725 725
E. paul@birdblocker.eu
I. www.birdblocker.eu

Conduct Technical Solutions 
Conduct biedt totaaloplossingen op het gebied van aarding, 
bliksem- en overspanningsbeveiliging voor PV-installaties. Met 
onze jarenlange kennis én de bijpassende producten bieden wij 
een complete oplossing en kunnen we klanten van A tot Z bege-
leiden bij het realiseren van brandveilige zonnepaneelinstallaties. 
Sinds de oprichting in 2005 is Conduct uitgegroeid tot hét kennis-
centrum op het gebied van bliksem- en overspanningsbeveiliging. 
Conduct biedt alle ondersteuning op het gebied van o.a. advies, 
training, ontwerp, projectbegeleiding en andere kennisoverdracht. 

Steven Wirtz
Aalborg 4, 2993 LP Barendrecht (Nederland)
T. +31 180-531120
E. info@conduct.nl
I. www.conduct.nl
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Beschikbaarheid van producten in de tijd

■ Beste producten
■ Aantrekkelijke prijzen
■ Uitstekende service

Vacatures bij EWS:
www.fotovoltaiek.nl/jobs
Volg EWS op

+49 4608 6781
info@fotovoltaiek.nl
www.fotovoltaiek.nl

EWS GmbH & Co. KG
Am Bahnhof 20
24983 Handewitt/Duitsland

Allimex Green Power
Allimex Green Power is totaalleverancier voor groene 
energieoplossingen. We bieden een ruime keuze aan 
montagemateriaal, zonnepanelen en omvormers, laadpalen en 
thuisbatterijen voor de professionele solar installateur. Onze 
montagesystemen ontwikkelen en produceren we volledig zelf. 
Een compleet productaanbod, specifieke service of product-
ontwikkeling op maat? Je vindt het bij ons allemaal. 

S. Quack
Gladsaxe 45, 7327JZ Apeldoorn (Nederland)
T. +31 85 732 69 46
E. info@allimex-greenpower.eu
I. www.allimexgreenpower.com

Alius
Alius ontwikkelt, produceert en distribueert tools en producten 
die de wereld voorzien van duurzame energie. Als groothandel 
zetten wij ons namelijk al jaren in voor positieve energie. Dit 
doen we door het aanbieden van o.a. zonnepanelen, omvormers, 
laadstations, batterijsystemen en ons eigen montagesysteem 
genaamd Aelex. Daarnaast helpen we installateurs verder op het 
gebied van engineering, advies, ontwikkeling en service. Onze 
kennis delen we graag door middel van (op maat gemaakte) 
trainingen. Bij Alius steken we graag onze energie in jou! 

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

BayWa r.e. 
BayWa r.e. is de toonaangevende Solar-groothandel. We 
beschikken over een selectie A-merken van hoogwaardige 
modules, omvormers, opslagsystemen, laadpalen en monta-
gesystemen. Ons team in Nijmegen staat voor u klaar vanaf de 
planning tot en met de levering van uw installaties. Denken in 
oplossingen en flexibel samenwerken is onze prioriteit. Daar-
naast leveren wij vanuit ons magazijn in Bergen op Zoom uw 
bestellingen snel en accuraat uit. BayWa r.e. - Betrouwbaar.

John Willems | Teamlead Sales NL
Office | Bijsterhuizen 1160D, 6546AS Nijmegen (NL)
Magazijn | Conradweg 24-DC3, 4612PD B. op Zoom (NL)
T. +31 858 001 001
I. solar-distribution.baywa-re.nl

Bird & Bird
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.

Sophie Dingenen
Zuid-Hollandplein 22, 2596AW Den Haag (Nederland) 
Gustav Mahlerlaan 34, 1082MA Amsterdam (Nederland)
T. +31 6 516 07 129 | E. sophie.dingenen@twobirds.com 
I. www.twobirds.com



G2 Energy
Reductie van energiekosten! G2 Energy heeft ruime 
ervaring (>30 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!

Frank van der Schaaf
Oostzeestraat 6, 7202CM Zutphen (Nederland)
T. +31 577 72 3173
E. info@g2energy.nl
I. www.g2energy.nl

Etepro
Etepro is specialist in kabelmanagement en energie-
distributie. Wij leveren onder andere kabeldraagsystemen, 
busbar, laadoplossingen en PV materialen. Als verlengstuk 
bieden wij u ook de mogelijkheid tot de montage en installatie 
van onze eigen producten. Ook hebben wij specialisten 
in dienst om u te adviseren.  

Ferry van Herwijnen
Van Coulsterweg 2a, 2952CB Alblasserdam (Nederland)
T. +31 78 681 1510
E. info@etepro.nl
I. www.etepro.nl

GROOTHANDELS & IMPORTEURS
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De Centrale
btw-teruggave, subsidies en financieringen: Voor BTW teruggave, 
duurzame subsidies en financiering van verduurzaming voor zo-
wel consument en bedrijf moet u bij De Centrale zijn. Sinds 2013 
werken met bedrijven uit de verduurzaming samen. Wij geloven 
dat iedereen moet kunnen verduurzamen. Deze one-stop geeft be-
drijven uit de verduurzaming een boost omdat veel meer mensen 
kunnen gaan verduurzamen. Onze financieel en fiscaal getrainde 
collega’s staan altijd voor je klaar om vragen te beantwoorden.

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

ESTG Leading in Positive Energy
Als distributeur van duurzame energieproducten draait bij 
ons alles om positieve energie. We ondersteunen ambitieuze 
professionals bij hun duurzame projecten. Wij zorgen voor 
de producten, een juiste prijs en een correcte aflevering op 
het afgesproken tijdstip, zodat we samen de wereld duur-
zamer maken.

Rietgraaf 2a, 6678PJ Oosterhout (Gld, Nederland)
T. +31 85 016 78 00
E. sales@estg.eu
I. www.estg.eu 

EWS 
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.

Am Bahnhof 20, 24983 Handewitt (Duitsland)
T. +49 4608 6781
E. info@fotovoltaiek.nl
I. www fotovoltaiek.nl

FIRST BASE Ground Screws 
FIRST BASE biedt grondgebonden draagconstructies voor 
zonnepanelen in combinatie met hoogwaardige schroefpaal-
fundamenten. De FIRST BASE veldopstellingen en schroef-
palen zijn ontwikkeld door ervaren ingenieurs, in nauwe samen-
werking met staalproducenten. Wij ontwerpen, produceren, 
leveren en installeren. Draagconstructies van FIRST BASE zijn 
tevens ideaal voor plaatsing op taluds, dijken en wallen.

Joris Bullens 
Liessentstraat 9a, 5405AH Uden (Nederland)
T. +31 413 432 052
E. info@firstbasegroundscrews.com
I. www.firstbasegroundscrews.nl

IBC SOLAR
IBC SOLAR is al 40 jaar een van ’s werelds grootste PV 
specialisten die totaaloplossingen biedt met een geïnstal-
leerd vermogen van meer dan 5,0 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.

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

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

Helukabel
HELUKABEL, al ruim 40 jaar een betrouwbare internationale 
partner, voor al uw kabelbenodigdheden: Zonnepaneelkabels 
(DC en AC); Infrastructuurkabels en draad; Industriële kabels & 
enkeladers; Data, Netwerk en Bus Technologie; Voor-geassem-
bleerde kabels; Spiraalkabels; Media Technologie; Maatwerk 
Kabels; Rupskabels; Kabeltoebehoren.

Hensel
Hensel heeft systemen voor het samenstellen van kunststof 
verdeelkasten, ENYMOD (MI) en ENYSTAR. Deze behuizingen 
lenen zich uitstekend voor het samenstellen van een PV- of 
E-mobiliteitsverdeler; betrouwbaar, veilig en snel! We bieden 
kabeldozen voor het verbinden van meerdere kabels van 0,75 
mm² tot en met 240 mm². Cu/alu.

R. Cozijn
Schumanpark 91, 7336AS Apeldoorn (Nederland)
T. +31 55 720 0730
E. info@hensel-nederland.nl
I. www.hensel-nederland.nl

Libra Energy
Libra Energy is een importeur, distributeur en full-service 
groothandel voor duurzame energieproducten en laadoplos-
singen voor elektrische voertuigen. Sinds de oprichting in 
2007 heeft Libra Energy in Europa een vooraanstaande positie 
ingenomen op het gebied van zonne-energie. Je kunt bij Libra 
Energy altijd rekenen op uitgebreide ondersteuning en service.

Customer Support
Eendrachtsstraat 199, 1951AX Velsen-Noord (NL)
T. +31 88 88 80 300
E. customersupport@libra.energy
I. Libra.energy

Krannich Solar
Krannich Solar Nederland is onderdeel van de wereldwijd opere-
rende Krannich Group uit Duitsland. Met meer dan 30 vestigingen 
in 25 landen en meer dan 800 medewerkers wereldwijd zijn we een 
toonaangevende B2B groothandel en distributeur in de PV-sector. In 
de Krannich shop vind je een uitgebreid assortiment aan zonne-
energie producten. Van zonnepanelen, omvormers en montagesys-
temen tot aan energieopslag en E-mobility. Op zoek naar advies op 
maat, effectieve logistiek en producten van hoogwaardige kwaliteit? 
Neem contact met ons op en we helpen je graag op weg.  

Martin Visser
Linnaeusweg 11, 3401MS IJsselstein (Nederland)
T. +31 30 3400 300
E. info@nl.krannich-solar.com
I. www.nl.krannich-solar.com

Natec Sunergy
Sinds 2004 is Natec uitgegroeid tot marktleider van 
A-merk solarproducten van Europa. We bieden een 
optimaal assortiment dat past bij de snel ontwikkelende 
markt. Natec is de schakel tussen wereldwijde producenten 
en professionele solarinstallateurs die zich dagelijks 
bezighouden met solarprojecten in Europa. 

Graaf van Solmsweg 50-T, 5222BP Den Bosch (NL)
T. +31 73 684 08 34
E. info@natec.com
I. www.natec.com



Solis (Ginlong Technologies)
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.

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

SOLARWATT
SOLARWATT is Europees marktleider in glas-glas zonne-
panelen en een van ’s werelds grootste leveranciers van elek-
triciteitsopslag. Het Duitse bedrijf werd opgericht in 1993 en 
heeft ook vestigingen in Nederland, Australië, Frankrijk, Groot-
Brittannië, Italië en Spanje. Met meer dan 700 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.

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

GROOTHANDELS & IMPORTEURS
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Profi NRG
ProfiNRG installeert grootschalige PV-projecten voor vastgoed-
eigenaren, energie-coöperaties en projectontwikkelaars van zon-
neparken en zonnedaken. Daarnaast leveren we PV-installaties aan 
bouw- en installatiebedrijven. Wij ontzorgen installateurs met het 
aanvragen van SDE, systeemontwerp, legplannen, kabelberekenin-
gen en opbrengstberekeningen. U profiteert als opdrachtgever van 
een groot zonnepaneelproject van het voordeel van de beste deals 
met toeleveranciers en een uitgebreid productaanbod. Ook voor 
energieopslagsystemen kunt u bij ProfiNRG terecht.

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

NEDKAB 
De specialist in aluminium kabel. Wij hebben een ruime voorraad, 
óók in koper. Wij bieden met ons bevlogen team de slimste oplossing 
voor elk kabel gerelateerd project dankzij ruime kennis en jarenlange 
ervaring. Niet alleen in laagspanning, maar ook in middenspanning! 
Nieuwsgierig geworden? Neem dan contact met ons op. 

Danielle Rossen
Rijnstraat 35, 5347KN Oss (Nederland)
T. +31 412 213 030
E. daniellerossen@nedkab.nl
I. www.nedkab.nl 

Navetto   
Navetto | Partner van de duurzame installateur. Van zonnepanelen 
op het dak, de auto opladen of energie opslaan. Navetto biedt 
installatie-oplossingen en draagt op deze manier bij aan de 
energietransitie. Met een compleet assortiment zijn we dé part-
ner voor de duurzame installateur in de solarbranche. Het is 
onze missie om een bijdrage te leveren aan de energietransitie, 
met behulp van decentraal opgewekte schone energie. 

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

Search4Solar
Search4Solar is opgericht om vraag en aanbod binnen 
Europa te kunnen bundelen. Search4Solar heeft inmiddels 
een uitstekend track record als inkoopplatform voor 
zonnepanelen, omvormers en batterij oplossingen.

Bart Wansink
Coolsingel 104, 3011AG Rotterdam (Nederland)
T. +31 180 810 402
E. sales@search4solar.com
I. www.search4solar.com

PVO International
Als koploper in de Europese markt verzorgt PVO International 
de inkoop van topkwaliteit zonnepanelen, omvormers, bat-
terijen, laadpalen, kabels en montagemateriaal. Grote volumes 
zijn leverbaar tegen gunstige voorwaarden. Wij regelen het 
volledige inkoopproces inclusief logistieke oplossingen. Onze 
partners kunnen rekenen op onze uitstekende operationele 
service. Samen met u maken wij uw solarprojecten succesvol.

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

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

Solarclarity
Solarclarity is dé online groothandel die solar simpel maakt voor 
residentiële installateurs. In de webshop kun je terecht voor de 
meest actuele solar hardware voor alle soorten residentiële en 
klein-commerciële daken. Vanuit het eigen distributiecentrum in 
de regio Amsterdam levert Solarclarity zonnepanelen, omvormers, 
batterijen, laadpalen, energiemanagement- en monitoringssyste-
men aan installateurs in de Benelux, Zweden en Frankrijk. Solarcla-
rity heeft een eigen merk zonnepanelen: Denim en een eigen merk 
energiemanagementproducten: Bliq. 

SolarNRG
Een van de grootste leveranciers en installateurs van zonne-
stroomsystemen 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 bestel-
len, en zeer ervaren met collectieven als Eneco, Engie, iChoosr 
en Vereniging Eigen Huis.

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

SolarToday 
SolarToday is dé internationale solar groothandel voor instal-
lateurs. Door onze ruime voorraad zonnepanelen, omvormers, 
opslag en montagemateriaal worden installateurs binnen no-
time voorzien van de juiste materialen. Met gespecialiseerde 
kennis bij onze vestigingen adviseren en ondersteunen we 
installateurs bij grote of kleine projecten. Kijk op solartoday.nl 
voor meer informatie. 

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

VAMAT
VAMAT is officieel importeur/distributeur van Huawei omvormers, 
batterijen en transformatorstations in de gehele Benelux! 
Wij bieden producten aan de residentiële, commerciële en 
utiliteitsmarkt. Ons team heeft de expertise om u te ondersteunen 
bij servicevraagstukken én te adviseren tijdens de engineerings-
fase en realisatie van uw project. 

Sander Binnema
Maarssenbroeksedijk 33, 3542DM Utrecht (Nederland)
T. +31 348 769 059
E. sales@vamat.nl 
I. www.vamat.nl 

VDH Solar Groothandel
VDH Solar heeft als totaalleverancier een ruim assortiment 
A-merk zonnepanelen, omvormers, montagesystemen, 
storage, warmtepompen 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. 

Finlandlaan 1, 2391PV Hazerswoude-Dorp (Nederland)
T. +31 172 235 990
E. info@vdh-solar.nl
I. www.vdh-solar.nl
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Tekort aan gouden handjes en knappe koppen neemt extreme vormen aan:

Vlaamse en Nederlandse zonne-energie-
branche wil ‘sector of choice’ worden

KENNIS EN OPLEIDING
Sector of choice

De Vlaamse en Nederlandse zonne-energiesector zien door de aanhoudende groei het 
aantal openstaande vacatures hand over hand toenemen. Het tekort aan gouden handjes 

en knappe koppen voor de verkoop, de installatie en het onderhoud van zonneboilers, 
zonnepanelen, omvormers en thuisbatterijen neemt steeds extremere vormen aan.

Alsof dat niet genoeg is, houdt de roep aan om de installatiekwaliteit verder te verhogen. 
Ook voor opleidingsinstituten is er daarmee in 2023 volop werk aan de winkel.
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Hoge werkdruk en vertraagde projec-
ten. Het is allang geen doemscenario 
meer voor de Vlaamse en Nederlandse 
zonne-energiesector, maar steeds vaker 
de realiteit. Ondernemers zien het aan-
houdende personeelstekort inmiddels 
als een groter probleem dan de be-
perkte beschikbaarheid van producten 
en materialen. Het tekort aan gekwa-
lifi ceerde arbeidskrachten is zowel in 
Nederland als Vlaanderen dan ook 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 aanhoudende 
groei te faciliteren.

Handjes
Het tekort aan arbeidskrachten neemt 
aan beide kanten van de grens van de 
Lage Landen extreme vormen aan. Zo 
verkeert Nederland sinds eind 2021 voor 
het eerst in tientallen jaren in de situatie 
dat er meer vacatures dan werklozen 
zijn. In het najaar van 2022 telde het 
Nederlandse UWV maar liefst 48.000 
openstaande vacatures bij bedrijven die 
actief zijn in de energietransitie. 
Eind 2022 telde België op zijn beurt 

bijna 200.000 openstaande vacatures – 
waarvan twee derde in Vlaanderen – wat 
vrijwel een verdubbeling is ten opzichte 
van 2020 en het hoogste aantal sinds 
het Belgische nationale statistiekbureau 
Statbel gestart is met de registratie.

Geen snelle oplossing
Voor bedrijven in de zonne-energiesec-
tor is het goed om te beseff en dat er 
geen snelle oplossing is voor het perso-
neelstekort. Het is een direct gevolg van 
de bevolkingssamenstelling: het aantal 
ouderen neemt toe en het aantal jonge-
ren neemt af. Personeel uit het buiten-
land aantrekken of mensen omscholen 
kost tijd. Potentiële werknemers     

[ADVERTORIAL]

Chapter Works
Fred Roeskestraat 115, 1076EE Amsterdam (Nederland)
T. +31 6 202 691 62 | +31 20 828 01 23
E. info@chapter.works
I.  www.chapter.works

Een nieuwe talentenvijver 
voor de energietransitie 

Een nieuwe vijver met zonnepaneel monteurs. Echt? 
Ja, echt. In Nederland gaat zo’n 25% van de werkende 
mensen met tegenzin naar zijn of haar werk. Dat zijn er 
veel! Deze mensen zitten vast in werk waar ze ongelukkig 
van worden, te weinig mee verdienen of zelfs op termijn 
gaat verdwijnen. Deze mensen zien veelal drempels als ze 
nadenken over omscholing richting een nieuw beroep. Wie 
gaat dat betalen? Moet ik dan de schoolbanken in? Moet 
ik dan nu al mijn baan opzeggen? Hoe weet ik of het bij me 
past? Kan ik het? Ga zo maar door. 

Chapter inspireert deze mensen door ze te laten zien dat 
omscholen helemaal niet zo ingewikkeld is. Op een laag-
drempelige manier wordt kennis gemaakt met bijvoorbeeld 
het beroep zonnepaneelmonteur. Zo worden mensen die 
anders niet bereikt en geactiveerd worden, omgetoverd 
tot talenten met professionele ervaring, de juiste skills en 
bewezen motivatie. 

Bewezen gemotiveerde zij-instromers
De meest veelbelovende aanmeldingen worden na een 
screeningsgesprek toegelaten tot het Chapter platform. In 
een app kunnen ze kosteloos, waar en wanneer ze willen, 

een InstallQ geaccrediteerde 
opleiding volgen tot bijvoor-
beeld dakmonteur. Door een 
aantal weken lang, elke dag, 
video’s, quizes en andere 
korte lessen te volgen ontdek-
ken ze wat het vak inhoudt en 
of ze het leuk vinden. Tevens 
bewijzen ze hun motivatie 
voor het vak. De data toont 
aan wie ‘de beste jongens’ 
van de klas zijn. Daarnaast kunnen ze naar een praktijkdag 
om te proeven aan het échte werk.

Je eigen mensen voor de beste kwaliteit
Installateurs die met Chapter werken, nemen de Chapter 
kandidaten in dienst. Dit heeft twee belangrijke redenen. 
Ten eerste willen deze mensen graag een langere termijn 
relatie aangaan, omdat ze een nieuwe wereld in stappen: 
een nieuwe sector waar ze zekerheid in zoeken. Ten tweede 
moeten de Chapter kandidaten nog praktisch verder opge-
leid worden. Bij aanname zal de startend Chapter monteur 
goed begeleid moeten worden en als vast onderdeel van 
het team ontvangen moeten worden. Dat werkt niet in een 
fl exibele arbeidsrelatie. 

Betrouwbaar en transparant
Opgericht door de makers van Squla, is Chapter een im-
pact gedreven organisatie die op innovatieve wijze het gat 
in de arbeidsmarkt wil oplossen om de maatschappelijke 
transities in Europa te realiseren. Een ‘omscholer’ die het 
anders wil doen. Samen met andere partners die dezelfde 
missie hebben. In de zomer van 2022 stonden de eerste 
dakmonteurs van Chapter al op het dak. Een oud-entertai-
ner, oud-verhuizer, oud-productiemedewerker, oud-logistiek 
medewerker en ga zo maar door. Wie wil er nou niet zon-
nepaneel monteur worden? 

Sinds 2021 bestaat er een nieuwe oplossing voor het personeelstekort in onze 
branche. Via Chapter kun je mensen vinden die met basiskennis van het vak én 

relevante skills uit eerdere banen aan het werk kunnen om de groeiambities van 
installateurs te realiseren. Ze zijn daarnaast bewezen gemotiveerd én volledig 

gescreend. Om zo, samen de energietransitie te versnellen.
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hebben vandaag de dag bovendien veel 
keuze en dus moeten ze door poten-
tiële werkgevers verleid worden. Een 
opsteker voor de zonne-energiesector 
is dat veel medewerkers, zeker vanuit 
de jongere generatie, willen werken voor 
bedrijven die duurzaam ondernemen. 
Zonne-energiebedrijven doen er slim aan 
om in de komende jaren de banden met 
het Nederlandse middelbaar beroepson-
derwijs (mbo) en het Vlaamse technisch 
secundair onderwijs (tso) te versterken. 
Daar valt veel te halen, bijvoorbeeld door 
talent vroeg aan bedrijven te binden. 
Natuurlijk is het ideaal om personeel te 
vinden dat qua kennis, ervaring en com-
petenties helemaal past bij het profi el. 
In de huidige arbeidsmarkt is dat alleen 
vrijwel onmogelijk en zullen werkge-
vers concessies moeten doen. Daarbij 
kunnen zij zich het beste focussen op 
competenties waardoor een veel groter 
deel van de arbeidsmarkt wordt bereikt. 
Kennis is namelijk relatief gemakkelijk en 
snel te leren en ervaring komt vanzelf.

Vrouwen
Het heeft bovendien weinig zin om men-
sen weg te halen bij andere bedrijven. 
Primair moet de (zonne-)energiesector 
ervoor zorgen dat er meer technici ko-
men. Bijvoorbeeld door zich te richten op 
nieuwe doelgroepen en de samenwerking 
te zoeken met scholen om hen te enthou-
siasmeren en op te leiden. Het binnen-
halen van branchevreemde zijinstromers 
en niet-Nederlanders met een technische 
achtergrond zijn andere opties. Boven-
dien schuilt een groot potentieel in het 
werven van vrouwen in de techniek.

Europa
De Nederlandse ministers voor Klimaat en 
Energie Rob Jetten en minister van Soci-
ale Zaken en Werkgelegenheid Karien van 
Gennip erkennen inmiddels de problema-
tiek en zien het tekort aan handen als een 
knelpunt voor de uitvoering van de Neder-
landse klimaatplannen. Met het Actieplan 
Groene Banen hebben zij een aanvalsplan 
gelanceerd om de problematiek aan te 
pakken. Het plan kent 3 pijlers: jongeren 
vaker voor technisch onderwijs laten kie-
zen, het vergroten van de instroom vanuit 
de arbeidsmarkt en het tegengaan van 
versnippering van diverse initiatieven om 
het probleem aan te pakken.
Ook op Europese schaal is er actie. De 
Europese Commissie heeft als onderdeel 
van de Europese zonne-energiestrategie 
de komst van het ‘EU large-scale skills 

partnership’ aangekondigd. Het initiatief 
moet zorgen dat voldoende geschoolde 
arbeidskrachten beschikbaar zijn om de 
uitdaging van de productie en toepas-
sing van zonne-energie in de hele Euro-
pese Unie aan te pakken. De Europese 
Unie gaat lidstaten aanmoedigen om 
specifi eke opleidingsprogramma’s voor 
de zonne-energiesector te ontwikkelen, 
rekening houdend met het potentieel om 
de participatie van vrouwen te vergroten.

Optimist of pessimist
De optimist is in ieder geval blij dat het 
anno 2023 niet meer de vraag is óf de 
energietransitie banen oplevert, maar 
vooral de vraag is hoe al die banen 
ingevuld moeten worden en hoe de 
energietransitie zo effi  ciënt mogelijk 
georganiseerd kan worden rond de 
beschikbare menskracht. De pessimist 
stelt dat het personeelstekort de ener-
gietransitie vertraagt. 
De Vlaamse en Nederlandse zonne-
energiebranche moet hoe dan ook een 
sector of choice worden en individuele 
zonne-energiebedrijven logischerwijs 
employer of choice. De boodschap dat 
het gaaf en belangrijk is om te werken 
aan de energietransitie moet op zo groot 
mogelijke schaal uitgedragen worden. 
Een voorbeeld van een installatiebe-
drijf dat de hand al aan de ploeg heeft 
geslagen, is het Brabantse Hoppen-
brouwers Techniek. Omdat het bedrijf 
de komende jaren het aantal vestigingen 
wil verdubbelen naar 40 stuks verspreid 
over Nederland – met in totaal 5.000 
medewerkers – leidt de installateur in 
zijn eigen praktijkscholen jongeren én 
zijinstromers op. In het najaar van 2022 
opende Hoppenbrouwers zijn vijftiende 
praktijkschool waar leren en werken 
gecombineerd wordt. 

Zijinstromers
Een voorbeeld van een opleider met 
een vernieuwende aanpak is de start-up 
Chapter die in 2022 de eerste lichting 
zijinstromers aan zonnepaneelinstal-
lateurs heeft geleverd. Daarbij hanteert 
het een grondige selectie aan de poort. 
Het beoordeelt mensen die over willen 
stappen naar werk in de pv-sector onder 
andere op hun motivatie, skills en fi theid. 
Via een speciale app kan een InstallQ-
geaccrediteerde basiscursus worden 
gevolgd. Die bestaat onder andere uit 
fi lmpjes, quizzen, spelelementen en korte 
testen. Wie een cursus zonnepaneelmon-
teur bij het bedrijf volgt, betaalt niets. De 

verdiensten zitten, voor nu, in een fee van 
bedrijven bij een succesvolle match. 

Installatiekwaliteit
Een uitdaging die bij de personeels-
schaarste niet uit het oog verloren mag 
worden, is het verhogen van de instal-
latiekwaliteit. Dat in Nederland iedereen 
zich als zonnepaneelinstallateur kan 
inschrijven bij de Kamer van Koophandel 
en direct aan de slag kan, is logischerwijs 
geen voordeel. Of installateurs zich aan de 
geldende normen en regels houden, wordt 
vooral in de residentiële markt niet of 
nauwelijks gecontroleerd. En daar wringt 
de schoen, temeer omdat particulieren die 
een zonnepaneelinstallatie aanschaff en 
doorgaans weinig tot geen kennis over 
kwaliteit en veiligheid hebben. 
Dat een erkenning voor het werken met 
zonnestroomsystemen in Nederland niet 
wettelijk verplicht is, zorgt ervoor dat 
veel pv-installateurs de noodzaak nog 
niet zien. Dat blijft een vreemd gegeven, 
temeer omdat de veiligheid van installa-
teurs en de gebruiker van het gebouw in 
geding is en het tot hoge energiekosten 
kan leiden als de zonnepanelen door fou-
tieve installatie niet goed functioneren. 

AREI
In Nederland is een verplichte keuring 
van elektrische installaties in woon-

huizen weliswaar al 30 jaar geleden 
losgelaten, maar dat neemt niet weg dat 
Nederlandse installateurs wettelijk 10 
jaar lang verantwoordelijk zijn voor de 
installaties die ze aanleggen, wat betreft 
garantie en ook wat betreft schade en 
vervolgschade als er iets misgaat. 
Ook in België kunnen installateurs 
strafrechtelijk vervolgd worden als zij 
bijvoorbeeld een elektrische installatie in 
werking stellen zonder dat die is gekeurd 
conform het Algemeen Reglement op de 
Elektrische Installaties (AREI). 

RESCert versus InstallQ
Het feit dat Vlaamse woningeigenaren 
enkel subsidie krijgen als ze hun zon-
nepanelen laten monteren door een 
installateur met een Renewable Energy 
Systems Certifi cation (RESCert)-certifi -
caat, jaagt de vraag naar opleidingen in 
Vlaanderen aan. Het aantal installateurs 
met zo’n certifi caat voor zonnepanelen 
is hierdoor de afgelopen jaren explosief 
gegroeid: van zo’n 500 in 2018 naar ruim 
850 eind 2020 en per eind 2022 zelfs 
1.900 installateurs. Bovendien heb-
ben nog eens meer dan 1.350 Vlaamse 
installateurs de beschikking over een 
REScert-certifi caat voor zonnewarmte.
Nederland kent sinds enkele jaren de 
vernieuwde erkenningsregeling Zonne-
stroom van InstallQ. BDA, SO Sustai-

nable, Switch2Solar en Solar Techniek 
Nederland zijn de voornaamste geac-
crediteerde opleiders. Meer dan 350 
installatiebedrijven zijn inmiddels erkend 
en opgenomen in het Centraal Register 
Techniek – de opvolger van QBIS – en 
het Nederlandse register van gekwali-
fi ceerde vakmensen en bedrijven. De 
conclusie lijkt helder. Vlaanderen, dat 
ongeveer maar de helft van de inwo-
ners van Nederland telt, loopt nog altijd 
wezenlijk voor op Nederland als het 
gaat om kwaliteit in de installatie van pv. 
Maar ook dat beeld verdient nuance. 
Bedrijven die 1 personeelslid met een 
RESCert-certifi caat in huis hebben, noe-
men zich RESCert-gecertifi ceerd omdat 
dit simpelweg extra klanten trekt. In de 
praktijk worden met grote regelmaat de 
slimste werknemers – bijvoorbeeld de 
ingenieurs op kantoor – naar de oplei-
ding gestuurd. Dat zijn niet per se de 
mannen en vrouwen die het uitvoerende 
werk verrichten. De monteurs die de op-
leiding zouden moeten volgen, doen dat 
dus lang niet altijd, of in ieder geval niet 
voldoende. Een probleem dat zich ook in 
Nederland voordoet.

Tekort inspecteurs
In de zakelijke markt lijkt Nederland een 
goede oplossing te hebben gevonden 
voor die problematiek: de SCIOS-

inspectieregeling Scope 12. Tijdens 
de inspecties wordt gecontroleerd of 
een zonne-energiesysteem wel of niet 
voldoet aan bepaalde eisen. Bij de 
inspectierapportages zijn er zogeheten 
constateringen: zaken die afwijken van 
de norm en aangepast dienen te worden 
om uiteindelijk als inspectie zonder 
constateringen te worden afgemeld in 
het SCIOS-portaal. Gemiddeld wordt 
volgens inspecteurs bij 3 op de 4 instal-
laties een constatering gedaan. Bijna 
geen enkel systeem is 100 procent 
perfect aangelegd.
Wel is er een lastige bijkomstigheid: een 
tekort aan inspecteurs met een Scope 
12-diploma, waardoor wachttijden voor 
inspecties in piektijden fl ink kunnen 
oplopen. Het aantal gediplomeerde 
inspecteurs zal de komende jaren dan 
ook snel mee moeten groeien met de 
stijgende vraag. 

De conclusie? De Vlaamse en Neder-
landse zonne-energiesector kan – mede 
gedreven door de hoge energieprijzen als 
direct gevolg van de vraagexplosie die 
voortvloeit uit de Russisch-Oekraïense 
oorlog – een shift maken van kostprijsge-
dreven naar toekomstbestendigheid en 
kwaliteit. Daarmee is het ook tijd voor een 
nieuwe mindset: kwaliteit leveren moet de 
missie van de hele waardeketen zijn.
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1. Eerste monteur montage op daken 
        (afzonderlijk 3 dagen + examentijd)  

2. Uitvoering zonnestroom incl. de meterkast
        (afzonderlijk  3 dagen + examentijd) 

3. Deskundige / ontwerp zonnestroom systemen
        (afzonderlijk  3 dagen + examentijd) 

Versnelde PV-Erkenning 
InstallQ Versnelde 7-daagse 3 in 1 

incl. NEN 3140 certificaat WV

info@solartechnieknederland.nl
085 - 401 50 42

www.solartechnieknederland.nl

Meer info? Bel ons:

VOOR ALLE CURSUSSEN 
BEZOEK ONZE WEBSITE:

Opleidingen voor 
elke PV-installateur

Door elke medewerker en/of ZZPʼer in een PV-installatieteam een complete veiligheidscursus aan te beiden die een 
focus heee op de gevaren binnen de PV-installatie verhoogt dat het bewustzijn van de gevaren die er zijn.

VCA basis en VCA-vol is doorgaans een vereiste vanuit de werkgever en/of opdrachtgevers. 
NEN 3140 en BHV vloeit voort uit de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet).
De reden waarom we deze drie afzonderlijke cursussen samen hebben gevoegd is dat in een 
PV-installatieteam al deze aspecten naar voren komen en vereist zijn. Doordat de drie daagse cursus op 1 plek of in PV-installatieteam al deze aspecten naar voren komen en vereist zijn. Doordat de drie daagse cursus op 1 plek of in 
company wordt aangeboden wordt er veel gemak geboden aan de werkgever of ZZP e̓r die daar verantwoordelijk voor is.

Alius
Alius ontwikkelt, produceert en distribueert tools en producten 
die de wereld voorzien van duurzame energie. Als groothandel 
zetten wij ons namelijk al jaren in voor positieve energie. Dit 
doen we door het aanbieden van o.a. zonnepanelen, omvormers, 
laadstations, batterijsystemen en ons eigen montagesysteem 
genaamd Aelex. Daarnaast helpen we installateurs verder op het 
gebied van engineering, advies, ontwikkeling en service. Onze 
kennis delen we graag door middel van (op maat gemaakte) 
trainingen. Bij Alius steken we graag onze energie in jou! 

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

BayWa r.e. 
BayWa r.e. is de toonaangevende Solar-groothandel. We 
beschikken over een selectie A-merken van hoogwaardige 
modules, omvormers, opslagsystemen, laadpalen en monta-
gesystemen. Ons team in Nijmegen staat voor u klaar vanaf de 
planning tot en met de levering van uw installaties. Denken in 
oplossingen en flexibel samenwerken is onze prioriteit. Daar-
naast leveren wij vanuit ons magazijn in Bergen op Zoom uw 
bestellingen snel en accuraat uit. BayWa r.e. - Betrouwbaar.

John Willems | Teamlead Sales NL
Office | Bijsterhuizen 1160D, 6546AS Nijmegen (NL)
Magazijn | Conradweg 24-DC3, 4612PD B. op Zoom (NL)
T. +31 858 001 001
I. solar-distribution.baywa-re.nl

4Solar
4Solar is uw partner in het verzorgen van een totaal pakket als het 
gaat om het ontwerpen, tekenen, dronen en inspecteren van uw 
SDE+ zonnestroomprojecten 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 kwaliteits-
product te leveren. Door steeds veranderende en hogere eisen van 
verzekeringsmaatschappijen, financierders en het netwerkbedrijf, 
kunt u eigenlijk niet meer zonder deze expertise.

Willie van Aalst
Burgemeester Burgerslaan 40A, 5245NH Rosmalen (NL)
T. +31 85 060 38 59
E. willie@4solar.nl
I. www.4solar.nl

Bird & Bird
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.

Sophie Dingenen
Zuid-Hollandplein 22, 2596AW Den Haag (Nederland) 
Gustav Mahlerlaan 34, 1082MA Amsterdam (Nederland)
T. +31 6 516 07 129 | E. sophie.dingenen@twobirds.com 
I. www.twobirds.com

Chapter Works
Chapter is een nieuwe talentvijver voor installateurs. 
Chapter vindt, inspireert en leidt mensen op die nu ander werk 
hebben en graag zonnepaneelmonteur willen worden. Middels 
een innovatief platform levert Chapter gescreende, bewezen 
gemotiveerde, startend dakmonteurs af. Installateurs kunnen 
hen dan aannemen voor een omscholing- en aanbreng fee met 
gedeeld risico.

Laura Bordewijk
Fred Roeskestraat 115, 1076EE Amsterdam (Nederland)
T. +31 20 828 0123  | T. +31 6 202 69 162
E. info@chapter.works
I. www.chapter.works

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

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



SolarEdge Technologies
SolarEdge is wereldwijd toonaangevend in slimme energie-
technologie. Dankzij de techniek van wereldklasse en een niet 
aflatende focus op innovatie creëren zij producten en oplos-
singen waarmee ze ons leven van slimme energie voorzien 
en vooruitgang in de wereld mogelijk maken. SolarEdge is de 
nummer 1 van de wereld in de ontwikkeling en productie van 
omvormers. Inmiddels zijn in 133 landen ter wereld miljoenen 
systemen van SolarEdge geïnstalleerd.

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

Conduct Technical Solutions 
Conduct biedt totaaloplossingen op het gebied van aarding, 
bliksem- en overspanningsbeveiliging voor PV-installaties. Met 
onze jarenlange kennis én de bijpassende producten bieden wij 
een complete oplossing en kunnen we klanten van A tot Z bege-
leiden bij het realiseren van brandveilige zonnepaneelinstallaties. 
Sinds de oprichting in 2005 is Conduct uitgegroeid tot hét kennis-
centrum op het gebied van bliksem- en overspanningsbeveiliging. 
Conduct biedt alle ondersteuning op het gebied van o.a. advies, 
training, ontwerp, projectbegeleiding en andere kennisoverdracht. 

Steven Wirtz
Aalborg 4, 2993 LP Barendrecht (Nederland)
T. +31 180-531120
E. info@conduct.nl
I. www.conduct.nl
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De Centrale
btw-teruggave, subsidies en financieringen: Voor BTW teruggave, 
duurzame subsidies en financiering van verduurzaming voor zo-
wel consument en bedrijf moet u bij De Centrale zijn. Sinds 2013 
werken met bedrijven uit de verduurzaming samen. Wij geloven 
dat iedereen moet kunnen verduurzamen. Deze one-stop geeft be-
drijven uit de verduurzaming een boost omdat veel meer mensen 
kunnen gaan verduurzamen. Onze financieel en fiscaal getrainde 
collega’s staan altijd voor je klaar om vragen te beantwoorden.

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

Etepro
Etepro is specialist in kabelmanagement en energie-
distributie. Wij leveren onder andere kabeldraagsystemen, 
busbar, laadoplossingen en PV materialen. Als verlengstuk 
bieden wij u ook de mogelijkheid tot de montage en installatie 
van onze eigen producten. Ook hebben wij specialisten 
in dienst om u te adviseren.  

Ferry van Herwijnen
Van Coulsterweg 2a, 2952CB Alblasserdam (Nederland)
T. +31 78 681 1510
E. info@etepro.nl
I. www.etepro.nl

IBC SOLAR
IBC SOLAR is al 40 jaar een van ’s werelds grootste PV 
specialisten die totaaloplossingen biedt met een geïnstal-
leerd vermogen van meer dan 5,0 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.

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

Libra Energy
Libra Energy is een importeur, distributeur en full-service 
groothandel voor duurzame energieproducten en laadoplos-
singen voor elektrische voertuigen. Sinds de oprichting in 
2007 heeft Libra Energy in Europa een vooraanstaande positie 
ingenomen op het gebied van zonne-energie. Je kunt bij Libra 
Energy altijd rekenen op uitgebreide ondersteuning en service.

Customer Support
Eendrachtsstraat 199, 1951AX Velsen-Noord (NL)
T. +31 88 88 80 300
E. customersupport@libra.energy
I. Libra.energy

Natec Sunergy
Sinds 2004 is Natec uitgegroeid tot marktleider van 
A-merk solarproducten van Europa. We bieden een 
optimaal assortiment dat past bij de snel ontwikkelende 
markt. Natec is de schakel tussen wereldwijde producenten 
en professionele solarinstallateurs die zich dagelijks 
bezighouden met solarprojecten in Europa. 

Graaf van Solmsweg 50-T, 5222BP Den Bosch (NL)
T. +31 73 684 08 34
E. info@natec.com
I. www.natec.com

NEDKAB 
De specialist in aluminium kabel. Wij hebben een ruime voorraad, 
óók in koper. Wij bieden met ons bevlogen team de slimste oplossing 
voor elk kabel gerelateerd project dankzij ruime kennis en jarenlange 
ervaring. Niet alleen in laagspanning, maar ook in middenspanning! 
Nieuwsgierig geworden? Neem dan contact met ons op. 

Danielle Rossen
Rijnstraat 35, 5347KN Oss (Nederland)
T. +31 412 213 030
E. daniellerossen@nedkab.nl
I. www.nedkab.nl 

Petersen Arbozorg & Veiligheid
Met onze veiligheidskundige kennis en ervaring helpen wij 
bedrijven in o.a. de zonne-energie-sector. Wij voeren  veilig-
heidsinspecties uit, werken als veiligheidskundigen in het 
operationele proces en geven trainingen veilig werken op 
hoogte. We presenteren een totaal pakket aan diensten om 
je te ontzorgen op het gebied van arbeidsomstandigheden 
en veilig werken.

Edwin Petersen
Spoorakkerweg 11, 5071NC Udenhout (Nederland)
T. +31 85 0733 659
E. epetersen@epetersen.nl
I. www.epetersen.nl

Navetto   
Navetto | Partner van de duurzame installateur. Van zonnepanelen 
op het dak, de auto opladen of energie opslaan. Navetto biedt 
installatie-oplossingen en draagt op deze manier bij aan de 
energietransitie. Met een compleet assortiment zijn we dé part-
ner voor de duurzame installateur in de solarbranche. Het is 
onze missie om een bijdrage te leveren aan de energietransitie, 
met behulp van decentraal opgewekte schone energie. 

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

Solar Techniek Nederland 
Solar Techniek Nederland leidt starters en gevorderde 
PV-monteurs op tot vakbekwame PV-installateur die het 
nstalleren, beproeven, opleveren, inspecteren en onder-
houden volgens de NEN 1010:2020 en NEN-EN-IEC 62446-1 
als een onderdeel ziet van zijn eigen vakbekwaamheid.  

Jan de Boer
J.C. van Markenstraat 20, 9403AS Assen (Nederland)
T. +31 85 401 5042
E. jan@solartechnieknederland.nl
I. www.solartechnieknederland.nl

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

Solarclarity
Solarclarity is dé online groothandel die solar simpel maakt voor 
residentiële installateurs. In de webshop kun je terecht voor de 
meest actuele solar hardware voor alle soorten residentiële en 
klein-commerciële daken. Vanuit het eigen distributiecentrum in 
de regio Amsterdam levert Solarclarity zonnepanelen, omvormers, 
batterijen, laadpalen, energiemanagement- en monitoringssyste-
men aan installateurs in de Benelux, Zweden en Frankrijk. Solarcla-
rity heeft een eigen merk zonnepanelen: Denim en een eigen merk 
energiemanagementproducten: Bliq. 



SOLARWATT
SOLARWATT is Europees marktleider in glas-glas zonne-
panelen en een van ’s werelds grootste leveranciers van elek-
triciteitsopslag. Het Duitse bedrijf werd opgericht in 1993 en 
heeft ook vestigingen in Nederland, Australië, Frankrijk, Groot-
Brittannië, Italië en Spanje. Met meer dan 700 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.

Erik de Leeuw
Het Eek 7, 4004LM Tiel (Nederland)
T. +31 344 767 002
E. info.benelux@solarwatt.com
I. www.solarwatt.nl
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De roadshow, die 3 steden bestreek, startte te Brussel in 
België en eindigde te Zwolle in  Nederland. De roadshow 
toonde de gloednieuwe serie residentiële energieopslag-
systemen van SAJ. 
Deze stap onder-
streept de strategie 
van het bedrijf 
om zich maximaal 
in te zetten voor 
de residentiële 
energiemarkt in de 
Benelux.

HS2
Het nieuwe aanbod om bezoekers te ontmoeten op road-
shows is SAJ’s ALL-IN-ONE oplossing voor energieopslag, 
uitgerust met functies die zijn afgestemd op de behoeften 
van Europese klanten.
De oplossing – ook wel HS2 genoemd – heeft een compact 
ontwerp en is eenvoudig te installeren, waardoor gebruikers 
meer gemak hebben. Bovendien wordt de nieuwe product-
lijn gekenmerkt door fl exibiliteit om aan verschillende eisen 
te voldoen – hij kan zowel worden ingezet als een nieuwe 
energieopslaginstallatie en als retrofi t voor bestaande 
ongrid-systemen.

1-fase en 3-fase
De nieuwe, innovatieve oplossing bestaat uit 1 omvormer, 1 
hoogspanningscontroller en batterijmodules. Het vermogens-
bereik van het systeem is van 3-10 kilowatt (kW) met 1-fase 
en 3-fase-modellen, met een maximale PV-ingangsstroom 
van 16 ampère om compatibel te zijn met krachtige zonne-
panelen. HS2 heeft een superieure overdimensioneringsca-
paciteit van 1,5 keer het nominale vermogen en ondersteunt 
zowel AFCI- als UPS-functies om een veiligere, stabielere 
energieopslagervaring voor gebruikers te garanderen. Het 
ondersteunt een 100% 3-fase spanningsonbalans.

Modulair batterijontwerp
Met een modulair batterijontwerp is het nieuwe systeem 
schaalbaar tot een capaciteit van 25,0 kilowattuur (kWh). 
Het ondersteunt 0.6C laad- en ontlaadsnelheden evenals 
LiFePO4-batterijen om levenslange veiligheid en betrouwbaar-
heid te garanderen. Een ander belangrijk voordeel 
is de verscheidenheid 
aan gebruiksscenario’s, 
die de fl exibiliteit van het 
energiebeheer aanzien-
lijk vergroten. Tijdens de 
back-upvoeding onder-
steunt het energieopslag-
systeem de UPS-functie 
met een minimale schakel-
tijd voor back-upenergie 
van minder dan 10 millise-
conde om onderbrekingen 
door stroomstoringen 
te voorkomen.

SAJ zet zich sterk in om de energietransitie in Europa te 
bevorderen en vergroot zijn voetafdruk in de residentiële 
PV- en energieopslagmarkten: zijn holistische product-
portfolio begeleidt prosumenten tijdens het volledige 
traject van energieopwekking, -opslag, -verbruik en 
-beheer. In lijn met zijn missie pakt SAJ voortdurend de 
uitdagingen aan om te voldoen aan de toekomstige vraag 
naar energieopslag door innovaties te bieden en zo een 
groene en duurzame toekomst veilig te stellen.

Over SAJ
Met 17 jaar onvermoeibare toewijding en uitmuntende 
R&D, heeft SAJ zich gevestigd als een echte pionier in 
de hernieuwbare-energiesector, met betrouwbare omvor-
mers voor zonne-energie, energieopslagoplossingen en 
mobiele energieserviceplatforms.

[ADVERTORIAL]

SAJ Electric Europe 
Maagdenstraat 44, 9600 Ronse (België)
E. info@saj-electric.com 
I.  www.saj-electric.com

Roadshows SAJ in Benelux voor 
demonstratie ALL-IN-ONE residentiële 

energieopslagoplossing
Fabrikant van zonnepaneelomvormers en energieopslagsystemen SAJ heeft een 

reeks roadshows georganiseerd bij installateurs in België en Nederland.

SolarNRG
Een van de grootste leveranciers en installateurs van zonne-
stroomsystemen 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 bestel-
len, en zeer ervaren met collectieven als Eneco, Engie, iChoosr 
en Vereniging Eigen Huis.

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

SolarToday 
SolarToday is dé internationale solar groothandel voor instal-
lateurs. Door onze ruime voorraad zonnepanelen, omvormers, 
opslag en montagemateriaal worden installateurs binnen no-
time voorzien van de juiste materialen. Met gespecialiseerde 
kennis bij onze vestigingen adviseren en ondersteunen we 
installateurs bij grote of kleine projecten. Kijk op solartoday.nl 
voor meer informatie. 

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

Straightforward
Straightforward is een onafhankelijk technisch adviesbureau 
gespecialiseerd in zonnestroomprojecten. Sinds 2008 werkt 
Straightforward voor toonaangevende partijen in de zonnestroom 
en ondersteunt bij het realiseren van financierbare en optimaal 
presterende solar projecten op dak, veld en water. Kennis van regel-
geving, normen en werkingsprincipes worden gecombineerd met 
uitgebreide praktijkervaring. Het totaal vermogen van projecten dat 
Straightforward heeft begeleid, is inmiddels meer dan 3 GWp.

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

WATT Infra netinpassingen
WATT Infra bouwt vol overgave mee aan de energietransitie. 
We hebben volle focus op infrastructuur voor zon- en wind-
parken en (stads)warmte. We helpen u graag met engineering 
en realisatie van Middenspanning en Hoogspanning-verbindingen. 
Waar van toepassing maken we gebruik van cablepooling, 
spanningstransformaties en batterij opslag. Met een fanatiek 
en ondernemend team doen we het net even anders.

innovatie   -   engineering   -   realisatie
Robbert van Gompel
Achtseweg Zuid 151E, 5651GW Eindhoven (Nederland)
T. +31 6 535 68 782
E. robbert@watt-infra.nl
I. www.watt-infra.nl

ZonnepanelenDelen
Specialist in financiering van middelgrote zakelijke 
zonne-energieprojecten. Financiering speciaal ontwikkelt 
voor zonnepanelen zonne-energie. Voor financieringen van 
25.000 euro tot 5 miljoen euro met looptijd van 15 jaar. 
Snel en eenvoudig online geregeld.

Stan Lenglet 
James Wattstraat 77-k, 1097DL Amsterdam (NL)
T. + 31 20 435 7527
E. financiering@zonnepanelendelen.nl
I. financiering.zonnepanelendelen.nl
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Banken en investeerders staan in de rij:

Verslechterde businesscase bemoeilijkt 
fi nanciering zonnepanelen, maar 

zonne-energiebedrijven blijven in trek
Niet voor het eerst in de geschiedenis kampt de zonne-energiesector met een paradox. 

Waar consumenten in de rij staan om zonnepanelen te kopen met lange wachtrijen als gevolg, 
stellen zakelijke klanten meer dan eens de aankoop uit vanwege de snel verslechterende 
businesscase van zonnepanelen door de oplopende investeringskosten en hogere rentes. 

Ondanks dat zonne-energiebedrijven in 2022 ogenschijnlijk een recordhoeveelheid kapitaal 
hebben opgehaald, zullen zij in 2023 samen met banken en investeerders de hand aan de 
ploeg moeten slaan om het behalen van de Nederlandse en Vlaamse klimaatdoelen niet in 

gevaar te brengen. Aan projectontwikkelaars de schone taak om contractvormen te 
ontwikkelen waarbij fi nanciers meer zekerheid krijgen over toekomstige opbrengsten. 

FINANCIERING
Investeringszekerheid gezocht
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De verschillende crises – eerst de 
coronacrisis en nu de energiecrisis – 
lijken een grote invloed te hebben op de 
fi nanciering van de energietransitie en 
vormen een belemmerende factor voor 
het behalen van de klimaatdoelen. Uit 
onderzoek van Bloomberg New Energy 
Finance blijkt dat wereldwijd momenteel 
voor iedere dollar die in fossiele energie 
geïnvesteerd wordt, 90 dollarcent in her-
nieuwbare energie gestoken wordt. Die 
verhouding moet tegen 2030 drastisch 
veranderd zijn: in dat jaar moet voor 
iedere dollar die naar fossiele energie 
gaat 4 dollar in hernieuwbare energie 

gestoken worden. De benodigde inves-
teringen in het wereldwijde energiesys-
teem kunnen volgens de onderzoekers 
tegen 2050 oplopen tot maar liefst 114,4 
biljoen dollar.

Voldoende publiek geld
Onderzoekers van CE Delft stellen dat 
de beschikbare publieke middelen in 
Nederland ruimschoots voldoende zouden 
moeten zijn om klimaatmaatregelen tot 
een doel van 49 procent CO2-reductie te 
fi nancieren. Het publiek geld dat beschik-
baar is, zou zelfs genoeg zijn om een aan-
zienlijk deel van de fi nancieringsbehoefte 

van een ambitieus doel van 65 procent 
te dekken. De onderzoekers stellen dat 
door het beschikbaar komen van publieke 
middelen namelijk automatisch private 
fi nanciering wordt aangetrokken. 
De praktijk is voor de Nederlandse zonne-
energiesector in 2022 echter weerbarstig 
gebleken. Op het eerste oog maken de 
hoge elektriciteitsprijzen investeringen 
in wind- en zonneparken rendabeler en 
daarmee beter fi nancierbaar, maar tege-
lijkertijd leiden de grote prijsfl uctuaties tot 
onzekerheid over de toekomst. Bovendien 
verslechteren oplopende rentes en fl ink 
hogere bouw- en  materiaalkosten    

[ADVERTORIAL]

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

SolarToday: dé internationale 
solar groothandel voor installateurs

SolarToday speelt al ruim 10 jaar een belangrijke en centrale rol in het 
Nederlandse solar landschap. Vanuit 5 vestigingen in Nederland en meerdere vestigingen 

in Europa levert en adviseert het bedrijf een steeds groter wordende groep van 
installateurs, bouwers en woningbouwcorporaties.

Advies op maat
SolarToday kan al in een eerste fase van een 
projecttraject klanten volledig ontzorgen. Zodat zij zich 
volledig kunnen richten op hun eigen kernactiviteiten. 
SolarToday verzorgt bijvoorbeeld graag een legplan, 
opbrengstberekening, garantie op maat of kijkt met de 
klant naar de mogelijkheden van subsidies. Daarnaast 
organiseert SolarToday regelmatig trainingen en seminars 
bij de vestigingen, waar klanten vrijblijvend aan kunnen 
deelnemen. Kennis delen zij graag!

SolarToday is leverancier van o.a.: Jinko Solar, 
Canadian Solar, Huawei, SAJ, SolarEdge, IMS-Solar 
en Van der Valk Solar Systems.

SolarToday vestigingen Nederland

SolarToday Alkmaar
Edisonweg 14D, 1821BN Alkmaar
SolarToday Dokkum
Rondweg-West 35, 9101BE Dokkum
SolarToday Kootwijkerbroek
De Spil 2, 3774SE Kootwijkerbroek
SolarToday Roosendaal
Argon 28A, 4751XC Oud Gastel
SolarToday Zwolle
Holsteinstraat 6, 8028RT Zwolle

Vestigingen dichtbij
Met een locatie in iedere regio van Nederland is er altijd een 
vestiging van SolarToday in de buurt. Juist door dichtbij de 
klanten te staan, kan SolarToday snel reageren. SolarToday 
weet wat er in de regio speelt en kent haar klanten.

Groot in voorraad
Een deel van het assortiment ligt fysiek op voorraad 
in de regio’s. Hierdoor kan er snel en direct vanuit de 
vestiging geleverd worden. Ook kunnen klanten zelf hun 
(kleinere) orders ophalen. Orders staan ’s ochtends klaar 
en kunnen zo worden opgehaald op weg naar het werk. 
Grotere leveringen worden snel en direct vanuit de centrale 
distributie in Zwolle verzorgd. En of het 
nu gaat om gefaseerde leveringen, 
meerdere adressen, meerdere 
containers of een tijdslevering 
voor 8 uur ’s ochtends; ook hierin 
is SolarToday snel en fl exibel.
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Kapitaal in overvloed: de grootste investeringen op een rij

Bedrijven in de Nederlandse en Vlaamse zonne-energiesector lijken het kapitaal steeds 
gemakkelijker te vinden. Het aantal investeringen van banken, maar ook van private 
investeerders groeiden het afgelopen jaar naar recordhoogte. Maar welke 5 bedrijven 
wisten het meeste kapitaal aan te trekken?

• Lightyear: de fabrikant van elektrische zonneauto’s wist maar liefst 81 miljoen euro 
kapitaal op te halen bij een publiek consortium van Invest-NL, provincie Noord-Brabant 
en 2 regionale ontwikkelingsmaatschappijen BOM en LIOF. Bovendien werden aanvul-
lende investeringen afkomstig van nieuwe particuliere fondsen en vervolginvesteringen 
van SHV en DELA veiliggesteld. 

• EnergyVision: de Brusselse installateur van zonnepanelen en laadpalen EnergyVision 
wist 46,5 miljoen euro aan nieuw kapitaal op te halen van Belgische familie-investeer-
ders, waaronder de Belgische multimiljonair Marc Coucke die met zijn bedrijf Alychlo 
20 miljoen euro investeerde.

• Sunvest: de projectontwikkelaar heeft 25 miljoen euro kapitaal opgehaald bij het Franse 
Sienna Private Credit om de komende jaren in Nederland 420 megawattpiek aan zon-
neparken te bouwen en exploiteren. 

• ZonnepanelenDelen: het zonne-energiefinancieringsplatform wist voor zichzelf 20 
miljoen euro kapitaal van ING Sustainable Investments – dat tevens aandeelhouder 
is geworden – op te halen en ook DOEN Participaties en het Deense investerings- en 
ontwikkelingsbedrijf Obton trokken de portemonnee. 

• Zonnepaneelfabrikanten Exasun en Solarge: in euro’s waren het misschien niet de 
grootste investeringen, maar belangrijk waren ze zeer zeker. Zelfs voor de Europese 
productie van zonnepanelen blijkt na jarenlange ‘droogte’ weer kapitaal beschikbaar. 
De investering van 9 miljoen euro helpt de Haagse zonnepaneelfabrikant Exasun een 
nieuwe pv-assemblagelijn te realiseren. Solarge, dat een onbekend miljoenenbedrag 
wist te vergaren, kan door het opgehaalde kapitaal begin 2023 in het Limburgse Weert 
een fabriek voor de productie van lichtgewicht zonnepanelen openen. Onder meer 
oprichter van GroenLeven Sytse Bouwer heeft geld beschikbaar gesteld. Solarge start 
met een productiecapaciteit van 100 megawattpiek en wil de komende jaren uitbreiden 
tot meer dan 350 megawattpiek.

Batterijbedrijven in trek bij investeerders

BloombergNEF (BNEF) verwacht dat Amerikaanse en Europese beleidsmaatregelen 
ertoe leiden dat de wereldwijde energieopslagmarkt sneller evolueert dan eerder werd 
verwacht. De marktomvang zal volgens het onderzoeksbureau tegen 2030 met een 
factor 15 groeien. 

Die toekomstige groei is ook bij banken en private investeerders niet onopgemerkt geble-
ven, want zij investeerden in 2022 massaal in energieopslagbedrijven.

Energieopslagbedrijf GIGA Storage – dat in 2022 de grootste batterij van Nederland 
opleverde met een opslagcapaciteit van 48 megawattuur – wist 2 miljoen euro kapitaal op 
te halen via een crowdfundingscampagne. Met het geld dat binnen 1 dag werd opgehaald, 
wil GIGA Storage zijn pijplijn aan grootschalige energieprojecten ontwikkelen. Voor deze 
ontwikkelingen moet er geïnvesteerd worden in de voorbereiding tot aan de start van de 
bouwfase van nieuwe projecten, zoals de analyse van de financiële, technische en juridi-
sche gevolgen van aanstaande projecten, het vastleggen van locaties en het door experts 
laten opstellen van rapporten ten behoeve van de financiers vanaf de bouwfase.

Ook de Nederlandse batterijleverancier iwell haalde in 2022 nieuw kapitaal op. Het Triodos 
Energy Transition Europe Fund (TETEF) en ASN Bank verschaffen het energieopslagbe-
drijf een financiering waarmee het bedrijf zijn Mega Cube-batterijen verder kan uitrollen. 
ASN Bank doet dat door middel van een banklening en TETEF treedt toe als investeerder. 
Ook DOEN Participaties kondigde een nieuwe investering in het bedrijf aan. Inmiddels 
gebruiken meer dan 100 organisaties het systeem van iwell, zoals bijvoorbeeld vastgoed-
goedeigenaren, energiebedrijf Eneco en meer dan 25 woningcorporaties.

Verder haalde batterijverhuurder Greener Power Solutions 45 miljoen euro op bij de Ne-
derlandse investeringsmaatschappij DIF Capital Partners. Verder heeft Meewind 3 miljoen 
euro geïnvesteerd in ontwikkelaar van duurzame-energieprojecten D4. Het geld wordt 
gebruikt om meer projecten met onder andere batterijen te initiëren en te ontwikkelen.

FINANCIERING
Investeringszekerheid gezocht

de businesscase. In de eerste 3 kwar-
talen van 2022 werden in Nederland 
niet voor niets ruim een derde minder 
grootschalige zonne-energieprojecten 
opgeleverd via de SDE+(+).

Subsidievrije zonne-energie
Het teruglopende installatievolume 
maakt duidelijk dat de SDE+(+) tot het 
uitbreken van de energiecrisis goed 
heeft gefunctioneerd. De subsidierege-
ling heeft immers op een behoorlijk 
faire wijze de realisatie van heel veel 
grote zonne-energiesystemen mogelijk 
gemaakt en doet dat nog steeds. De tijd 
om het aan de markt over te laten, is 
echter nog niet aangebroken. 
Dat wordt ook bevestigd door diverse 
onderzoeken. Zo verwacht Aurora 
Energy Research dat het in Nederland 
waarschijnlijk pas vanaf de vroege jaren 
’30 mogelijk is om met behulp van 
stroomafnameovereenkomsten (ppa’s) 
subsidievrije zonneparken te ontwik-
kelen en bouwen. Voor sommige grote 
energiebedrijven kan dat moment al eer-
der aanbreken denken de onderzoekers, 
maar daar speelt prestige een rol. Zij 
kiezen in dat geval doelbewust voor een 
iets lager rendement, maar dat is een 
rendement waarmee kleinere marktpar-
tijen niet uit de voeten kunnen. 
Het eerlijke antwoord is volgens Au-
rora dat subsidievrije zonne-energie op 
korte termijn niet realistisch is. Want de 
bereidheid om zonnestroom af te nemen 
is er, de interesse groeit. Maar de vraag 
naar ppa’s met een vaste prijs is nog ab-
soluut onvoldoende om op grote schaal 
subsidieloos zonneparken te bouwen. 
Brancheorganisatie Holland Solar bena-
drukt dat de zonne-energiesector de weg 
naar subsidievrije zonne-energie zo snel 
mogelijk wil afl eggen – maar dat banken 
en andere investeerders wel zekerheid 
geboden moet worden dat het fi nancie-
ren van grootschalige zonnestroomsyste-
men een goede beslissing is.

Overgangsregeling
Ondanks de groeiende volwassenheid 
van de markt voor grootschalige zonne-
energieprojecten, komt de uitrol dan 
ook in het geding als de SDE++ zonder 
degelijke overgangsregeling stopt. Dat 
heeft allereerst te maken met fi nancie-
ringszekerheid. 
Banken en andere investeerders willen 
weten of een project rendabel is voordat 
ze er geld insteken. Nu wordt dat nog 
verzekerd door de SDE++, maar het 

subsidieplafond voor wind- en zonne-
energie is in zicht. Er moet om die reden 
een opvolgingsregeling komen die 
investeerders de benodigde zekerheid 
biedt, zodat de grote onzekerheid in prijs 
en vraagvolume niet beperkend werkt 
voor de uitrol van zonepanelen. Holland 
Solar ziet vanuit dat perspectief kansen 
voor het systeem van Contracts for Dif-
ference; steun wanneer de elektriciteits-
prijzen kelderen, en teruggave boven 
een bepaalde marge.

Groenestroomcertifi caten 
Met het per 31 december 2023 stopzet-
ten van de groenestroomcertifi caten voor 
grote zonnepaneelinstallaties brokkelt 
de Vlaamse minister Demir het vertrou-
wen ongetwijfeld af van banken om te 
investeren in pv-installaties. Volgens de 
minister worden door haar besluit circa 
1.200 overgesubsidieerde pv-installaties 
getroff en. Branchevereniging ODE Vlaan-
deren stelt op basis van een economi-
sche impactanalyse dat niet alleen 200 
grote bedrijven, maar ook 2.000 kleine en 
middelgrote ondernemingen (kmo’s) en 
tienduizenden burgers worden getroff en 
door de maatregel. 
De helft van de getroff en pv-installaties 
is volgens ODE Vlaanderen geplaatst via 
zogenaamde derdepartijfi nanciering via 
special purpose vehicles (spv), waarbij 
het dak is gehuurd en de stroom meestal 
aan een vaste lage prijs is vastgelegd voor 
20 jaar. Bedrijven met zo’n derdepartijfi -
nanciering zullen volgens de brancheor-
ganisatie binnen 6 maanden problemen 
ondervinden met de terugbetaling van hun 
(her)fi nanciering. Op termijn betekent dit 
volgens ODE Vlaanderen zelfs het faillis-
sement van bijna alle spv’s. 

Independent power producers
2 vooraanstaande Europese independent 
power producers (ipp’ers) die te midden 
van al het tumult vrolijk doorgaan met 
investeren in zonne-energieprojecten zijn 
Blue Elephant Energy en ENCAVIS. 
De eerste heeft zijn Nederlandse port-
folio eind 2022 uitgebouwd tot ruim 
600 megawattpiek. De Nederlandse 
pv-installaties zijn bij Blue Elephant 
Energy daarbij goed voor 49 procent van 
het totale portfolio dat 1,3 gigawattpiek 
groot is. In 2022 werden onder meer 6 
zonneparken gekocht van Chint So-
lar; goed voor in totaal een vermogen 
van 120 megawattpiek. ENCAVIS, dat 
zonneparken en windparken op land 
in 11 Europese landen bezit, kocht in 

2022 voor zo’n 50 megawattpiek aan 
zonneparken van BayWa en GroenLe-
ven. De totale productiecapaciteit van 
ENCAVIS bedraagt momenteel ongeveer 
3,3 gigawatt(piek), waarvan ruim 400 
megawattpiek in Nederland.

Pensioenfondsen
Waar private, buitenlandse investerings-
maatschappijen en independent power 
producers de Nederlandse zonne-energie-
markt dus nog altijd goed weten te vinden, 
kijken de Nederlandse, maar ook Vlaamse 
pensioenfondsen vaak nog naar het bui-
tenland. De pensioenfondsen hebben de 
afgelopen paar jaar een positieve meta-
morfose ondergaan, want verantwoord 
beleggen is mainstream geworden.
Bank-verzekeraar KBC, dat het grootste 
pensioenfonds van België vormt, heeft 
inmiddels meer dan 1 miljard euro geïn-
vesteerd in hernieuwbare-energieprojec-
ten. Grofweg 90 procent van dat kapitaal 
is geïnvesteerd in windmolens en de 
rest in zonnepanelen en biomassa. Het 
pensioenfonds kijkt daarbij niet alleen 
binnen de eigen landsgrenzen, maar 

ook elders in Europa. Zo fi nancierde het 
recent 130 pv-installaties op 5 locaties in 
Hongarije met een vermogen van circa 
65 megawattpiek.

690 megawattpiek
Het Nederlandse Pensioenfonds Metaal 
en Techniek (PMT) maakte onlangs 
bekend 600 miljoen euro extra te in-
vesteren in Europese wind- en zonne-
energie- en energieopslagsystemen. 
PMT belegde eerder al 382 miljoen euro 
in infrastructuurprojecten die direct bij-
dragen aan de energietransitie. In totaal 
belegt PMT nu dus bijna 1 miljard euro in 
schone energie. 
Overheids- en onderwijspensioenfonds 
ABP wist in 2022 op zijn beurt net iets 
minder dan de helft van de aandelen van 
het Amerikaanse zonne-energieproject 
Gemini in handen te krijgen. De pv-in-
stallatie zal maar liefst 690 megawattpiek 
aan zonnepanelen herbergen en is op 
dit moment het grootste zonne-energie-
project van Amerika. In Nederland belegt 
het pensioenfonds via het ABP Neder-
lands Energietransitiefonds (ANET) in    

©
 M

ilo
s 

Ru
zic

ka
 | 

Dr
ea

m
st

im
e.

co
m



MARKTGIDS ZONNE-ENERGIE 2023       149

FINANCIERING
Investeringszekerheid gezocht

Kapitaalbehoefte netbeheerders 
onverminderd groot

De Nederlandse netbeheerders hebben 
in 2022 de hand aan de ploeg geslagen 
om in hun kapitaalbehoefte te voorzien. 
Liander, Stedin, Enexis en TenneT 
moeten zoals bekend de komende 30 
jaar 102 miljard euro investeren in de 
uitbreiding van het stroomnet. 

De Nederlandse overheid heeft de inten-
tie om aandeelhouder te worden in de 3 
regionale netbeheerders Liander, Enexis 
en Stedin en neemt hierover in 2023 een 
definitief besluit. De overheid is met de 
netbeheerder al het gesprek aangegaan 
om te weten wat hun investeringsopgave 
is en welke kapitaalbehoefte daar op 
welk moment uit voortvloeit. Het gaat 
om circa 30 miljard euro tot 2030, die 
gedurende de afschrijvingstermijn van 
gemiddeld circa 40 jaar vergoed wordt 
via de nettarieven. Voor de voorfi-
nanciering moeten de bedrijven extra 
vreemd en eigen vermogen aantrekken. 
De overige kleinere netwerkbedrijven 
hebben overigens aangegeven dat ze de 
kapitaalversterking zelf kunnen invullen.

Toch zijn ook de 3 regionale netbeheer-
ders niet volledig afhankelijk van de 
overheid. Zo wist Lianders moederbedrijf 
Alliander in 2022 voor de derde keer met 
succes een groene obligatielening uit te 
geven en lijkt het beste in staat om kapi-
taal op te halen. Verdeeld over 3 groene 
obligatieleningen wist het namelijk al 1,7 
miljoen euro op te halen. Dat is echter 
lang niet toereikend, want de netbeheer-
der investeert jaarlijks 1,2 miljard euro 
om het energiesysteem toekomstbe-
stendig te maken en de integratie van 
windmolens en zonnepanelen mogelijk 
te maken. 

zonne-energiebedrijf enie.nl en nam het 
een belang in Groendus.

Risico’s inschatten
Tegelijkertijd stelt De Nederlandsche 
Bank (DNB) dat pensioenfondsen – maar 
ook banken en verzekeraars – de risico’s 
van de energietransitie nog onvoldoende 
kunnen inschatten. Ze hebben veel geld 
belegd in woningen en commercieel vast-
goed, en leningen verstrekt met gebouwen 
als onderpand. Het verduurzamen van 
deze gebouwen vraagt om forse inves-
teringen en dat heeft mogelijk een groot 
eff ect op de waarde van de gebouwen.
Het waardeverschil tussen energiezuinige 
en onzuinige gebouwen zal verder toene-
men door strengere duurzaamheidseisen 
en hogere prijzen voor CO2-uitstoot. 
In hoeverre de investeringen kunnen 
worden terugverdiend via hogere huur-
opbrengsten is onzeker. Op basis van de 
beschikbare gegevens over hun beleg-
gingen in Europees vastgoed laat de 
DNB-studie zien dat de kosten van ‘niets 
doen’ voor Nederlandse institutionele 
beleggers in sommige scenario’s kunnen 
oplopen tot 60 procent van de waarde 
van de betreff ende vastgoedbeleggingen. 
Ongeveer de helft van alle vastgoedlenin-
gen en -investeringen in de komende 8 
jaar moet verduurzaamd worden.

Onvoldoende fi nanciering
Diezelfde De Nederlandse Bank heeft 
berekend dat 1 op de 5 huizenbezitters 
de verduurzaming van zijn huis niet kan 
betalen. Van de 4,3 miljoen onderzochte 
huiseigenaren heeft ongeveer de helft 
genoeg spaargeld voor de verduurza-
ming. Nog eens 30 procent heeft het be-
nodigde geld niet op de spaarrekening, 
maar kan de hypotheek verhogen. Deze 
huiseigenaren kunnen de verduurzaming 
dus wel betalen, maar willen dat vaak 
(nog) niet. Vooral jongere huishoudens 
met de laagste inkomens zijn vaak niet 
in staat om de verduurzaming te fi nan-
cieren. Wanneer de analisten rekening 
houden met de bestaande mogelijkheid 
om meer geld te lenen bij het verduur-
zamen van de woning, dan neemt het 
aantal huiseigenaren met een fi nancie-
ringsprobleem af met ongeveer 100.000. 
Als ook rekening wordt gehouden met 
de subsidies, dan daalt dat aantal met 
nog eens 100.000. Onderaan de streep 
bedraagt het aandeel huiseigenaren met 
onvoldoende fi nanciering dan geen 21 
maar 17 procent.
Omdat het volgens de organisatie niet 

breed bekend is dat de Nederlandse 
banken bereid zijn om verduurzamings-
maatregelen van consumenten te fi nan-
cieren, is de Nederlandse Vereniging van 
Banken (NVB) een campagne gestart die 
woningeigenaren – maar ook midden- en 
kleinbedrijven (mkb) – erop moet wijzen 
dat hun bank of hypotheekverstrekker hen 
kan én wil helpen bij het verduurzamen 
van hun huis. Onder de slogan ‘Alle seinen 
staan op groen’ worden woningeigenaren 
via online-video’s, radiocommercials en 
social media gewezen op de mogelijkhe-
den die de geldverstrekkers bieden.

Mijn VerbouwLening 
In Vlaanderen reikt de overheid bur-
gers die verduurzaming van hun huis 
niet kunnen betalen de helpende hand. 
Vlaanderen introduceerde in 2022 de 
Mijn VerbouwLening: een renteloze 
lening tot 60.000 euro voor de laagste 
en middeninkomens en daarmee voor 61 
procent van de Vlaamse huishoudens. 
De middeninkomens kunnen een premie 
ontvangen tot 35 procent van hun reno-
vatiekosten. Voor gezinnen met een laag 
inkomen bedraagt het subsidiepercen-
tage 50 procent. Mensen die het geld 
van de resterende fi nancieringsbehoefte 
niet op hun spaarrekening hebben staan, 
kunnen daarnaast tot maximaal 60.000 
euro lenen. De regering heeft 496 mil-
joen euro uitgetrokken. 
Waar fi nanciering van zonne-energie-
projecten in de zakelijke zonne-ener-
giemarkt meer dan eens een bottleneck 
vormt, zal dat bij Vlaamse en Nederland-
se consumenten niet snel het geval zijn.
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[ADVERTORIAL]

Zonnegilde B.V.
Betonstraat 9, 8263BL Kampen (Nederland)
T. +31 38 7730070
E. info@zonnegilde.nl
I.  www.zonnegilde.nl

Zonnegilde: brede duurzaamheidsoplossingen 
door 10 jaar expertise en ervaring 

Met 10 jaar ervaring en een duurzaam track record is Zonnegilde een toonaangevende 
speler in de PV-markt. De ervaring, expertise en onafgebroken inzet op kwaliteit maken 

ons een betrouwbare partner. Inspelend op vragen uit de markt breidt Zonnegilde de 
activiteiten uit, afgestemd op de behoefte van het MKB. Ook voor de opslag van elektriciteit 

en laadvoorzieningen voor voertuigen kunnen bedrijven bij ons terecht.
De afgelopen jaren is Zonnegilde uitgegroeid tot één van de 
meest ervaren aanbieders van PV-installaties. Het bedrijf uit 
Kampen installeerde met eigen medewerkers uiteenlopende 
projecten door heel Nederland, in totaal goed voor meer 
dan 150 MWp. Betrouwbaar en van de hoogste kwaliteit. 
Elke installatie wordt standaard opgeleverd volgens de 
Scope 12-certfi cering. 

Verduurzamen én geld verdienen
Opdrachtgevers waarderen de manier waarop Zonnegilde hen 
totaal ontzorgt: van advies tot installatie, inspectie en onder-
houd. Voor onze klanten gaan verduurzamen en geld verdie-
nen hand in hand dankzij slimme en rendabele oplossingen. 
Zonnegilde werkt voor en samen met ondernemers, vast-
goedbeleggers, ontwikkelaars, (regionale) overheden en 
waterschappen. Ook aannemers en corporaties weten ons 
te vinden, bij seriematige woningbouw. Een selectie van de 
projecten is te zien op www.zonnegilde.nl/projecten.

One-stop-shop voor duurzame energieoplossingen
Veel MKB-ondernemers ervaren dagelijks de gevolgen van 
de energietransitie voor hun bedrijf. Ze denken na over een 
verantwoorde overgang naar toekomstbestendig energie-

verbruik. Zaken als netcongestie en oplopende energie-
prijzen versterken de vraag naar geïntegreerde oplossingen 
op het gebied van zonne-energie, energieopslag en laden. 
Met onze ervaring kunnen we u als ondernemer of vast-
goedeigenaar op een steeds 
breder vlak maatwerkadvies 
geven. De organisatie en 
de activiteiten van Zonne-
gilde zijn namelijk uitgebreid 
dankzij een in 2022 tot stand 
gekomen strategisch partner-
schap. De ambitie is om de 
grootste one-stop-shop op 
het gebied van duurzame 
energieoplossingen te wor-
den. Daarbij focussen we ons 
specifi ek op MKB-bedrijven 
en vastgoedeigenaren. 

Elektrifi catie wagenpark
Het aantal elektrische voertuigen groeit explosief. Naast 
personenauto’s gaan bedrijven de komende jaren volop 
investeren in elektrische trucks en bestelauto’s. Als maat-
regel om klimaatdoelstellingen te kunnen voldoen en in 
milieuzones te mogen rijden. Daarmee neemt de behoefte 
aan laadinfrastructuur toe.
Met duurzame energieoplossingen op maat maakt Zonne-
gilde deze omschakeling ook voor MKB-bedrijven mogelijk. 
Ze worden bovendien minder afhankelijk van energieleve-
ranciers. Het biedt tegelijkertijd kansen om te bezuinigen op 
brandstof- en energiekosten.

Heeft u interesse in het opwekken en/of opslaan van 
(zonne-)energie, al of niet gecombineerd met laadvoorzie-
ningen voor voertuigen? Neem contact met ons op voor 
een vrijblijvend adviesgesprek. 

ZONNEGILDE
Duurzame energie op maat
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ZonnepanelenDelen groeit, verbreedt en verdiept

‘Nu ook fi nanciering voor 
zonne-energieprojecten met een 

ppa of kleinverbruikersaansluiting’

ZonnepanelenDelen startte als een crowd-
fundingplatform. Dat telt inmiddels 10.024 
deelnemers. Die investeerden gezamenlijk 
zo’n 35 miljoen euro, waardoor meer dan 
450 megawattpiek aan zonnepanelen is 
geïnstalleerd. Hierdoor kan iedereen, ook 
degenen die geen zonnepanelen op hun 
dak kunnen leggen, deelnemen aan de 
energietransitie en daar ook de fi nanciële 
vruchten van plukken. Tegelijkertijd wordt 
tegenwicht geboden aan de trend die al 
even gaande is; de zonne-energiemarkt 
wordt in toenemende mate gedomineerd 
door grote investeerders en ontwikkelaars 
die profi teren van schaalvoordeel. Ook zo 
democratiseert ZonnepanelenDelen de 
energietransitie.

Zonfonds en Zonlease
‘De afgelopen jaren hebben we daarin 
nieuwe stappen gezet, met name op het 
gebied van het toegankelijker maken van 
kapitaal’, aldus Pluut. Hij doelt daarmee 
op 2 innovaties van Zonnepanelen-
Delen. Met Zonlening biedt het bedrijf 
sinds 2018 ontwikkelaars, landeigena-
ren, mkb’ers en agrariërs een bancaire 
fi nancieringsvorm voor projecten vanaf 
1 megawattpiek voor kleinschalige 
zonne-energieprojecten. In 2021 werd 
Zonlease geïntroduceerd, een fi nancial 
lease-oplossing waarbij Zonnepanelen-

Referentieprojecten
ZonnepanelenDelen

ZonnepanelenDelen levert 
projectfi nanciering voor 
kleine en middelgrote 
zonne-energieprojecten 
met en zonder SDE++. 

Zonnedak van Raaij heeft 
via Zonlease direct finan-
ciering voor het volledige 
investeringsbedrag gekre-
gen, inclusief de netaan-

sluiting. Door de financialleaseconstruc-
tie heeft de ondernemer direct fiscale 
voordelen en een volledig gefinancierd 
zonnedak van 2.076 zonnepanelen met 
een vermogen van 955 kilowattpiek.

Het grote voordeel van Zonlease is de 
snelheid waarmee de opdracht kan 
worden gegeven aan de installateur. 
Bij Zonnedak Koole van 398 zonne-
panelen, goed voor 151 kilowattpiek, 
was de documentatie snel geregeld. Na 
akkoord is de opdracht aan de instal-
lateur gegeven en kan er snel worden 
geprofiteerd van de opbrengsten uit 
het zonne-energiesysteem. 

Bij Zonnedak Westerlaken zijn 2.163 
zonnepanelen gefinancierd via een 
combinatie van financiering via het 
Zonfonds (440.000 euro) en de uitgifte 
van Zon-obligaties (150.000 euro). De 
financiering van 590.000 euro heeft 
een looptijd gelijk aan die van de loop-
tijd van de verstrekte subsidie.  

Iedereen moet kunnen investeren in zonnepanelen en voor 
het fi nancieren van kleine zakelijke projecten is een nieuw 
systeem nodig. Vanuit die gedachte startten Sven Pluut en 
Matthijs Olieman in 2014 het burgerparticipatie-initiatief 
ZonnepanelenDelen. Inmiddels is er 100 miljoen euro via 
het platform geïnvesteerd. ‘Dat is een prachtig resultaat, 
maar eigenlijk zijn we nog maar net begonnen’, aldus Pluut. 
‘Wij willen de beste fi nanciële oplossingen bieden voor alle 
zonne-energieprojecten van 25.000 euro tot en met 5 miljoen 
euro. Daarom fi nancieren we nu ook zonne-energieprojecten 
zonder SDE++, bijvoorbeeld kleinverbruiksaansluitingen of 
op basis van alleen een stroomafnameovereenkomst (ppa).’

Delen de zonnepanelen betaalt en de 
gebouweigenaar direct het economische 
eigendom verkrijgt; in plaats van zijn 
dak te verhuren. Dit vereenvoudigde de 
realisatie van SDE++-projecten vanaf 
300 kilowattpiek. Sindsdien hebben 
de ontwikkelingen in de Nederlandse 
zonne-energiemarkt echter niet stilge-
staan. Wat ziet Pluut gebeuren?

Druk op projecten
‘De markt wordt nu echt volwassen’, 
stelt Pluut. ‘Dat bewijst bijvoorbeeld de 
samenwerking met ING voor Zonlening en 
het toetreden van ING Sustainable Invest-
ments als aandeelhouder van Zonnepane-
lenDelen in 2022. Daarnaast zie je nieuwe 
energiebedrijven opstaan, een fl inke 
consolidatieslag in alle segmenten van 
de keten en traditionele fossiele bedrijven 
die stevig investeren in de productie van 
groene energie. Er worden heel veel zon-
nepanelen gelegd, en dat is ook nodig. 
Maar er zijn ook uitdagingen. Zo werden 
volgens CertiQ gedurende de eerste 3 
kwartalen van 2022 ruim een derde minder 
SDE+(+)-projecten dan het jaar daarvoor 
gerealiseerd. Dat heeft onder andere te 
maken met toegenomen kosten voor 
materiaal en transport, en de stijging van 
rentelasten. Daarmee wordt natuurlijk ook 
een grote druk gelegd op projecten die het 

zonder SDE++ moeten doen. Wij volgen 
deze marktontwikkelingen nauwgezet.’

Vroegere levensstadia
2022 stond voor ZonnepanelenDelen 
in het teken van verdere groei, verbre-
ding en verdieping. Zo nam het aantal 
medewerkers toe van 17 naar 25, en het 

investeringsvermogen van 65 naar zo’n 
100 miljoen euro. De 10.000e investeerder 
werd verwelkomd. Via het participatie-
platform werd 5 miljoen euro geïnves-
teerd in een nieuw product: ZPD PRO. 
Dit is een obligatielening met kortere 
looptijd die bijvoorbeeld als overbrug-
gingskrediet gebruikt kan worden voor de 
ontwikkeling van zonne-energieportefeuil-
les of grotere projecten. Oftewel, Zonne-
panelenDelen helpt nu ook bij fi nanciering 
in vroegere levensstadia van ontwikkelin-
gen – bijvoorbeeld voor aanloopkosten 
zoals het aankopen van grond en vastleg-
gen van een netaansluiting – waarmee 
het een extra impuls geeft aan de realisatie 
van zonne-energieprojecten.

Van de grond krijgen
Pluut: ‘Daarnaast hebben we de proposi-
tie van Zonfonds en Zonlease verbreed. 
Businesscases zijn met het huidige 
subsidieniveau van de SDE++ en de 
huidige marktomstandigheden steeds 
lastiger rond te krijgen. Banken kunnen 
per project daardoor procentueel minder 
fi nancieren. Om projecten toch van de 
grond te krijgen, zie je een toenemende 
populariteit van ppa’s in plaats van 
SDE++-constructies. Hierbij worden 

afspraken gemaakt met afnemers over de 
afname van zonnestroom voor een vaste 
of variabele prijs gedurende langere tijd 
en zijn er geen subsidies meer noodzake-
lijk. Traditionele fi nanciers zijn echter op 
dit moment nog onvoldoende in staat om 
daar goed op in te spelen. Wij kunnen dat 
echter wel en lopen daarmee voorop.’

Wake-up call 
Nog zo’n recente ontwikkeling van Zon-
nepanelenDelen betreft de markt voor 
kleinere zonnedaken voor bedrijven. Pluut 
karakteriseert dat als een wat achterge-
bleven en ingewikkeld marktsegment, on-
der andere omdat zonnepanelen leggen 
geen corebusiness is voor mkb-onderne-
mers, de gebruikers van gebouwen vaak 
niet de eigenaar zijn en externe fi nancie-
ring voor kleinschalige projecten te duur 
was. Met de energieprijzen en infl atie van 
nu is er echter sprake van een wake-up 
call. De vraag naar zonnepanelen is ook 
hier geëxplodeerd. ZonnepanelenDelen 
heeft daarom de fi nancieringsgrens ver-
laagd naar zo’n 30 kilowattpiek; oftewel 
25.000 euro. Daardoor kan het bedrijf via 
Zonlease ook gebruikers met een klein-
verbruiksaansluiting helpen die niet van 
de SDE++ gebruik kunnen maken. 

Stevig investeren
‘En we zijn tevens bezig met het vereen-
voudigen van fi nancieringsaanvragen 
door installateurs, zodat zij dit naadloos 
in hun salestrajecten kunnen integre-
ren’, vertelt Pluut. ‘Zij kunnen dan een 
fi nanciallease-optie onderdeel laten zijn 
van hun eigen off erte. Hiermee kun-
nen ze hun klanten eenvoudig de keuze 
geven tussen directe koop en periodieke 
afbetaling. We investeren daarnaast 
stevig door in softwareontwikkeling, 
ons monitoringsysteem waarmee we de 
prestaties en gezondheid van zonne-
energiesystemen realtime volgen en data 
analyseren, bijvoorbeeld ten behoeve 
van onderhoud en reparatie. Zo halen we 
er het beste uit voor alle betrokken par-
tijen, particulieren en zakelijke partners 
die via ons investeren, de exploitanten 
en onszelf.  Ook daarmee geven we dus 
verder invulling aan onze doelstelling: 
optimale fi nanciële oplossingen bieden 
in elke fase van alle zakelijke zonne-
energieprojecten tot zo’n 5 miljoen euro. 
Daarbij nemen we alle zorgen uit handen 
en hebben we overal een creatieve 
oplossing voor. Dat is hard nodig voor 
een inclusieve energietransitie, en er is 
niemand anders die dat doet.’
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Activum Groen Lease
Activum Groen Lease (www.groen-lease.nl) is in Nederland dé in 
duurzaamheid gespecialiseerde leasemaatschappij. Wij ondersteu-
nen installateurs en duurzaamheids adviseurs met het aanbieden 
van een financiële lease oplossing bij de MKB klantofferte.  Naast 
zonnepanelen financieren wij ook warmtecollectoren, energie-
opslag en warmtepompen. De conversie van offerte naar opdracht 
zal hierdoor aantoonbaar verbeteren. De maximale looptijd van de 
lease is 10 jaar en tot 100% van de investering kan gefinancierd. 

Bas Quick
Hogehilweg 19, 1101CB Amsterdam (Nederland)
T. +31 6 300 828 59
E. bas.quick@activum-finance.nl
I. www.groen-lease.nl

Bird & Bird
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.

Sophie Dingenen
Zuid-Hollandplein 22, 2596AW Den Haag (Nederland) 
Gustav Mahlerlaan 34, 1082MA Amsterdam (Nederland)
T. +31 6 516 07 129 | E. sophie.dingenen@twobirds.com 
I. www.twobirds.com

De Centrale
btw-teruggave, subsidies en financieringen: Voor BTW teruggave, 
duurzame subsidies en financiering van verduurzaming voor zo-
wel consument en bedrijf moet u bij De Centrale zijn. Sinds 2013 
werken met bedrijven uit de verduurzaming samen. Wij geloven 
dat iedereen moet kunnen verduurzamen. Deze one-stop geeft be-
drijven uit de verduurzaming een boost omdat veel meer mensen 
kunnen gaan verduurzamen. Onze financieel en fiscaal getrainde 
collega’s staan altijd voor je klaar om vragen te beantwoorden.

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

Devcon Ecosystems
Devcon Ecosystems is adviseur en ontwikkelaar van duurzame ener-
gieprojecten, waaronder zakelijke zonne-energie. Wij zoeken naar de 
beste oplossingen met het accent op verduurzaming met econo-
misch rendement. Wij kunnen u ook van dienst zijn met laadpalen 
of solar carports. Daarnaast bieden wij diensten voor het beheer en 
onderhoud van pv-installaties met als doel om het maximale ren-
dement uit de installatie te halen en zijn wij actief op het gebied van 
Scope 12 inspecties via ons eigen inspectiebedrijf Scope twaalf.

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

IBC SOLAR
IBC SOLAR is al 40 jaar een van ’s werelds grootste PV 
specialisten die totaaloplossingen biedt met een geïnstal-
leerd vermogen van meer dan 5,0 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.

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

KiesZon
Met ruim 300 megawattpiek aan gerealiseerde zonprojecten, goed 
voor meer dan één miljoen zonnepanelen, heeft KiesZon met haar 
partners de afgelopen 12 jaar de basis gelegd voor de volgende 
stap in de energietransitie: een 100 procent groene energievoor-
ziening. Met het zonnedak als basis en innovaties uit de technolo-
gische hoek, zoals de inzet van slimme opslagtechnieken, demand 
side management en de elektrificatie van mobiliteit werkt KiesZon 
met haar partners elke dag aan het bereiken van dat doel.

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



Solis (Ginlong Technologies)
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.

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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Klimaatfonds Nederland
Klimaatfonds Nederland is een Nederlands kennis- en investe-
ringsplatform voor grootschalige zonne-energie initiatieven. Met 
een combinatie van kennis, financierbare contracten en competitief 
kapitaal (eigen- en vreemd vermogen) helpen wij (lokale) initia-
tiefnemers hun project te realiseren, waarbij de initiatiefnemer zelf 
bepaalt in hoeverre en in welke fase Klimaatfonds Nederland wordt
betrokken. De focus ligt op duurzame, lokale en lange termijn samen-
werking en participatie. Neem vrijblijvend contact met ons op!

Floris Leuftink
Berseweg 28-D, 3633AK Vreeland (Nederland)
T. +31 303 2000 31   
E. info@klimaatfonds.nl 
I. www.klimaatfonds.nl

Pure Energie
Pure Energie is al meer dan vijfentwintig jaar gespecialiseerd 
in duurzame energieprojecten op het gebied van wind en 
zonne-energie. Wij hebben kennis van alle facetten: van loca-
tieonderzoek, planologische procedure en omgevingsproces 
tot bouw en beheer van windmolens en zonneparken en het 
leveren van groene stroom. Inmiddels leveren we ook zon-
nepanelen aan bedrijven en particulieren.

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

RenewabLAW
RenewabLAW, of te wel “Renewables and Law”, is een juridische dienstver-
lener die zich specifiek richt op hernieuwbare energie met een nadrukkelijke 
focus op zonne-energie projecten. RenewabLAW werkt voor projectont-
wikkelaars, (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.

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. support@solarclarity.nl
I. www.solarclarity.nl

Solarclarity
Solarclarity is dé online groothandel die solar simpel maakt voor 
residentiële installateurs. In de webshop kun je terecht voor de 
meest actuele solar hardware voor alle soorten residentiële en 
klein-commerciële daken. Vanuit het eigen distributiecentrum in 
de regio Amsterdam levert Solarclarity zonnepanelen, omvormers, 
batterijen, laadpalen, energiemanagement- en monitoringssyste-
men aan installateurs in de Benelux, Zweden en Frankrijk. Solarcla-
rity heeft een eigen merk zonnepanelen: Denim en een eigen merk 
energiemanagementproducten: Bliq. 

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

Solarfi elds
Solarfields gelooft dat we de wereld kunnen verbeteren met 
duurzame energie. We voelen de urgentie om nú stappen te 
zetten om Nederland op grote schaal te verduurzamen. 
Solarfields realiseert, als marktleider, grootschalige parken 
op grond, daken, oude vuilstortlocaties en parkeerplaatsen.
We doen dit niet alleen, maar samen met omwonenden, 
energie coöperaties en onze vertrouwde partners.

Solarif Group
Uw onafhankelijke gespecialiseerde adviseur op het gebied 
van het verzekeren van zonnepanelen, Scope 12 inspecties, 
pre- en post shipment inspecties van zonnepanelen en omvormers 
en bemiddeling van PV-projecten. Onze activiteiten: Solarif 
Insurance, Solarif Risk Management en Solarif Matchmaker. 
Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website: 
www.solarif.nl. Voor vragen staan wij graag tot uw beschikking.  

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

SolarNRG
Een van de grootste leveranciers en installateurs van zonne-
stroomsystemen 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 bestel-
len, en zeer ervaren met collectieven als Eneco, Engie, iChoosr 
en Vereniging Eigen Huis.

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

Sunvest
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. 

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

Willemijn van der Vliet
Gustav Mahlerplein 100, 1082MA Amsterdam (Nederland)
T. +31 6 434 574 30
E. Willemijn.vanderVliet@statkraft.com
I. www.statkraft.nl

Statkraft 
Bij Statkraft werken we 125 jaar aan een schonere wereld. In Europa 
is Statkraft de grootste producent van duurzame energie. In Nederland 
ontwikkelen we grootschalige zonneparken en onshore windparken. 
Daarnaast coördineren wij de handel in emissierechten en hernieuw-
bare energiecertificaten. Betrouwbaarheid, flexibiliteit, zekerheid en 
een schat aan kennis is wat we meebrengen in de samenwerkingen 
die we aangaan. Statkraft staat altijd open voor participatie met lokale 
initiatieven. Dialoog en communicatie staan voorop bij samenwerking.

Wocozon 
Wocozon is dé partner voor woningcorporaties op het gebied 
van verduurzaming. 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, waarbij zowel koop als lease mogelijk is. 

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 
Zonnegilde BV is dé specialist in geïntegreerde oplossingen op het 
gebied van zonne-energie, energieopslag en laden. Wij ontzorgen 
onze klanten volledig: van advies tot installatie, inspectie en on-
derhoud. Voor onze klanten gaan verduurzamen en geld verdienen 
hand in hand, zelfs in tijden van netcongestie en verhoogde ener-
gieprijzen. Met meer dan 10 jaar ervaring adviseren en realiseren 
wij duurzame energieprojecten voor ondernemers, vastgoedbeleg-
gers, ontwikkelaars, (regionale) overheden en waterschappen. 

ZONNEGILDE
Duurzame energie op maat
Betonstraat 9, 8263BL Kampen (Nederland)
T. +31 38 7730070
E. info@zonnegilde.nl
I. www.zonnegilde.nl
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Creatief denken. Het is het nieuwe credo voor projectontwikkelaars. 
Stijgende kosten voor materialen, arbeid en fi nanciering – en in Nederland ook het 

gebrek aan transportcapaciteit – zorgen ervoor dat de pijplijn van projectontwikkelaars 
snel opdroogt. De businesscase van bestaande projecten met een subsidiebeschikking 
is daarnaast dusdanig verslechterd dat de bouw met grote regelmaat tot nader order 

wordt uitgesteld. Voor nieuwe projecten wagen de eerste projectontwikkelaars 
ondertussen noodgedwongen de stap naar subsidievrije zonne-energie.
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PROJECTONTWIKKELING
Creatieve geesten

Creatieve geesten moeten 
pijplijn projectontwikkelaars 
in 2023 weer helpen vullen

De eerste subsidievrije zonneparken 
krijgen daarbij nog een klein steuntje in de 
rug van de Nederlandse overheid, die via 
het rijksvastgoedbedrijf gronden beschik-
baar stelt. Zo won Ecorus een aanbeste-
ding voor de bouw van 4 subsidievrije 
zonneparken langs de A7 in Noord-
Holland en gaat Vattenfall op rijksgrond 
naast de A6 een zonnepark ontwikkelen. 
De fi nanciering is de grootste hobbel die 
daarbij moet worden genomen. Banken en 
andere investeerders willen zekerheid, hun 
risico minimaliseren, ook in een postsub-
sidietijdperk. De oplossing is het aangaan 
van stroomafnameovereenkomsten (ppa’s) 
met een vaste prijs die het rendement van 
projecten verzekeren. Maar de Nederland-
se markt voor stroomafnameovereenkom-
sten is nog verre van volwassen.

Noodklok
Prijsverhogingen vormen bovendien een 
probleem voor bedrijven die projecten 

hebben ontwikkeld met fl interdunne 
marges. In die projecten zijn vaak alle 
kostencomponenten al zo ver mogelijk 
verlaagd. Projectontwikkelaars zullen 
daarom opnieuw moeten onderhandelen 
over hun stroomafnameovereenkomsten 
willen de projecten alsnog gerealiseerd 
kunnen worden. 
De fors hogere kosten, strengere eisen 
en toegenomen complexiteit zorgden 
ervoor – ondanks dat er nog altijd ruim 
10 gigawattpiek aan projecten met een 
SDE+(+)-beschikking te bouwen is –dat 
de Alliantie Zon in het najaar van 2022 bij 
de Haagse politici de noodklok luidde. 
Ze wijzen op de beperkingen door 
netcongestie, de verzekerbaarheid van 
gebouwen met zonnestroomsystemen, 
constructieve beperkingen bij de toepas-
sing van zon-op-dak en participatie-eisen 
zoals lokaal eigendom. De betrokken pro-
jectontwikkelaars GroenLeven, KiesZon, 
Solarfi elds, Sunrock en TPSolar stellen 

– gesterkt door onderzoek van Beren-
schot –dat het 10 voor 12 is. Ze vragen 
de rijksoverheid om de SDE+(+)-regeling 
aan te passen zodat hogere kosten 
worden meegenomen, de creatie van een 
additioneel stimuleringsinstrument voor 
specifi eke meerkosten die gepaard gaan 
met strengere eisen, en het benutten van 
het potentieel van de Regionale Ener-
giestrategieën (RES’en).

Realtime interface
Projectontwikkelaars lopen niet al-
leen tegen hogere kosten en strenge 
eisen aan, maar lopen ook nog altijd 
vast op de beschikbare netcapaciteit. 
Want waar de 30 energieregio’s die 
een Regionale Energiestrategie (RES) 
hebben opgesteld een gezamenlijk bod 
doen van circa 55 terawattuur wind- en 
zonne-energie in 2030, stellen de net-
beheerders dat er maar ruimte is voor 
35 terawattuur.   

Mi-energieverdelers

www.hensel-nederland.nl

Het beste systeem voor 
het bouwen van verdelers volgens IEC 61439

Bel ons voor advies: 055 720 0 730

Volg ons op LinkedIn

 |kabelverdeeldozen installatieverdelers | KV verdeelkasten
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Met de realtime interface hebben 
netbeheerders en marktpartijen in de 
voorbije periode wel een belangrijke 
oplossing ontwikkeld in de strijd tegen 
netcongestie. Via de interface wordt 
het door windmolens en zonnepanelen 
opgewekte vermogen regelbaar en kan 
realtime gecommuniceerd worden over 
de beschikbare transportcapaciteit in 
het elektriciteitsnet. De interface kan 
ook ingezet worden bij het toepassen 
van congestiemanagement. Het doel is 
om in 2023 te starten met de grootscha-
lige uitrol van de interface bij nieuwe 
opwekkers. Projectontwikkelaar Sun-
rock deed onlangs samen met Stedin 
nog een oproep om de interface ook op 
grote schaal bij bestaande installaties 
uit te rollen, omdat er dan 2 keer zo veel 
duurzame-energieprojecten zouden kun-
nen worden aangesloten.

Congestiemanagement
De Autoriteit Consument & Markt (ACM) 
publiceerde in 2022 het codebesluit con-
gestiemanagement. Daarmee werden 
per direct nieuwe spelregels voor het 
oplossen van transportschaarste van 
kracht. Leeuwarden had in het najaar 
van 2022 daarbij de landelijke primeur. 
Liander maakt samen met D4 extra 
ruimte op het volle elektriciteitsnet van 
bedrijventerrein Schenkenschans. D4 zal 
de komende jaren tegen een vergoeding 
tijdens piekdrukte op het elektriciteitsnet 
de stroomvraag van zijn bio-LNG-instal-
latie op de Energiecampus Leeuwarden 
(ECL) terugschroeven. Hierdoor zijn 8 
ondernemers die op de wachtlijst ston-
den alsnog van het gewenste elektrisch 
vermogen voorzien. TenneT wist op zijn 
beurt in de provincies Noord-Brabant en 
Limburg zelfs 1.700 megawatt aan extra 
ruimte op het stroomnet te vinden; 722 
megawatt voor afname van stroom en 
960 megawatt aan teruglevercapaciteit. 
Voor afname wordt zo de wachtrij bij 
grootverbruikers weggewerkt, maar voor 
invoeding van elektriciteit niet. Minister 
Jetten stelt dan ook dat de situatie van 
transportschaarste niet structureel weg-
genomen kan worden, waardoor bedrij-
ven en instellingen in sommige gevallen 
moeten wachten. 
Netbeheerders kunnen met de nieuwe 
spelregels naast dagbiedingen ook 
lange- termijncontracten afsluiten met 
grootverbruikers en producenten van 
wind- en zonne-energie, om tegen een 
afgesproken vergoeding minder gebruik 
te maken van het stroomnet. 

De netbeheerder kan in sommige 
gevallen zelfs de eigenaren van zonne-
stroomprojecten verplichten om tegen 
een fi nanciële vergoeding de vraag naar 
transport te verminderen. Verbruikers en 
producenten met een gecontracteerd en 
beschikbaar gesteld transportvermogen 
van meer dan 1 megawatt zijn namelijk 
verplicht om tegen vooraf met de regi-
onale netbeheerders overeengekomen 
voorwaarden een bijdrage te leveren 
aan het oplossen van fysieke congestie. 
De regionale netbeheerders werken nog 
samen uit hoe ze de verplichting in de 
praktijk gaan toepassen. 

Opknippen
Een andere oplossing die volgens Ten-
neT fl ink gaat bijdragen, is het opknip-

pen van het huidige hoogspanningsnet 
in 40 kleinere deelgebieden. Het hoog-
spanningsnet in Nederland bestaat uit 
elektriciteitssnelwegen van 220 en 380 
kilovolt en provinciale elektriciteitswegen 
van 110 en 150 kilovolt. De provinciale 
wegen zijn in grotere gebieden sterk 
onderling met elkaar verbonden en heb-
ben maar een beperkt aantal aanslui-
tingen met de landelijke snelweg. Op 
deze op- en afritten knelt de capaciteit. 
Bijvoorbeeld als op zonnige dagen veel 
elektriciteit moet worden afgevoerd of 
als in de winter juist veel elektriciteit 
moet worden aangevoerd. 
Daarom maakt TenneT 40 kleinere 
deelgebieden met ieder een eigen 
aansluiting op de elektriciteitssnelweg. 
De komende jaren worden deze zoge-

naamde pockets fasegewijs opgeleverd. 
In 2030 moeten de meeste klaar zijn. Dit 
levert op veel plekken een verdriedubbe-
ling van de netcapaciteit op.

Biedt batterij soelaas?
Dat de wanhoop bij projectontwik-
kelaars groot is en zij geen tijd hebben 
om te wachten tot de verzwaring van 
het stroomnet een feit is, blijkt wel uit 
de pijplijn van batterijen die de hoog-
spanningsnetbeheerder TenneT en de 3 
regionale netbeheerders Enexis, Liander 
en Stedin kennen. Ze hebben van pro-
jectontwikkelaars gezamenlijk verzoeken 
ontvangen voor de realisatie van bijna 20 
gigawatt vermogen aan batterijen met 
een opslagcapaciteit van tussen de 20 
en 40 gigawattuur. De werkelijke pijplijn 
aan batterijprojecten is waarschijnlijk nog 
groter, want nog niet iedere ontwikkelaar 
heeft zich bij een netbeheerder gemeld. 
Marktanalisten wijzen erop dat op de 
huidige markt maar ruimte is voor onge-
veer de helft van deze batterijen. Doordat 
batterijen vooral op day ahead-, intraday- 
en onbalansbasis worden ingezet, zijn de 
inkomsten bovendien zeer onzeker. 

Limburg
Berenschot bevestigde die conclusie in 
een onderzoek naar aanleiding van het 
volle stroomnet in de provincie Limburg. 
Een batterij is volgens het adviesbureau 
nog niet rendabel in te zetten om meer 
hernieuwbare energie in de elektriciteits-
mix te krijgen. Het is volgens het bureau 
goedkoper om elektriciteit af te toppen 
dan om het via een batterij uitgesteld 
aan het stroomnet te leveren. Wel wordt 
bij grotere fl uctuatie van elektriciteits-
prijzen de businesscase gunstiger. Voor 
bedrijven die door de inzet van een bat-
terij extra omzet kunnen genereren, kan 
dit de investering van de batterij waard 

Over de landsgrenzen

Doordat projectontwikkelaars in Nederland bij de ontwikkeling van grote zonnedaken 
en zonneparken tegen steeds meer belemmeringen aanlopen, zoeken zij ook steeds 
meer naar kansen over de landsgrenzen heen.

Zo heeft zonneparkontwikkelaar SolarEnergyWorks – dat in 2022 overgenomen werd door 
AMPYR Solar Europe –in Nederland een portfolio van 100 megawattpiek dat klaar is om 
gebouwd te worden en is er nog eens 650 megawattpiek in ontwikkeling. Tegelijkertijd gaat 
het bedrijf 2 grote zonneparken in het midden van Griekenland bouwen. De 2 zonneweiden 
in de regio Thessalië hebben samen een vermogen van ruim 500 megawattpiek.
Een ander voorbeeld is Sunrock, dat vooral grote zonnedaken ontwikkelt. In 2021 zette Sun-
rock de eerste stappen in het buitenland. Inmiddels is het onder andere actief in Frankrijk, 
België en Duitsland. Met name in Duitsland is de groei van de ontwikkelaar opmerkelijk. 
Daar heeft het inmiddels 85 megawattpiek in ontwikkeling. Het bedrijf mikt op een doel 
van 150 megawattpiek tegen het einde van 2023. Dat maakt het bedrijf naar eigen zeggen 
dan ook marktleider in zon-op-dak in Duitsland. Het bedrijf wil de activiteiten in verschil-
lende andere Europese landen opvoeren, ook in België waar het ooit allemaal begon voor 
Sunrock. De huidige successen tonen aan dat Nederland voor veel projectontwikkelaars een 
springplank naar het buitenland is. 

zijn. Ten aanzien van elektrolyse met 
stroom van zonnepanelen en windmo-
lens concluderen de onderzoekers dat 
dit gemiddeld duurdere waterstof ople-
vert dan de huidige grijze waterstofprijs. 
Willen batterijen en elektrolysers een 
oplossing zijn voor netcongestie, dan is 
subsidie volgens de onderzoekers dan 
ook noodzaak. Uit fi nancieel oogpunt 
zijn ze simpelweg nog niet rendabel.
Alliander en GroenLeven namen begin 
2022 in het Friese Oosterwolde Neder-
lands eerste waterstoff abriek bij een 
zonnepark in gebruik. De 50 megattpiek 
zonnepanelen is gekoppeld aan een 
elektrolyser van 1,3 megawatt. In de 
pilot SinneWetterstof wordt 5 jaar lang 
onderzocht op welke manier waterstof 
een rol kan spelen in gebieden waar de 
netcapaciteit van het stroomnet niet vol-
doende is om grootschalig opgewekte 
zonne-energie terug te leveren. 

Technische potentie
Dat neemt niet weg dat de technische 
potentie groot is. Door de grootschalige 
uitrol van batterijen bij zonneparken is er 
volgens kennisinstituut CE Delft ruimte 
om 7,5 gigawattpiek extra zonnepanelen 
van zonneparken en zonnedaken aan 
te sluiten op het stroomnet. Daartoe is 
5,5 gigawatt aan batterijvermogen nodig 
met een totale opslagcapaciteit van 22 
gigawattuur. 
Uit de doorrekening van de onderzoe-
kers over de plaatsing van een batterij 
bij een zonnepark volgt de conclusie dat 
een zonnepark van 27 megawattpiek 
met een minimale hoeveelheid curtail-
ment aangesloten kan worden op een 
netaansluiting van 10 megawatt door 
er een batterij met een vermogen van 
10 megawatt bij te plaatsen. Zonder 
batterij kan er met hetzelfde percentage 
curtailment slechts 13,5 megawattpiek 

aan zonnepanelen aangesloten wor-
den op dezelfde netaansluiting van 10 
megawatt. De onderzoekers van CE 
Delft stellen verder dat door effi  ciënter 
gebruik van bestaande netaansluitingen 
nog eens 1,8 gigawattpiek extra zonne-
panelen aangesloten kan worden op het 
Nederlandse stroomnet zonder dat hier 
batterijen of netverzwaringen voor nodig 
zijn. Daarnaast kunnen zonneparken 
aangesloten worden op dezelfde netaan-
sluiting als windparken, oftewel cable 
pooling. Doordat zonneparken en wind-
parken zelden tegelijk produceren, kan 
er voor elke megawatt aan windenergie 
1 megawattpiek aan zonnepanelen aan-
gesloten worden met een beperkt verlies 
aan zonne-energie. In totaal kan er op 
deze manier nog 7,8 gigawattpiek extra 
zonnepanelen aangesloten worden.

Grootste batterij
Projectontwikkelaar GIGA Storage nam 
in het najaar van 2022 de grootste bat-
terij van Nederland in bedrijf. De GIGA 
Buff alo, met een opslagcapaciteit van 48 
megawattuur, wordt gehuurd door Eneco. 
De batterij met een vermogen van 25 me-
gawatt maakt een verdere integratie van 
duurzame energie in de elektriciteitsmarkt 
mogelijk. Minister Jetten wees bij de 
opening op het belang van de inzet van 
batterijen op strategische plekken om de 
uitrol van meer duurzame opwekcapaci-
teit beschikbaar mogelijk te maken op het 
volle stroomnet.
SemperPower is ondertussen alweer 
gestart met de bouw van Castor, een 
batterij die nog een maatje groter is. Het 
energieopslagsysteem kent een vermo-
gen van 30 megawatt en 63 megawatt-
uur aan opslagcapaciteit. Gelegen in 
de energyhub van Vlissingen-Oost zal 
Project Castor in het voorjaar van 2023 in 
gebruik genomen worden met een directe 
aansluiting op het stroomnet van Stedin. 

Verplicht
Batterijen worden niet alleen ingezet bij 
grondgebonden wind- en zonneparken, 
maar ook bij zonnedaken. Zo installeerde 
Sunrock een batterij met een opslag-
capaciteit van 1 megawattpiek bij een 
distributiecentrum van Prologis, omdat 
de 4 megawattpiek aan zonnepane-
len aangesloten moest worden op een 
netaansluiting van 1.750 kilovoltampère. 
Met de wetenschap dat de Nederlandse 
overheid aan een verplichting werkt 
voor de installatie van zonnepanelen op 
industriële daken en van zon-op-dak   
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de norm wil maken, ligt het in de lijn der 
verwachting dat het aantal batterijen op 
bedrijventerreinen in de komende periode 
snel zal toenemen.
De Nederlandse regering wil vanaf 2025 
de uitrol van zonnepanelen verplichten op 
nieuwe utiliteitsgebouwen met een dakop-
pervlak groter dan 250 vierkante meter. 
Voor de overige utiliteitsgebouwen met 
een dakoppervlak van minder dan 250 
vierkante meter en voor de nieuwbouw 
van woningen wordt gekeken naar verdere 
aanscherping van de BENG-eisen. 
Via het Besluit bouwwerken leefomge-
ving, onderdeel van de Omgevingswet 
die per 1 juli 2023 van kracht wordt, wordt 
bovendien de uitrol van zonnepanelen op 
bestaande industriegebouwen met een 
dakoppervlakte vanaf 250 vierkante meter 
verplicht. De streefdatum voor inwer-
kingtreding van deze maatregel is 2024. 
Daarnaast wijzigt Nederland de energie-
besparingsplicht en informatieplicht voor 
bedrijven. De energiebesparingsplicht 
houdt in dat bedrijven en instellingen 
met een energiegebruik van 50.000 
kilowattuur elektriciteit of 25.000 kubieke 
meter aardgasequivalent alle mogelijke 
energiebesparende maatregelen met 
een terugverdientijd van 5 jaar of minder, 
verplicht zijn uit te voeren. Op de Erkende 
Maatregelenlijsten (EML) staan de wettelijk 
vastgelegde maatregelen die voor de 
meeste locaties een terugverdientijd van 5 
jaar of minder hebben. Ook zonnepanelen 
komen op deze lijst te staan en worden 
daarmee verplicht als ze een maximale 
terugverdientijd van 5 jaar hebben. 

Grootste verbruikers
Ook in België wordt gewerkt aan de ver-
plichting van zonnepanelen op daken, 
die ook onderdeel is van de Europese 
zonne-energiestrategie en daarmee 
vroeg of laat in ieder EU-land zal gaan 
gelden. Vlaamse projectontwikkelaars 

hopen dat de verplichting voor de 
grootste elektriciteitsverbruikers – die in 
2021 een stroomverbruik van meer dan 
1 gigawattuur kenden – om uiterlijk in juli 
2025 zonnepanelen te laten installeren 
de zakelijke zonne-energiemarkt een 
nieuwe boost geeft. Bovendien worden 
ook publieke organisaties – met een 
jaarlijks brutostroomverbruik van 500 
megawattuur in 2021 – verplicht zon-
nepanelen te installeren.
Daarbij zullen de grootste elektriciteits-
verbruikers ongetwijfeld aanspraak 
proberen te maken op een investerings-
premie die via de calls groene stroom 
beschikbaar is. In 2022 vonden 3 calls 
plaats. In de eerste en tweede call werd 
aan respectievelijk 57,2 megawattpiek en 
103 megawattpiek zonnepanelen steun 
toegekend. De projecten moeten uiterlijk 
18 maanden na de subsidietoekenning 
gerealiseerd worden. Brancheorganisatie 
ODE / PV-Vlaanderen hield overigens 
een pleidooi om de call groene stroom 
voor klassieke zonnepaneelinstallaties op 
daken in het kalenderjaar 2023 tijdelijk 
op te schorten, om zo administratieve 
drempels weg te halen en de markt te 
versnellen. Vlaams energieminister Zuhal 
Demir geeft daar vooralsnog geen gehoor 
aan. In 2023 zullen opnieuw meerdere 
calls groene stroom plaatsvinden, waarbij 
de bovengrens voor pv-installaties die 
mogen deelnemen, zal verdwijnen.

Niches
Ondertussen zijn er in Nederland en 
Vlaanderen een aantal niches die uit 
beginnen te groeien tot volwaardige 
marktsegmenten. De belangrijkste is die 
van solar carports. Nederland kent in 
totaal zo’n 1,8 miljoen parkeerplaatsen 
op publieke parkeerterreinen en nog eens 

3 miljoen parkeerplaatsen bij bedrijven. 
Die bieden een gigantisch potentieel. In 
2022 wisten projectontwikkelaars daarbij 
enkele icoonprojecten op te leveren. Zo 
namen meerdere IKEA-winkels een zon-
necarport in gebruik, werd een parkeer-
terrein van attractiepark De Efteling over-
kapt met zonnepanelen en nam ook het 
Dolfi narium een zonnecarport in gebruik. 
Bovendien werd op het parkeerterrein 
van festival Lowlands ’s werelds grootste 
zonnecarport geopend. De carport kent 
een oppervlakte van 35 hectare, biedt 
ruimte aan 15.000 auto’s en telt 90.000 
zonnepanelen met in totaal een vermo-
gen van 35 megawattpiek.
Ook in Vlaanderen rukt de zonnecar-
port op. Zo overdekte Waasland Shop-
ping Center parking C – die ruim 300 
parkeerplaatsen telt – volledig met 
zonnepanelen. Ook het Vlaamse Scio-
Teq – ontwikkelaar en producent van 
hoogtechnologische beeldschermen voor 
luchtverkeersleiding, de luchtvaart- en 
defensie-industrie – nam in 2022 een 
zonnecarport in gebruik met 1.800 dub-
belzijdige zonnepanelen.

Agri-pv
Een andere niche is die van zonnepanelen 
in combinatie met landbouw. GroenLeven, 
dat in Nederland zo’n 10 agri-pv-systemen 
heeft gebouwd, meldt dat deze niche mo-
menteel tot stilstand komt. Systemen voor 
dubbelgebruik zijn nog kostbaarder dan 
standaard pv-systemen, doordat er bij-
voorbeeld meer materiaal en arbeid nodig 
is. Voor agri-pv betekent de huidige markt-
situatie een defi nitieve stop. Het kan op 
dit moment simpelweg niet gerealiseerd 
worden. En dat is zonde, want Nederland 
telt zo’n 20.000 hectare grond waarop fruit 
wordt verbouwd die prima gecombineerd 
worden met zonnepanelen. 
GroenLeven excelleert ondertussen als 
koploper in de derde niche, die van drij-
vende zonneparken. In de zomer van 2022 
werd bekend dat via de SDE++ nog eens 
19 drijvende zonneparken – goed voor een 
vermogen van 102,6 megawattpiek – sub-
sidie toegekend hebben gekregen. Ook in 
Vlaanderen komt de markt inmiddels los. 
Zo is er niet alleen net als in Nederland 
subsidie toegekend voor zonneparken op 
zee, maar heeft het Belgische drinkwater-
bedrijf De Watergroep aangekondigd dat 
het ruimte heeft om (drijvende) zonnepa-
nelen en windmolens te plaatsen op 160 
van zijn 343 locaties. Aan projectontwik-
kelaars de schone taak om het bedrijf de 
helpende hand te bieden.

De waterstoffabriek van GroenLeven bij een 
zonnepark in Oosterwolde

[ADVERTORIAL]

KiesZon benut daken optimaal 
door innovaties toe te passen

De solar branche is volop in beweging; er is een grote behoefte aan duurzame 
opwek en steeds meer bedrijven investeren in zonnestroom. Dit brengt de nodige 

uitdagingen met zich mee. Wendbaar zijn en innoveren is dan ook steeds belangrijker. 
KiesZon, onderdeel van Greenchoice, geeft sinds 2009 vorm aan de ‘solar revolutie’. 
Ons doel is opdrachtgevers volledig te ontzorgen op het gebied van onder andere 
innovatieve zonnestroomsystemen. Wij integreren deze en andere innovaties in 

slimme energiesystemen, waarbij het zonnedak de basis is.

Eén van de uitdagingen waar KiesZon mee te maken heeft, 
is dat niet alle daken in Nederland het gewicht van zonne-
panelen kunnen dragen: een constructieve uitdaging. Het 
dak versterken is kostbaar en zorgt vaak voor operationele 
problemen bij de klant. Erik Versteeg, Directeur B2B: “Voor 
deze uitdaging hebben wij de oplossing in een andere 
richting gezocht, in de vorm van lichtgewicht panelen. Deze 
hebben we letterlijk op het dak gelijmd.” Een project waar-
voor de nodige creativiteit en inventiviteit nodig was. Bij 
KiesZon hebben we alle expertise in huis om een project als 
dit tot een succes te maken: onze engineers zoeken exact uit 
wat er op het dak mogelijk is en kunnen ook nog tijdens de 
uitvoering ingeschakeld worden, als dat nodig is. We hoeven 
op niemand te wachten. 

Erik: “Ondernemen en oplossend vermogen zit in het DNA 
van KiesZon. Als we alle risico’s in kaart hebben gebracht, 
nagedacht hebben over de oplossing én hoe we het moeten 
uitvoeren, nemen wij een weloverwogen besluit en gaan we 

het doen! En dan ook gelijk op grote schaal. Dit project met 
lichtgewicht panelen is bijvoorbeeld het grootste ter wereld, 
in zijn soort, met maar liefst 3,2 megawatt aan vermogen. 
Daarmee kunnen ruim 800 huishoudens een jaar lang van 
stroom worden voorzien.”

Bij KiesZon weten we dat een project nooit een rechte lijn is van 
A naar B. Sjoerd Olthuis, Projectleider: “Je komt altijd issues 
tegen in projecten. De vraag is hoe je daarmee omgaat. 
De kracht van KiesZon is dat we wendbaar zijn”. Het project 
met lichtgewicht panelen is daar een goed voorbeeld van. 
Versteviging van het dak was niet mogelijk, dus moesten we 
verder kijken. De lichtgewicht panelen bleken voor deze klant 
de beste oplossing. Erik: “We leggen niet alleen zonnepanelen 
op daken, maar we denken ook mee met de uitdagingen die 
er zijn. We kijken samen met de klant wat voor hen mogelijk 
is en passen pragmatisch zaken aan als dat nodig is. Voor 
ons staat altijd het gezamenlijke doel dat we met elkaar voor 
ogen hebben voorop.” 

KiesZon
Graafsebaan 135, 5248NL Rosmalen (Nederland)
T. +31 85 782 0050
E. info@kieszon.nl
I. www.kieszon.nl 
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(o&m) ondergebracht in een aparte 
businessunit: Solarfi elds Services. Deze 
afdeling draagt zorg voor de eigen 
zonne-energiesystemen van de ontwik-
kelaar. Daarnaast bedient die externe 
partners – investeerders, ontwikkelaars, 
pandeigenaren en coöperaties – die hun 
installaties in topconditie willen houden. 
Solarfi elds Services heeft een continue 
focus op optimale performance, ieder 
jaar weer en over de gehele technische 
levensduur van de installatie. Eind 2022 
heeft Solarfi elds Services zo’n 700 
megawattpiek in beheer, waarvan 200 
megawattpiek van externe partijen. Eind 
2023 zal dat naar verwachting van Klijn-
stra meer dan 1 gigawattpiek zijn.

Specialistisch werk
Klijnstra: ‘Operations & maintenance 
werd in het verleden nogal eens als een 
noodzakelijk kwaad gezien. Dat is niet 
langer het geval. In Nederland wordt de 
meerwaarde steeds breder gezien in de 
sector. Vreemd is dat niet. Investeer je 
in een zonnepark, dan wil je een goed 
rendement draaien. Zo optimaliseer je 
de businesscase en draag je zoveel 
mogelijk bij aan de energietransitie. 
Iedere kilowatt zonnestroom die je niet 
produceert, is er dan 1 te veel. Maar 
we hebben het natuurlijk wel over 
specialistisch werk. Door onze kennis 
van onder andere de energiemarkt en 
reguleringen vanuit overheden, hebben 
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Referentieprojecten 
Solarfi elds Services

Solarfields Services 
kan zijn partners geheel 
ontzorgen als het gaat 
om de implementatie van 
curtailment op assets. 
De recente advisering van 
een extern park in Noord-
Nederland resulteerde in 
een substantieel verbeter-

de stroomafnameovereenkomst (ppa) 
en meer dan 15 procent kostenreduc-
tie. Bijkomend voordeel is een betere 
afstemming tussen vraag en aanbod 
op het net. 

Solarfields plaatste een energieop-
slagsysteem met een vermogen van 
5 megawatt en een opslagcapaciteit 
van 5 megawattuur bij Zonnepark 
Bontepolder in Terneuzen. Solarfields 
Services neemt het beheer van deze 
batterij op zich. Dankzij de koppeling 
van het stroomnet, de batterij en het 
zonnepark en door slimme sturing 
kan realtime worden gereageerd op 
de marktsituatie, wat zorgt voor een 
stabieler elektriciteitsnet.

Zonnepark Dorhout Mees is in 2022 
opgeleverd door Solarfields. Met 144 
megawattpiek is het op dit moment het 
grootste zonnepark van Nederland. So-
larfields Services neemt ook het beheer 
van dit park op zich en verkrijgt daar-
mee veel data over de prestaties van het 
zonnepark. Deze kennis kan vervolgens 
worden ingezet om prestaties op andere 
zonneparken ook te optimaliseren.  

Solarfields Services gaat above & beyond

‘Iedere kilowatt zonnestroom 
die je niet produceert, is er 1 te veel’

Met behulp van goed onderhoud en beheer kan de opbrengst van een grootschalig 
zonne-energiesysteem al snel worden vergroot met 10 tot 15 procent.  ‘En dankzij onze 

jarenlange ervaring in de ontwikkeling en exploitatie van onze eigen zonneparken en die 
van derden, weten we dat er nog veel meer in zit wanneer je operations & maintenance 

optimaal organiseert’, aldus Jan Klijnstra, directeur van Solarfi elds Services. 
‘Wij zorgen dat de installaties van onze klanten technisch en fi nancieel in topconditie 

blijven. Daarnaast werken we voortdurend aan optimalisatie van het rendement, 
bijvoorbeeld middels curtailment of energieopslag. Hierbij ligt de focus op het behalen 

van een optimale performance, nu en in de toekomst.’
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PROJECTONTWIKKELING
Solarfields

Solarfi elds is een Nederlandse ont-
wikkelaar van grootschalige zonne-
energiesystemen van het eerste uur. De 
ambitie liegt er niet om: 4 gigawattpiek 
aan duurzame energie voor 1 miljoen 
huishoudens tegen het einde van dit 
decennium. Met een totaal gerealiseerd 
vermogen van meer dan 450 mega-
wattpiek aan zonnepanelen heeft het 
daarin al forse stappen gezet. 

Onder water
‘Er is echter wel wat aan de hand in 
onze sector’, aldus Klijnstra. ‘Je voelt 
het momenteel aan alle kanten piepen 
en kraken. We staan pas aan het begin 
van de energietransitie. Er moet nog heel 
veel zon op land en dak worden gere-
aliseerd. De hoeveelheid projecten in 
de pijplijn is groot, dat is mooi. Maar de 
kosten stijgen, de subsidiebedragen da-
len en de complexiteit neemt toe. Heel 
wat projecten komen daardoor fi nancieel 
onder water te staan in de voorberei-
dingsfase. Worden ze wel gerealiseerd, 
dan staat er steeds vaker een fl inke druk 
op de marges. Dat maakt service en 
beheer tot een cruciaal onderdeel van 
de planvorming en exploitatie. Hiermee 
optimaliseer je immers de prestaties van 
een zonne-energiesysteem.’

Topconditie
Solarfi elds heeft zijn activiteiten op het 
gebied van operations & maintenance 

we afgelopen jaren gemiddeld tussen 
de 20 en 30 procent kostenbesparing 
weten te realiseren.’

De diepte in
De dienstverlening van Solarfi elds 
Services kent 4 pijlers: onderhoud, 
assetmanagement, advies en assetper-
formance. Klanten worden – afhankelijk 
van hun behoefte – volledig ontzorgd of 
op deelgebieden. Klijnstra geeft aan dat 
Solarfi elds daarbij altijd gaat voor een 
langetermijnrelatie waarbij de diepte in 
wordt gedoken. Samenwerken en conti-
nuïteit is het uitgangspunt, dat is volgens 
hem ook waar investeerders om vragen.
‘Goed onderhoud begint met het 
doorlopend monitoren van installaties’, 
aldus Klijnstra. ‘Zo kunnen we direct in 
actie komen als er een probleem wordt 
gesignaleerd. Om dit te voorkomen, 
voeren we uiteraard periodiek onder-
houd uit aan een zonne-energiesysteem. 
Daarnaast doen onze assetmanagers re-
gelmatig visuele inspecties van alle kriti-
sche componenten van systemen, waar-
bij we tevens gebruikmaken van drones 
met thermische camera’s. Ondertussen 
werken we met behulp van big data aan 
preventive maintenance om zo potenti-
ele issues voor te zijn. Bij dat alles is het 
uiteraard zaak om de downtime zo laag 
mogelijk te houden en onderhoud zo te 
timen dat het zo min mogelijk ten koste 
gaat van productie en levering.’ 

Assetmanagement
Solarfi elds Services onderscheidt 3 
vormen van assetmanagement: tech-
nisch, commercieel en fi nancieel. Hierbij 
staat het tijdig signaleren en analyseren 
van risico’s, en advisering aangaande 
verbeteringen centraal. Dat gebeurt in 
de vorm van gedetailleerde rapportages, 
bijvoorbeeld over de technische gezond-
heid van de installatie. Zijn er onderdelen 
die richting einde technische levensduur 
gaan, wat is de staat van de voorraad 
reserveonderdelen, geven soiling senso-
ren aan dat het tijd is voor schoonmaak? 
Bij commercieel assetmanagement 
worden onder andere ppa-constructies 
onder de loep genomen, fi nancieel 
assetmanagement richt zich op de admi-
nistratieve organisatie. 

Verwachtingen overtreffen
Klijnstra: ‘Ons werk kan zich ook be-
perken tot advisering. Daarbij nemen 

we alle kennis en ervaring mee die we 
opdoen in onze eigen projecten, en 
de trends en ontwikkelingen die wij in 
de markt zien, om tot aanbevelingen 
aangaande een optimale implementatie 
van operation & maintenance te komen 
voor onze partners. Met performance 
analyses brengen we de operationele 
effi  ciëntie en kwaliteit van installaties 
zeer exact in beeld, onder andere met 
het oog op investeerbaarheid, verzeker-
baarheid en rendabiliteit. Ook daarbij 
geldt het motto: ken je klant en markt 
door en door. Wij kennen onze klanten 
en overtreff en hun verwachtingen, wat 
afgelopen jaar werd bevestigd door een 
9 op onze customer satisfaction survey. 
De reden van ons bestaan is het conti-
nueren van de energietransitie, juist nu 
de markt zo onder druk staat. Dat kan 
alleen door kwaliteit centraal te stellen, 
volledige commitment en een gezonde 
dosis creativiteit.’

Jan Klijnstra bij 
Zonnepark Dorhout Mees 



G2 Energy
Reductie van energiekosten! G2 Energy heeft ruime 
ervaring (>30 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!

Frank van der Schaaf
Oostzeestraat 6, 7202CM Zutphen (Nederland)
T. +31 577 72 3173
E. info@g2energy.nl
I. www.g2energy.nl

DMEGC Solar
Fabrikant van zonnecellen en zonnepanelen.

DMEGC Renewable Energy BV
Industrieweg 2, 2641RM Pijnacker (Nederland)
E. info@dmegc.eu
I. dmegcsolar.com

PROJECTONTWIKKELING
bedrijfsprofielen

MARKTGIDS ZONNE-ENERGIE 2023       165

www.straightforward.nl | info@straightforward.nl

Technisch adviseurs 
voor zonnestroom

Technische due diligence
Opbrengstprognose & - analyse
Kwaliteitsbewaking
Inspectie & oplevering
Expertise onderzoek
Project begeleiding

Alius
Alius ontwikkelt, produceert en distribueert tools en producten 
die de wereld voorzien van duurzame energie. Als groothandel 
zetten wij ons namelijk al jaren in voor positieve energie. Dit 
doen we door het aanbieden van o.a. zonnepanelen, omvormers, 
laadstations, batterijsystemen en ons eigen montagesysteem 
genaamd Aelex. Daarnaast helpen we installateurs verder op het 
gebied van engineering, advies, ontwikkeling en service. Onze 
kennis delen we graag door middel van (op maat gemaakte) 
trainingen. Bij Alius steken we graag onze energie in jou! 

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

Bird & Bird
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.

Sophie Dingenen
Zuid-Hollandplein 22, 2596AW Den Haag (Nederland) 
Gustav Mahlerlaan 34, 1082MA Amsterdam (Nederland)
T. +31 6 516 07 129 | E. sophie.dingenen@twobirds.com 
I. www.twobirds.com

De Centrale
btw-teruggave, subsidies en financieringen: Voor BTW teruggave, 
duurzame subsidies en financiering van verduurzaming voor zo-
wel consument en bedrijf moet u bij De Centrale zijn. Sinds 2013 
werken met bedrijven uit de verduurzaming samen. Wij geloven 
dat iedereen moet kunnen verduurzamen. Deze one-stop geeft be-
drijven uit de verduurzaming een boost omdat veel meer mensen 
kunnen gaan verduurzamen. Onze financieel en fiscaal getrainde 
collega’s staan altijd voor je klaar om vragen te beantwoorden.

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

Devcon Ecosystems
Devcon Ecosystems is adviseur en ontwikkelaar van duurzame ener-
gieprojecten, waaronder zakelijke zonne-energie. Wij zoeken naar de 
beste oplossingen met het accent op verduurzaming met econo-
misch rendement. Wij kunnen u ook van dienst zijn met laadpalen 
of solar carports. Daarnaast bieden wij diensten voor het beheer en 
onderhoud van pv-installaties met als doel om het maximale ren-
dement uit de installatie te halen en zijn wij actief op het gebied van 
Scope 12 inspecties via ons eigen inspectiebedrijf Scope twaalf.

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



SHARP Electronics 
Sharp behoort tot ‘s werelds grootste zonnepaneelfabrikanten 
en is al meer dan 60 jaar een drijvende kracht achter het gebruik 
van fotovoltaïsche technologieën. Ons assortiment van hoog-
waardige zonnepanelen omvat installaties voor woonhuizen, 
commerciële gebouwen en vrijeveldprojecten.

Baudik de Vries
Nagelsweg 33-35, 20097 Hamburg (Duitsland)
T. +31 6 558 73 634
E. baudik.devries@sharp.eu
I. www.sharp.nl/zonne-energie 

PROJECTONTWIKKELING
bedrijfsprofielen
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GroenLeven
Wij werken elke dag gepassioneerd aan onze missie: de wereld 
voorzien van schone energie. Samen met overheden, netbe-
heerders, bedrijven, het onderwijs en innovatieve ondernemers 
creëren we zonne-energiebronnen op daken, kassen, parkeer-
plaatsen, 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.

Maarten de Groot
Lange Marktstraat 5-7, 8911AD Leeuwarden (NL)
T. +31 58 797 8888
E. info@groenleven.nl
I. www.groenleven.nl

IBC SOLAR
IBC SOLAR is al 40 jaar een van ’s werelds grootste PV 
specialisten die totaaloplossingen biedt met een geïnstal-
leerd vermogen van meer dan 5,0 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.

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

KiesZon
Met ruim 300 megawattpiek aan gerealiseerde zonprojecten, goed 
voor meer dan één miljoen zonnepanelen, heeft KiesZon met haar 
partners de afgelopen 12 jaar de basis gelegd voor de volgende 
stap in de energietransitie: een 100 procent groene energievoor-
ziening. Met het zonnedak als basis en innovaties uit de technolo-
gische hoek, zoals de inzet van slimme opslagtechnieken, demand 
side management en de elektrificatie van mobiliteit werkt KiesZon 
met haar partners elke dag aan het bereiken van dat doel.

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

NEDKAB 
De specialist in aluminium kabel. Wij hebben een ruime voorraad, 
óók in koper. Wij bieden met ons bevlogen team de slimste oplossing 
voor elk kabel gerelateerd project dankzij ruime kennis en jarenlange 
ervaring. Niet alleen in laagspanning, maar ook in middenspanning! 
Nieuwsgierig geworden? Neem dan contact met ons op. 

Danielle Rossen
Rijnstraat 35, 5347KN Oss (Nederland)
T. +31 412 213 030
E. daniellerossen@nedkab.nl
I. www.nedkab.nl 

Pure Energie
Pure Energie is al meer dan vijfentwintig jaar gespecialiseerd 
in duurzame energieprojecten op het gebied van wind en 
zonne-energie. Wij hebben kennis van alle facetten: van loca-
tieonderzoek, planologische procedure en omgevingsproces 
tot bouw en beheer van windmolens en zonneparken en het 
leveren van groene stroom. Inmiddels leveren we ook zon-
nepanelen aan bedrijven en particulieren.

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

RenewabLAW
RenewabLAW, of te wel “Renewables and Law”, is een juridische dienstver-
lener die zich specifiek richt op hernieuwbare energie met een nadrukkelijke 
focus op zonne-energie projecten. RenewabLAW werkt voor projectont-
wikkelaars, (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.

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

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

Solarfi elds
Solarfields gelooft dat we de wereld kunnen verbeteren met 
duurzame energie. We voelen de urgentie om nú stappen te 
zetten om Nederland op grote schaal te verduurzamen. 
Solarfields realiseert, als marktleider, grootschalige parken 
op grond, daken, oude vuilstortlocaties en parkeerplaatsen.
We doen dit niet alleen, maar samen met omwonenden, 
energie coöperaties en onze vertrouwde partners.

SolarNRG
Een van de grootste leveranciers en installateurs van zonne-
stroomsystemen 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 bestel-
len, en zeer ervaren met collectieven als Eneco, Engie, iChoosr 
en Vereniging Eigen Huis.

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

Solis (Ginlong Technologies)
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.

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

Straightforward
Straightforward is een onafhankelijk technisch adviesbureau 
gespecialiseerd in zonnestroomprojecten. Sinds 2008 werkt 
Straightforward voor toonaangevende partijen in de zonnestroom 
en ondersteunt bij het realiseren van financierbare en optimaal 
presterende solar projecten op dak, veld en water. Kennis van regel-
geving, normen en werkingsprincipes worden gecombineerd met 
uitgebreide praktijkervaring. Het totaal vermogen van projecten dat 
Straightforward heeft begeleid, is inmiddels meer dan 3 GWp.

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

Willemijn van der Vliet
Gustav Mahlerplein 100, 1082MA Amsterdam (Nederland)
T. +31 6 434 574 30
E. Willemijn.vanderVliet@statkraft.com
I. www.statkraft.nl

Statkraft 
Bij Statkraft werken we 125 jaar aan een schonere wereld. In Europa 
is Statkraft de grootste producent van duurzame energie. In Nederland 
ontwikkelen we grootschalige zonneparken en onshore windparken. 
Daarnaast coördineren wij de handel in emissierechten en hernieuw-
bare energiecertificaten. Betrouwbaarheid, flexibiliteit, zekerheid en 
een schat aan kennis is wat we meebrengen in de samenwerkingen 
die we aangaan. Statkraft staat altijd open voor participatie met lokale 
initiatieven. Dialoog en communicatie staan voorop bij samenwerking.
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twobirds.com

Roger van Buuren
Partner, Banking & Finance

+31 6 4177 73 16
roger.van.buuren@twobirds.com

René Rieter
Notaris

+31 6 2222 03 44
rene.rieter@twobirds.com

Ons multi-disciplinair 
Energy & Utilities Team 

bestaat uit specialisten 
met jarenlange ervaring 

in de internationale 
energiemarkt. 

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.

Het team heeft excellente marktkennis opgebouwd wat zich vertaalt in een 
pragmatische aanpak bij het realiseren van uw projecten. 

Sophie Dingenen
Partner, Corporate & Projects

+31 6 5160 71 29
sophie.dingenen@twobirds.com
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VAMAT
VAMAT is officieel importeur/distributeur van Huawei omvormers, 
batterijen en transformatorstations in de gehele Benelux! 
Wij bieden producten aan de residentiële, commerciële en 
utiliteitsmarkt. Ons team heeft de expertise om u te ondersteunen 
bij servicevraagstukken én te adviseren tijdens de engineerings-
fase en realisatie van uw project. 

Sander Binnema
Maarssenbroeksedijk 33, 3542DM Utrecht (Nederland)
T. +31 348 769 059
E. sales@vamat.nl 
I. www.vamat.nl 

Sunvest
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. 

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

WATT Infra netinpassingen
WATT Infra bouwt vol overgave mee aan de energietransitie. 
We hebben volle focus op infrastructuur voor zon- en wind-
parken en (stads)warmte. We helpen u graag met engineering 
en realisatie van Middenspanning en Hoogspanning-verbindingen. 
Waar van toepassing maken we gebruik van cablepooling, 
spanningstransformaties en batterij opslag. Met een fanatiek 
en ondernemend team doen we het net even anders.

innovatie   -   engineering   -   realisatie
Robbert van Gompel
Achtseweg Zuid 151E, 5651GW Eindhoven (Nederland)
T. +31 6 535 68 782
E. robbert@watt-infra.nl
I. www.watt-infra.nl

Wocozon 
Wocozon is dé partner voor woningcorporaties op het gebied 
van verduurzaming. 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, waarbij zowel koop als lease mogelijk is. 

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 
Zonnegilde BV is dé specialist in geïntegreerde oplossingen op het 
gebied van zonne-energie, energieopslag en laden. Wij ontzorgen 
onze klanten volledig: van advies tot installatie, inspectie en on-
derhoud. Voor onze klanten gaan verduurzamen en geld verdienen 
hand in hand, zelfs in tijden van netcongestie en verhoogde ener-
gieprijzen. Met meer dan 10 jaar ervaring adviseren en realiseren 
wij duurzame energieprojecten voor ondernemers, vastgoedbeleg-
gers, ontwikkelaars, (regionale) overheden en waterschappen. 

ZONNEGILDE
Duurzame energie op maat
Betonstraat 9, 8263BL Kampen (Nederland)
T. +31 38 7730070
E. info@zonnegilde.nl
I. www.zonnegilde.nl
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Werk aan de winkel voor epc-contractors: 

Tekorten, hoge prijzen en strengere eisen 
mogen niet uitgroeien tot dealbreakers
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EPC-CONTRACTING
Back to normal

Het tekort aan omvormers bracht menig 
epc-contractor in 2022 in de problemen, 
omdat contractueel vastgelegde afspra-
ken met opdrachtgevers lang niet altijd 
nagekomen konden worden. Projectont-
wikkelaars, epc-contractors en fabrikanten 
moesten gedurende het kalenderjaar terug 
naar de gezamenlijke onderhandelingstafel 
om ervoor te zorgen dat projecten toch 
tijdig konden worden afgerond. 

Minder projecten opgeleverd
En dat is slechts ten dele gelukt. In de 

Er lijkt maar geen einde te komen aan het groeiend aantal  uitdagingen 
waarmee bedrijven gespecialiseerd in engineering, procurement en 

construction (epc) geconfronteerd worden. Waar 2020 in het teken stond 
van het coronaproof maken van de bouwplaatsen, werd 2021 gekenmerkt 
door fors stijgende prijzen voor zonnepanelen met margedruk als gevolg. 
In 2022 kwam daar het fl inke tekort aan omvormers en vertraging van de 
zakelijke zonne-energiemarkt bovenop. In 2023 hopen de epc-contractors 

eindelijk weer ‘back to normal’ te kunnen gaan.
zakelijke zonne-energiemarkt werden 
in Nederland gedurende de eerste 3 
kwartalen van 2022 namelijk een derde 
minder projecten opgeleverd. Als direct 
gevolg hebben de eerste epc-contrac-
tors hun focus inmiddels verlegd naar 
andere Europese landen, omdat de 
Nederlandse zonne-energiemarkt voor 
hen minder aantrekkelijk is geworden. 
De steeds strengere eisen aan grondge-
bonden zonneparken en verslechterde 
businesscase zijn daar mede debet aan.
Een voorbeeld is BELECTRIC – dat eind 

2021 door energiebedrijf RWE verkocht 
werd aan de Israëlische Elevion Group 
en in Nederland al enkele honderden 
megawattpiek aan projecten realiseerde 
– dat in de zomer van 2022 besloot zijn 
epc-activiteiten in het Verenigd Konink-
rijk weer op te pakken. Het is slechts 
een van de vele voorbeelden van epc-
contractors die zoetjes aan de focus 
verleggen naar andere snelgroeiende 
Europese pv-markten zoals Spanje, 
Polen en Frankrijk. Waar dat voor deze 
BELECTRIC en bedrijven als    

Specialist in schroeffunderingen
en solar draagconstructies

 Veel configuratiemogelijkheden
 
 Ideaal voor dijken en taluds 

 
 Snelle levering en montage

 
 On-site belastingtests 

 Statische berekening

 Solide schroeffundament

info@firstbasegroundscrews.com  •  +31 413 700 133

VRAAG HIERVRIJBLIJVEND EEN OFFERTE AAN
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Consolidatie zet door

In de residentiële markt heeft ook in 
2022 een groot aantal overnames van 
zonnepaneelinstallateurs plaatsge-
vonden. Koepelorganisatie Techniek 
Nederland lanceerde zelfs een nieuw 
onlineplatform om installatiebedrijven 
te kopen of te verkopen: de website 
installatiebedrijfkopen.nl die kopers en 
verkopers bij elkaar brengt.

Installatiebedrijf Hoppenbrouwers 
Techniek nam in zijn strijd om een van de 
grootste elektrotechnische installateurs 
van Nederland te worden opnieuw een 
reeks bedrijven over. Het Zweedse Soltech 
Energy kocht de Brabantse zonnepanee-
linstallateur 365zon, en Zelfstroom nam 
Atama Solar Energy over om zijn lande-
lijke installatiecapaciteit te versterken. 
Een andere opvallende overname was die 
van installatiebedrijf Suntech Energy door 
elektronicaketen BCC. In Vlaanderen heeft 
EDI de Belgische installateur van zon-
nepanelen Go-Solar overgenomen. 
De dochtermaatschappij van D’Ieteren is 
zelf actief in de installatie van laadpalen 
voor elektrische voertuigen.
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GOLDBECK SOLAR, Greencells en ib 
vogt verruimen een tweede natuur is – in 
het afgelopen decennium zijn zij vrijwel 
heel Europa doorgereisd – ligt voor de 
Nederlandse overheid het gevaar op de 
loer dat de klimaatdoelen gemist worden. 

Werk aan de winkel
Ondanks dat sommige epc-contractors 
de Benelux misschien niet meer als hun 
belangrijkste afzetmarkt zien, is er volop 
werk aan de winkel. In Nederland is 
er een pijplijn van meer dan 10 giga-
wattpiek aan SDE+(+)-projecten om te 
bouwen en in Vlaanderen moet honder-
den megawattpiek aan projecten uit de 
calls groene stroom gebouwd worden. 
Epc-contractors wacht de schone taak 
om met de wal het schip te keren en het 
percentage projecten met een positieve 
beschikking dat niet gerealiseerd wordt, 
weer te laten dalen. Daarbij moeten ze 
om de stijgende materiaalkosten en het 
tekort aan arbeidskrachten heen laveren 
en projectontwikkelaars over de streep 
trekken. Lukt dat niet, dan zal de trend 
dat epc-contractors zelf projecten ont-
wikkelen en verticaal integreren onge-
twijfeld versneld worden. 

Nieuwe skills
Te midden van al deze uitdagingen 
moeten epc-contractors ook nieuwe 
vaardigheden opbouwen. Want waar 
zonnepanelen tot enkele jaren geleden 
enkel op daken en op de grond werden 
geplaatst, worden ze nu ook als carports 
boven parkeerplaatsen, als overkappin-
gen boven gewassen en drijvend op het 
water geïnstalleerd. Zonnecarports met 
geïntegreerde laadpunten zijn daarbij 
het laaghangende fruit en voor bedrijven 
niet alleen een aantrekkelijke optie om 
de vergroening van hun wagenpark met 
elektrische auto’s te faciliteren, maar ook 
aan hun groene imago te werken. Epc-
contractors die deze nieuwe kans in de 
markt willen pakken, zullen snel moeten 
investeren in een nieuwe, specifi eke set 
aan skills.
Vanwege de steeds intensere war on 
talent doen epc-contractors er sowieso 
slim aan om het bestaande ervaren 
talent te behouden met bij- en omscho-
lingsinitiatieven. Want juist in dit deel 
van de waardeketen zijn de technische 
mensen het echte brein en de ruggen-
graat van de pv-industrie.

Stikstofuitspraak
Epc-contractors gebruiken ondertussen 

steeds geavanceerdere technologie om 
het bouwmanagement en de installatie-
werkzaamheden effi  ciënter en duurzamer 
te maken en daarmee ook hun personeel 
te ontlasten.
Het verduurzamen van de bouwproces-
sen is overigens bittere noodzaak, want 
de Raad van State bepaalde in het najaar 
van 2022 dat de ‘bouwvrijstelling’ van de 
Nederlandse overheid op het gebied van 
stikstof juridisch niet in overeenstemming 
is met natuurbeschermingswetgeving. 

Daarmee komt de vrijstelling te verval-
len. Waar projectontwikkelaars tot nu toe 
enkel hoefden te onderzoeken hoeveel 
stikstofdepositie – het aantal mol dat 
neerslaat per hectare Natura 2000-ge-
bied – gepaard gaat met de exploitatie 
van een zonne-energieproject, moet dat 
nu ook voor de bouwfase gebeuren. De 
bouw van zonnedaken en zonneparken 
vergaand elektrifi ceren, is plots van nice 
to have een must have geworden.

Standaardiseren
Tot slot heeft de komst van de inspec-
tieregeling Scope 12 geleid tot het 
standaardiseren van de engineering-, 
inkoop- en constructiefase van projec-
ten. Zakelijke zonnepaneelinstallaties 
worden nu zo’n 2 jaar langs deze meetlat 
gelegd die onder druk van verzekeraars is 
ontwikkeld. Volgens de tientallen inspec-
tiebedrijven heeft Scope 12 de instal-
latiekwaliteit van zonnepaneelinstallaties 
in de zakelijke markt wezenlijk verhoogd, 
maar is er volgens hen nog altijd een 
wereld te winnen.
Bij de inspectierapportages van Scope 
12 zijn er zogeheten constateringen. 
Deze constateringen zijn afwijkingen van 
de norm en dienen aangepast te wor-
den om uiteindelijk als inspectie zonder 
constateringen te worden afgemeld in het 
SCIOS-portaal. Bij ongeveer driekwart 
van de pv-installaties wordt er tijdens de 
Scope 12-inspectie een constatering ge-
daan. Die zijn er op verschillende niveaus; 
van nihil tot urgent. Ook op het vlak van 
installatiekwaliteit is er voor epc-contrac-
tors dus volop werk aan de winkel.

Aton Projects realiseert grootschalige, industriële 
zonne-energie projecten voor toonaangevende 
ontwikkelaars in de markt. Het betre�  projecten 
op grootschalige daken, grondgebonden zonne-
parken en drijvende zonneparken. Wij zijn actief 
in heel Nederland en Duitsland. 

Aton Projects is al meer dan vij� ien jaar actief in 
de zonne-energiesector en is daarmee één van de 
meest ervaren EPC bedrijven in Nederland. Samen 
met onze klanten en leveranciers leveren wij een 
substantiële bijdrage aan de energietransitie in 
Nederland.

Onderdeel van Essent
Aton Projects is onderdeel van Essent, dat weer 
behoort tot het Duitse E.ON en is daarmee onder-
deel van één van de grootste energiebedrijven van 
Europa. Dit biedt Aton Projects een zeer sterke 
positie in de markt als het gaat om strategische 
inkoopkracht en  nanciële stabiliteit.

Een ervaren team
Aton Projects hee�  inmiddels 15 jaar ervaring in 
de branche. Ons ervaren team wordt voortdurend 
uitgebreid om aan te blijven sluiten op de laatste 
ontwikkelingen in de markt. Aton Projects blij�  
bewijzen dat zij de EPC-er zijn voor grootschalige 
zonne-energie projecten, door de projecten op een 
succesvolle wijze te realiseren. Wij werken momen-
teel aan projecten tot 80 MWp en hebben de 
ambitie en potentie om nog grote projecten te 
realiseren voor onze opdrachtgevers.

Operations and Maintenance
Aton Projects hee�  een eigen O&M afdeling. 
De gebouwde installaties worden door de ervaren 
experts continue gemonitord. Onze inspecteurs en 
onderhoudsmonteurs zorgen ervoor dat de gegaran-
deerde performance wordt gehaald. Kwaliteit en 
veiligheid kunnen alleen worden gegarandeerd 
door zowel preventief als correctief onderhoud op 
een hoog niveau uit te voeren.

Aton Projects, 
uw betrouwbare 
en innovatieve 
solar partner

Aton Projects
Nusterweg 80
6136 KV Sittard
T +31 (0)88 023 95 00

info@aton-projects.com
aton-projects.com

Aton Projects is onderdeel 
van Essent



FIRST BASE Ground Screws 
FIRST BASE biedt grondgebonden draagconstructies voor 
zonnepanelen in combinatie met hoogwaardige schroefpaal-
fundamenten. De FIRST BASE veldopstellingen en schroef-
palen zijn ontwikkeld door ervaren ingenieurs, in nauwe samen-
werking met staalproducenten. Wij ontwerpen, produceren, 
leveren en installeren. Draagconstructies van FIRST BASE zijn 
tevens ideaal voor plaatsing op taluds, dijken en wallen.

Joris Bullens 
Liessentstraat 9a, 5405AH Uden (Nederland)
T. +31 413 432 052
E. info@firstbasegroundscrews.com
I. www.firstbasegroundscrews.nl

DMEGC Solar
Fabrikant van zonnecellen en zonnepanelen.

DMEGC Renewable Energy BV
Industrieweg 2, 2641RM Pijnacker (Nederland)
E. info@dmegc.eu
I. dmegcsolar.com
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solar distribution

Half cell
zonnepanelen
van topkwaliteit
Canadian Solar werd opgericht in 2001 en is uitgegroeid 

tot een van ’s werelds grootste en belangrijkste 

zonne-energiebedrijven. De half cell zonnepanelen 

zijn bekend door hun topkwaliteit en beschikbaar 

voor een zeer aantrekkelijke prijs.

 www.natec.com

 www.csisolar.com

Aton Projects
Aton Projects ontwerpt, levert en installeert grootschalige 
zonne-energie systemen voor toonaangevende ontwikkelaars 
in de markt. Wij zijn gespecialiseerd in grootschalige daken, 
grondgebonden zonneparken en drijvende zonneparken. 
De benodigde O&M diensten worden door ons geleverd voor 
de gerealiseerde projecten. Hiervoor beschikken wij over eigen 
serviceteams en een netwerk van onderaannemers.

Nusterweg 80, 6136KV Sittard (Nederland)
T. +31 88 023 95 00
E. info@aton-projects.com
I. www.aton-projects.com 

De perfecte
consumentenfinanciering

www.duurzaamgefinancierd.nl               Tel: 085 48 66 900

GEFINANCIERD
DUURZAAM

.nl

Lage vaste rente van 3,9%

Looptijd tot 10 jaar

Binnen een dag definitief akkoord

Eigen dashboard

Uitbetaling direct aan installateur

www.duurzaamgefinancierd.nl               Tel: 085 48 66 900

“De klant betaalt de verduurzaming in termijnen”

Meld je bedrijf aan!

Bird & Bird
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.

Sophie Dingenen
Zuid-Hollandplein 22, 2596AW Den Haag (Nederland) 
Gustav Mahlerlaan 34, 1082MA Amsterdam (Nederland)
T. +31 6 516 07 129 | E. sophie.dingenen@twobirds.com 
I. www.twobirds.com

De Centrale
btw-teruggave, subsidies en financieringen: Voor BTW teruggave, 
duurzame subsidies en financiering van verduurzaming voor zo-
wel consument en bedrijf moet u bij De Centrale zijn. Sinds 2013 
werken met bedrijven uit de verduurzaming samen. Wij geloven 
dat iedereen moet kunnen verduurzamen. Deze one-stop geeft be-
drijven uit de verduurzaming een boost omdat veel meer mensen 
kunnen gaan verduurzamen. Onze financieel en fiscaal getrainde 
collega’s staan altijd voor je klaar om vragen te beantwoorden.

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

Devcon Ecosystems
Devcon Ecosystems is adviseur en ontwikkelaar van duurzame ener-
gieprojecten, waaronder zakelijke zonne-energie. Wij zoeken naar de 
beste oplossingen met het accent op verduurzaming met econo-
misch rendement. Wij kunnen u ook van dienst zijn met laadpalen 
of solar carports. Daarnaast bieden wij diensten voor het beheer en 
onderhoud van pv-installaties met als doel om het maximale ren-
dement uit de installatie te halen en zijn wij actief op het gebied van 
Scope 12 inspecties via ons eigen inspectiebedrijf Scope twaalf.

Jaap Dooves
Grote Tocht 102, 1507CE Zaandam (Nederland)
T. +31 75 615 86 10
E. info@devcon-eco.nl
I. www.devcon-eco.nl
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GroenLeven
Wij werken elke dag gepassioneerd aan onze missie: de wereld 
voorzien van schone energie. Samen met overheden, netbe-
heerders, bedrijven, het onderwijs en innovatieve ondernemers 
creëren we zonne-energiebronnen op daken, kassen, parkeer-
plaatsen, 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.

Maarten de Groot
Lange Marktstraat 5-7, 8911AD Leeuwarden (NL)
T. +31 58 797 8888
E. info@groenleven.nl
I. www.groenleven.nl

IBC SOLAR
IBC SOLAR is al 40 jaar een van ’s werelds grootste PV 
specialisten die totaaloplossingen biedt met een geïnstal-
leerd vermogen van meer dan 5,0 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.

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

KiesZon
Met ruim 300 megawattpiek aan gerealiseerde zonprojecten, goed 
voor meer dan één miljoen zonnepanelen, heeft KiesZon met haar 
partners de afgelopen 12 jaar de basis gelegd voor de volgende 
stap in de energietransitie: een 100 procent groene energievoor-
ziening. Met het zonnedak als basis en innovaties uit de technolo-
gische hoek, zoals de inzet van slimme opslagtechnieken, demand 
side management en de elektrificatie van mobiliteit werkt KiesZon 
met haar partners elke dag aan het bereiken van dat doel.

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

NEDKAB 
De specialist in aluminium kabel. Wij hebben een ruime voorraad, 
óók in koper. Wij bieden met ons bevlogen team de slimste oplossing 
voor elk kabel gerelateerd project dankzij ruime kennis en jarenlange 
ervaring. Niet alleen in laagspanning, maar ook in middenspanning! 
Nieuwsgierig geworden? Neem dan contact met ons op. 

Danielle Rossen
Rijnstraat 35, 5347KN Oss (Nederland)
T. +31 412 213 030
E. daniellerossen@nedkab.nl
I. www.nedkab.nl 

Profi NRG
ProfiNRG installeert grootschalige PV-projecten voor vastgoed-
eigenaren, energie-coöperaties en projectontwikkelaars van zon-
neparken en zonnedaken. Daarnaast leveren we PV-installaties aan 
bouw- en installatiebedrijven. Wij ontzorgen installateurs met het 
aanvragen van SDE, systeemontwerp, legplannen, kabelberekenin-
gen en opbrengstberekeningen. U profiteert als opdrachtgever van 
een groot zonnepaneelproject van het voordeel van de beste deals 
met toeleveranciers en een uitgebreid productaanbod. Ook voor 
energieopslagsystemen kunt u bij ProfiNRG terecht.

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

Pure Energie
Pure Energie is al meer dan vijfentwintig jaar gespecialiseerd 
in duurzame energieprojecten op het gebied van wind en 
zonne-energie. Wij hebben kennis van alle facetten: van loca-
tieonderzoek, planologische procedure en omgevingsproces 
tot bouw en beheer van windmolens en zonneparken en het 
leveren van groene stroom. Inmiddels leveren we ook zon-
nepanelen aan bedrijven en particulieren.

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

RenewabLAW
RenewabLAW, of te wel “Renewables and Law”, is een juridische dienstver-
lener die zich specifiek richt op hernieuwbare energie met een nadrukkelijke 
focus op zonne-energie projecten. RenewabLAW werkt voor projectont-
wikkelaars, (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.

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

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

Solarfi elds
Solarfields gelooft dat we de wereld kunnen verbeteren met 
duurzame energie. We voelen de urgentie om nú stappen te 
zetten om Nederland op grote schaal te verduurzamen. 
Solarfields realiseert, als marktleider, grootschalige parken 
op grond, daken, oude vuilstortlocaties en parkeerplaatsen.
We doen dit niet alleen, maar samen met omwonenden, 
energie coöperaties en onze vertrouwde partners.

SolarNRG
Een van de grootste leveranciers en installateurs van zonne-
stroomsystemen 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 bestel-
len, en zeer ervaren met collectieven als Eneco, Engie, iChoosr 
en Vereniging Eigen Huis.

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

Solis (Ginlong Technologies)
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.

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

Straightforward
Straightforward is een onafhankelijk technisch adviesbureau 
gespecialiseerd in zonnestroomprojecten. Sinds 2008 werkt 
Straightforward voor toonaangevende partijen in de zonnestroom 
en ondersteunt bij het realiseren van financierbare en optimaal 
presterende solar projecten op dak, veld en water. Kennis van regel-
geving, normen en werkingsprincipes worden gecombineerd met 
uitgebreide praktijkervaring. Het totaal vermogen van projecten dat 
Straightforward heeft begeleid, is inmiddels meer dan 3 GWp.

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

VAMAT
VAMAT is officieel importeur/distributeur van Huawei omvormers, 
batterijen en transformatorstations in de gehele Benelux! 
Wij bieden producten aan de residentiële, commerciële en 
utiliteitsmarkt. Ons team heeft de expertise om u te ondersteunen 
bij servicevraagstukken én te adviseren tijdens de engineerings-
fase en realisatie van uw project. 

Sander Binnema
Maarssenbroeksedijk 33, 3542DM Utrecht (Nederland)
T. +31 348 769 059
E. sales@vamat.nl 
I. www.vamat.nl 
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OPERATION & MAINTENANCE
Data driven maintenance

Met de voortgaande digitalisering staat de zonne-energie-
sector voor een kruispunt. Hoe kunnen data en technologische 
vooruitgang worden gecombineerd om het beloofde fi nanciële 
rendement van bestaande en nieuwe zonnepaneelinstallaties 
daadwerkelijk te behalen en zelfs te overtreffen? Data driven 
maintenance vormt de sleutel tot succes…

De opkomst van datagestuurde onderhoudsstrategieën:

Data driven maintenance moet fi nancieel 
rendement zonnepanelen maximaliseren

EPC-CONTRACTING
bedrijfsprofielen

Waar in Vlaanderen door de groenes-
troomcertifi caten het belang groot is 
om te zorgen dat de projecten opti-
maal presteren gedurende de volledige 
levensduur van 20 jaar, staat o&m in 
Nederland vooral in het teken van het 
behalen van de gegarandeerde perfor-
mance ratio. Epc-contractors hebben 
vaak getekend voor die verantwoorde-
lijkheid, en goed onderhoud is daarom 
van ongekend belang. 

Aanbevelingen
Preventief onderhoud leidt daarbij meer 
dan eens tot het vervangen van appara-
tuur voor het einde van de levensduur, 
terwijl die nog goed functioneert. Om die 
reden winnen voorspellende en pres-
criptieve onderhoudsstrategieën in de 
zonne-energiesector aan kracht (red. zie 
kader). Dat komt mede doordat steeds 
meer investeerders het voordeel van big 
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data ervaren. Datagestuurd onderhoud 
staat inmiddels bovenaan hun wensen-
lijstje, omdat het kostenbesparingen en 
meer fl exibiliteit met zich meebrengt. 
Door alle kritieke componenten van een 
pv-installatie te monitoren, is het na-
melijk steeds vaker mogelijk om de tijd 
tussen onderhoudsbeurten te verlengen 
– als de gegevens aantonen dat alles 
in orde is – en de noodzaak van tijdro-
vende, kostbare, tussentijdse inspecties 
te elimineren.
Daarbij moet wel een belangrijke kant-
tekening gemaakt worden: big data en 
algoritmen zijn nutteloos als de sys-
teemeigenaren of hun o&m-serviceprovi-
ders niet over de juiste experts beschik-
ken om de resultaten te interpreteren 
en aanbevelingen te doen. De o&m-ser-
viceproviders vertrouwen om die reden 
allang niet meer blind op één databron, 
maar maken gebruik van data afkomstig 

van brutoproductiemeters, hoofdmeters, 
pyranometers, commerciële en publieke 
meetstations, maar ook satellietdata. 
Al die verschillende bronnen worden 
continu tegen elkaar aan gehouden om 
zeker te weten dat men het bij het rechte 
eind hebt. 

Drones
In de studie ‘Future of Solar Photovol-
taic’ voorspelt het internationaal agent-
schap voor hernieuwbare energie IRENA 
dat een nieuwe onderhoudstechnologie 
– ‘drone in a box’ – in 2030 wijdverbreid 
zal raken. Bij ‘drone in a box’ bevindt 
een drone zich in een beschermende 
doos op een projectlocatie en is die 
voorzien van automatische landings-, 
opstijg- en draadloze laadmogelijkhe-
den. Ze zijn geprogrammeerd om met 
regelmatige tussenpozen te worden 
ingezet om de prestaties van zonnepa-
nelen te controleren. De drones zullen 
samen met over de grond sluipende 
‘robothonden’ zorgen voor een effi  ciënte 
bedrijfsvoering, zonnepaneelinstallaties 
onderhouden en beschermen. 
Een in het oog springende start-up die 
aan de ontwikkeling van dronetechnolo-
gie werkt, is het Vlaamse ART Robotics. 
Het bedrijf produceert ’s werelds    

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, ge-
bouwbeheer, industriële automatisering, retail en woningbouw.

Niek de Bruin
Aardvletterweg 14, 3417XL Montfoort (Nederland)
T. +31 348 47 34 34
E. info@vandenpol.com 
I. vandenpol.com

WATT Infra netinpassingen
WATT Infra bouwt vol overgave mee aan de energietransitie. 
We hebben volle focus op infrastructuur voor zon- en wind-
parken en (stads)warmte. We helpen u graag met engineering 
en realisatie van Middenspanning en Hoogspanning-verbindingen. 
Waar van toepassing maken we gebruik van cablepooling, 
spanningstransformaties en batterij opslag. Met een fanatiek 
en ondernemend team doen we het net even anders.

innovatie   -   engineering   -   realisatie
Robbert van Gompel
Achtseweg Zuid 151E, 5651GW Eindhoven (Nederland)
T. +31 6 535 68 782
E. robbert@watt-infra.nl
I. www.watt-infra.nl

Wocozon 
Wocozon is dé partner voor woningcorporaties op het gebied 
van verduurzaming. 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, waarbij zowel koop als lease mogelijk is. 

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
Xperal is een vooruitstrevend bedrijf dat is gespecialiseerd in 
(groot)zakelijke zonnepanelen installaties. Wij streven ernaar 
zonne-energie voor iedere ondernemer toegankelijk te maken. 
Met onze jarenlange expertise leveren wij zonnepanelen aan 
klanten die willen besparen en verduurzamen. Als adviseur en 
installateur begeleiden wij onze klanten door het gehele proces. 
Dit doen wij met vertrouwen, een eerlijk advies, hoogwaardige 
kwaliteit en een goede afhandeling met de juiste nazorg.

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

Zonnegilde 
Zonnegilde BV is dé specialist in geïntegreerde oplossingen op het 
gebied van zonne-energie, energieopslag en laden. Wij ontzorgen 
onze klanten volledig: van advies tot installatie, inspectie en on-
derhoud. Voor onze klanten gaan verduurzamen en geld verdienen 
hand in hand, zelfs in tijden van netcongestie en verhoogde ener-
gieprijzen. Met meer dan 10 jaar ervaring adviseren en realiseren 
wij duurzame energieprojecten voor ondernemers, vastgoedbeleg-
gers, ontwikkelaars, (regionale) overheden en waterschappen. 

ZONNEGILDE
Duurzame energie op maat
Betonstraat 9, 8263BL Kampen (Nederland)
T. +31 38 7730070
E. info@zonnegilde.nl
I. www.zonnegilde.nl
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eerste lichtgewicht schoonmaakrobot 
voor zonnepanelen. De marktintroductie 
staat gepland voor 2023. Het verdien-
model is lease aan pv-installateurs, 
waarbij het bedrijf een percentage per 
schoonmaakbeurt krijgt. De drone vliegt 
naar de zonnepanelen op een gebouw of 
woning en zet een schoonmaakrobot af 
die begint te poetsen. 1 werknemer kan 
zo per dag 8 residentiële zonnepaneelin-
stallaties reinigen.

Schoonmaak
In Nederland zijn inmiddels tal van 
bedrijven voor reiniging van zonnepane-
len opgestaan. Kleine bedrijven, maar 
ook specialisten die zich toeleggen op 
grote zonnedaken en zonneparken. Een 
van de eerste bedrijven die zich erin 
specialiseerde, Hartclass, werkt om die 
reden nauw samen met SolarCleano; een 
Luxemburgse ontwikkelaar en producent 
van schoonmaakrobots voor zonnepa-
nelen. Dat bedrijf ontwikkelt een robot 
die zelfstandig hele rijen zonnepanelen 
afl oopt, zonnepanelen scant en schoon-
maakt. Nu doet de robot dat nog met 
behulp van lucht, maar wanneer hij straks 
geschikt is om met water te werken, kan 
dat een revolutie zijn in het reinigen van 
grote zonnevelden in Nederland.
Ook hier geldt dat data helpen om de 
winst van een schoonmaakbeurt te 
bepalen. Want schoonmaken zal in de 
toekomst alleen nog gebeuren als dit het 
fi nanciële rendement verhoogt. Soms is 
het beter om te wachten op een regen-
bui. Data driven maintenance maakt dus 
ook hier het verschil.

Dominante o&m-serviceproviders
Te midden van alle technologische ont-
wikkelingen zijn in België en Nederland 
enkele dominante o&m-serviceproviders 
ontstaan. Zo heeft het Belgische So-
lora een portfolio van zo’n 600 me-
gawattpiek, verdeeld over 900 zake-
lijke projecten en naderde Zonnepark 
Services Nederland in 2022 de mijlpaal 
van 1 gigawattpiek aan Nederlandse 
o&m-contracten. Dat gebeurde via een 
order van Sunrock. Het contract met 
een van de grootste projectontwikke-
laars van Nederland omvat onder meer 
datamonitoring, preventief en correctief 
onderhoud en periodieke inspecties. De 
grootschalige, dakgebonden pv-syste-
men worden voor een periode van 5 jaar 
onderhouden. Voor het bedrijf is het een 
belangrijke mijlpaal, want tot de order 
van Sunrock bestond het portfolio met 
name uit grondgebonden zonneparken.

Een andere Nederlandse o&m-service-
provider die een groot portfolio kent, 
is Everday. Het bedrijf zag als spin-off  
van KiesZon in 2022 het levenslicht en 
maakte een kickstart met o&m-contrac-
ten voor ruim 250 installaties; goed voor 
bijna 1 miljoen zonnepanelen en een 
vermogen van 300 megawattpiek. 

Failliet
Fabrikanten die in de afgelopen jaren 
failliet zijn gegaan, vormen ook voor deze 
Nederlandse en Vlaamse o&m-dienstver-
leners een steeds grotere uitdaging. Om-
vormerleveranciers die voor sommige van 
de projecten zijn gekozen, zijn niet langer 
actief en dus wordt het moeilijker om 
reserveonderdelen op de kop te  tikken. 
De steeds groter wordende installaties 
kennen sowieso meer kritische compo-
nenten, wat een goede strategie voor 
sparepartsmanagement onmisbaar 
maakt. Door de verstoring van de toele-
veringsketen sinds het uitbreken van de 
coronacrisis en de Russische-Oekraïen-
se oorlog, hebben veel asset owners een 
nieuwe evaluatie gemaakt of hun strate-
gie voor reserveonderdelen nog steeds 
geschikt is voor het doel, vooral voor 
kritieke items met lange doorlooptijden 
zoals omvormers. Dat werd in 2022 eens 
te meer duidelijk door het wereldwijde 
tekort aan omvormers, maar in de jaren 
daarvoor ook al door de snelle evolutie 
van zonnepanelen. Als een zonnepaneel 
kapotgaat, is een hoger vermogen in 
beginsel geen probleem, maar het zijn 
de snel veranderende formaten die voor 
hoofdbrekens zorgen. Waar vroeger alle 
zonnepanelen een standaardformaat 
hadden van 1,6 bij 1 meter is dat allang 
niet meer het geval. De zoektocht naar 
een passend zonnepaneel zal de ko-
mende jaren niet eenvoudiger worden.=d
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Prescriptief onderhoud als nieuwe onderhoudsstrategie

De zonne-energiesector kende jarenlang 4 verschillende onderhoudsstrategieën. 
Maar met  prescriptief onderhoud doet een nieuwe vorm van maintenance zijn intrede.

1. Run-to-failure: hierbij wordt als apparatuur kapotgaat pas bepaald of deze moet 
    worden gerepareerd of vervangen. In de zonne-energiesector is deze onderhoudsvorm  
    het minst populair.
2. Reactief onderhoud: hierbij worden storingen en defecten opgelost zodra ze zich voordoen.
3. Preventief onderhoud: hierbij wordt onderhoud aan apparatuur uitgevoerd volgens   
    een vooraf gepland schema in een poging onderdelen te vervangen of te onderhouden   
    voordat ze defect raken.
4. Voorspellend onderhoud: hierbij wordt de werking van de apparatuur gemonitord  
    met behulp van sensoren. Bovendien worden historische gegevens geanalyseerd in een    
    poging om dreigende storingen te voorspellen en proactief aan te pakken.
5. Prescriptief onderhoud: hierbij wordt de werking van de apparatuur continu bewaakt   
    met behulp van sensoren. Met behulp van geavanceerde software worden realtime   
    en historische gegevens geanalyseerd om specifieke onderhoudsactiviteiten voor te  
    schrijven die zorgen voor een optimale uptime van de zonnepaneelinstallatie.
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Alius
Alius ontwikkelt, produceert en distribueert tools en producten 
die de wereld voorzien van duurzame energie. Als groothandel 
zetten wij ons namelijk al jaren in voor positieve energie. Dit 
doen we door het aanbieden van o.a. zonnepanelen, omvormers, 
laadstations, batterijsystemen en ons eigen montagesysteem 
genaamd Aelex. Daarnaast helpen we installateurs verder op het 
gebied van engineering, advies, ontwikkeling en service. Onze 
kennis delen we graag door middel van (op maat gemaakte) 
trainingen. Bij Alius steken we graag onze energie in jou! 

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

4Solar
4Solar is uw partner in het verzorgen van een totaal pakket als het 
gaat om het ontwerpen, tekenen, dronen en inspecteren van uw 
SDE+ zonnestroomprojecten 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 kwaliteits-
product te leveren. Door steeds veranderende en hogere eisen van 
verzekeringsmaatschappijen, financierders en het netwerkbedrijf, 
kunt u eigenlijk niet meer zonder deze expertise.

Willie van Aalst
Burgemeester Burgerslaan 40A, 5245NH Rosmalen (NL)
T. +31 85 060 38 59
E. willie@4solar.nl
I. www.4solar.nl

Bird & Bird
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.

Sophie Dingenen
Zuid-Hollandplein 22, 2596AW Den Haag (Nederland) 
Gustav Mahlerlaan 34, 1082MA Amsterdam (Nederland)
T. +31 6 516 07 129 | E. sophie.dingenen@twobirds.com 
I. www.twobirds.com

Chapter Works
Chapter is een nieuwe talentvijver voor installateurs. 
Chapter vindt, inspireert en leidt mensen op die nu ander werk 
hebben en graag zonnepaneelmonteur willen worden. Middels 
een innovatief platform levert Chapter gescreende, bewezen 
gemotiveerde, startend dakmonteurs af. Installateurs kunnen 
hen dan aannemen voor een omscholing- en aanbreng fee met 
gedeeld risico.

Laura Bordewijk
Fred Roeskestraat 115, 1076EE Amsterdam (Nederland)
T. +31 20 828 0123  | T. +31 6 202 69 162
E. info@chapter.works
I. www.chapter.works

De Centrale
btw-teruggave, subsidies en financieringen: Voor BTW teruggave, 
duurzame subsidies en financiering van verduurzaming voor zo-
wel consument en bedrijf moet u bij De Centrale zijn. Sinds 2013 
werken met bedrijven uit de verduurzaming samen. Wij geloven 
dat iedereen moet kunnen verduurzamen. Deze one-stop geeft be-
drijven uit de verduurzaming een boost omdat veel meer mensen 
kunnen gaan verduurzamen. Onze financieel en fiscaal getrainde 
collega’s staan altijd voor je klaar om vragen te beantwoorden.

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

Devcon Ecosystems
Devcon Ecosystems is adviseur en ontwikkelaar van duurzame ener-
gieprojecten, waaronder zakelijke zonne-energie. Wij zoeken naar de 
beste oplossingen met het accent op verduurzaming met econo-
misch rendement. Wij kunnen u ook van dienst zijn met laadpalen 
of solar carports. Daarnaast bieden wij diensten voor het beheer en 
onderhoud van pv-installaties met als doel om het maximale ren-
dement uit de installatie te halen en zijn wij actief op het gebied van 
Scope 12 inspecties via ons eigen inspectiebedrijf Scope twaalf.

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

Lezers bedankt!Lezers bedankt!



SMA Benelux
Met meer dan 40 jaar ervaring en een wereldwijd geïnstalleerd 
vermogen van meer dan 110 gigawatt zet SMA vandaag de 
standaard voor de duurzame energievoorziening van morgen. Het 
uitgebreide aanbod bestaat onder andere uit krachtige omvormer 
en opslagsystemen, intelligente oplossingen voor energiebeheer en 
alomvattende services voor residentiële, commerciële en industriële 
zonnestroomprojecten. In de Benelux staat een team van meer dan 
30 mensen klaar om u te ondersteunen met opleidingen en service. 

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

G2 Energy
Reductie van energiekosten! G2 Energy heeft ruime 
ervaring (>30 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!

Frank van der Schaaf
Oostzeestraat 6, 7202CM Zutphen (Nederland)
T. +31 577 72 3173
E. info@g2energy.nl
I. www.g2energy.nl
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Everday
Everday haalt elke dag het maximale uit de zon. 
Wij vergroten het rendement van investeringen in 
grootschalige zonnestroominstallaties. Wij zorgen dat 
deze duurzaam financieel rendabel, operationeel 
betrouwbaar en maatschappelijk wenselijk blijven.

Esmy van der Wal
Graafsebaan 135, 5248NL Rosmalen (Nederland)
T. +31 85 020 46 60
E. info@everday.eu
I. www.everday.eu

GroenLeven
Wij werken elke dag gepassioneerd aan onze missie: de wereld 
voorzien van schone energie. Samen met overheden, netbe-
heerders, bedrijven, het onderwijs en innovatieve ondernemers 
creëren we zonne-energiebronnen op daken, kassen, parkeer-
plaatsen, 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.

Maarten de Groot
Lange Marktstraat 5-7, 8911AD Leeuwarden (NL)
T. +31 58 797 8888
E. info@groenleven.nl
I. www.groenleven.nl

IBC SOLAR
IBC SOLAR is al 40 jaar een van ’s werelds grootste PV 
specialisten die totaaloplossingen biedt met een geïnstal-
leerd vermogen van meer dan 5,0 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.

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

KiesZon
Met ruim 300 megawattpiek aan gerealiseerde zonprojecten, goed 
voor meer dan één miljoen zonnepanelen, heeft KiesZon met haar 
partners de afgelopen 12 jaar de basis gelegd voor de volgende 
stap in de energietransitie: een 100 procent groene energievoor-
ziening. Met het zonnedak als basis en innovaties uit de technolo-
gische hoek, zoals de inzet van slimme opslagtechnieken, demand 
side management en de elektrificatie van mobiliteit werkt KiesZon 
met haar partners elke dag aan het bereiken van dat doel.

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

Hartclass
Specialist in het reinigen van zonnepanelen. Met ons uitgebreide 
assortiment aan schoonmaakmachines, speciaal ontwikkeld 
voor zonnepanelen, kunnen wij ieder type zonnepark schoon-
maken:  -grondgebonden,  -drijvend, -staldaken,  -(grote) in-
dustriële  daken, -carports. Wij reinigen veilig, snel én effectief. 
Uw panelen laten reinigen? Wij doen het graag! Wél groene 
energie, géén groene panelen.

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

ProfiNRG
ProfiNRG installeert grootschalige PV-projecten voor vastgoed-
eigenaren, energie-coöperaties en projectontwikkelaars van zon-
neparken en zonnedaken. Daarnaast leveren we PV-installaties aan 
bouw- en installatiebedrijven. Wij ontzorgen installateurs met het 
aanvragen van SDE, systeemontwerp, legplannen, kabelberekenin-
gen en opbrengstberekeningen. U profiteert als opdrachtgever van 
een groot zonnepaneelproject van het voordeel van de beste deals 
met toeleveranciers en een uitgebreid productaanbod. Ook voor 
energieopslagsystemen kunt u bij ProfiNRG terecht.

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

SolarNRG
Een van de grootste leveranciers en installateurs van zonne-
stroomsystemen 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 bestel-
len, en zeer ervaren met collectieven als Eneco, Engie, iChoosr 
en Vereniging Eigen Huis.

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

SolarTek
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. Tevens bent u bij ons aan het juiste 
adres voor Scope12 inspecties!

S O L A R  T E K
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

Solartester
SolarTester biedt kwaliteitscontroles aan van productie in de 
fabriek tot jaren ná installatie | Solartester BV test de kwaliteit van 
PV-modules bij u in het magazijn of op de projectlocatie. Flashtest 
+ Elektroluminescentie + Thermografieonderzoek | Fabricagefou-
ten zoals slechte contacten, ‘micro-cracks’ en printfouten maar 
ook schade door onjuist vervoer, opslag of installatie | Schadebe-
oordeling na hagel, storm, brand  etc. | Een uitgebreide kwaliteits-
test aan de voorkant bij ieder project biedt zekerheid en vertrou-
wen voor de toekomst. Mobiel, onafhankelijk, kosteneffectief!

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

Solarfields
Solarfields gelooft dat we de wereld kunnen verbeteren met 
duurzame energie. We voelen de urgentie om nú stappen te 
zetten om Nederland op grote schaal te verduurzamen. 
Solarfields realiseert, als marktleider, grootschalige parken 
op grond, daken, oude vuilstortlocaties en parkeerplaatsen.
We doen dit niet alleen, maar samen met omwonenden, 
energie coöperaties en onze vertrouwde partners.
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Solis (Ginlong Technologies)
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.

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

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, ge-
bouwbeheer, industriële automatisering, retail en woningbouw.

Niek de Bruin
Aardvletterweg 14, 3417XL Montfoort (Nederland)
T. +31 348 47 34 34
E. info@vandenpol.com 
I. vandenpol.com

Willemijn van der Vliet
Gustav Mahlerplein 100, 1082MA Amsterdam (Nederland)
T. +31 6 434 574 30
E. Willemijn.vanderVliet@statkraft.com
I. www.statkraft.nl

Statkraft 
Bij Statkraft werken we 125 jaar aan een schonere wereld. In Europa 
is Statkraft de grootste producent van duurzame energie. In Nederland 
ontwikkelen we grootschalige zonneparken en onshore windparken. 
Daarnaast coördineren wij de handel in emissierechten en hernieuw-
bare energiecertificaten. Betrouwbaarheid, flexibiliteit, zekerheid en 
een schat aan kennis is wat we meebrengen in de samenwerkingen 
die we aangaan. Statkraft staat altijd open voor participatie met lokale 
initiatieven. Dialoog en communicatie staan voorop bij samenwerking.

WATT Infra netinpassingen
WATT Infra bouwt vol overgave mee aan de energietransitie. 
We hebben volle focus op infrastructuur voor zon- en wind-
parken en (stads)warmte. We helpen u graag met engineering 
en realisatie van Middenspanning en Hoogspanning-verbindingen. 
Waar van toepassing maken we gebruik van cablepooling, 
spanningstransformaties en batterij opslag. Met een fanatiek 
en ondernemend team doen we het net even anders.

innovatie   -   engineering   -   realisatie
Robbert van Gompel
Achtseweg Zuid 151E, 5651GW Eindhoven (Nederland)
T. +31 6 535 68 782
E. robbert@watt-infra.nl
I. www.watt-infra.nl

Xemex & Cast4All
Xemex/Cast4All bieden energiemonitoring en -management 
oplossingen aan voor het beheren van residentiële energie-
stromen. Onafhankelijk van de internetconnectie worden 
totale energiestromen en prestaties van PV-installaties, 
warmtepompen, WTW, batterijen, laadpalen, etc. in kaart 
gebracht. Reeds 100.000-en woningen vertrouwen dagelijks 
op onze oplossingen voor de bescherming van hun investe-
ringen in duurzame energie. 

Gert-Jan van den Hurk
Metropoolstraat 11a, 2900 Schoten (België)
T. +32 32 01 95 95
E. info@xemex.eu
I. www.xemex.eu

Zonnegilde 
Zonnegilde BV is dé specialist in geïntegreerde oplossingen op het 
gebied van zonne-energie, energieopslag en laden. Wij ontzorgen 
onze klanten volledig: van advies tot installatie, inspectie en on-
derhoud. Voor onze klanten gaan verduurzamen en geld verdienen 
hand in hand, zelfs in tijden van netcongestie en verhoogde ener-
gieprijzen. Met meer dan 10 jaar ervaring adviseren en realiseren 
wij duurzame energieprojecten voor ondernemers, vastgoedbeleg-
gers, ontwikkelaars, (regionale) overheden en waterschappen. 

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

Zonnepark Services Nederland
Zonnepark Services Nederland is marktleider op het gebied van 
O&M van grootschalige zonneparken en dakinstallaties met meer 
dan 1000 MWp onder contract in Nederland. Als joint venture van 
Chint Solar en Goldbeck Solar bieden we klanten ruim 20 jaar in-
ternationale PV-ervaring. Naast preventief en correctief onderhoud, 
worden ook diensten als monitoring, cybersecurity, groenonder-
houd, schoonmaken van panelen, drone thermografie, IV-schap 
& high voltage maintenance aangeboden. Een professioneel, 
gedreven team van servicetechnici staat 365 dagen per jaar paraat. 

E. Hoogduin
Lange Viestraat 2b, 3511BK Utrecht (Nederland)
T. +31 30 781 0000 
E. service@zonnepark-services.nl
I. www.zonnepark-services.nl
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Zonne-energiesector heeft hulp van dienstverleners meer dan ooit nodig:

Projectontwikkelaars, groothandels 
en installateurs geconfronteerd met 

groeiend aantal uitdagingen
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CONSULTANCY & DIENSTVERLENING
Meer dan ooit nodig

De voortdurende wijzigingen van subsi-
dies en belastingwetgeving maken het 
werk van installateurs nog altijd com-
plex. In Vlaanderen zorgt het schrappen 
van de subsidie op thuisbatterijen voor 
hoofdbrekens en in Nederland leidt de 
invoering van het btw-nultarief tot span-
ningen. Het zijn slechts 2 voorbeelden 
van de talloze regelwijzigingen waar 
de zonne-energiesector de afgelopen 
jaren mee te maken heeft gekregen. De 
wijzigingen van subsidies en andere 
stimuleringsregelingen maken het werk 
voor zonne-energiebedrijven complex, 
zeker in een periode waar ze alle zeilen 
bij moeten zetten om in de vraag naar 
zonnepanelen te kunnen voldoen.

Roodgloeiend
Advocaten, landschapsarchitecten, 
notarissen en consultants worden dan 
ook overstelpt met werk voor zonne-
energiebedrijven. Ook de telefoon bij 
recruitmentbureaus en andere arbeids-
bemiddelaars staat roodgloeiend. Er is 
volop schaarste aan de mensen die het 
moeten doen, want de huidige krapte 
lijkt inmiddels het nieuwe normaal en 
er gloort vooralsnog geen verlichting 
aan de horizon. Ontwikkelaars, epc-
contractors, groothandels; de hele keten 
is, naast personeel in de uitvoering, 
juist ook op zoek naar hoogopgeleide 
mensen. En dat zal op de korte en mid-
dellange termijn niet veranderen, want 
de energietransitie vraagt komende 

decennium om de inzet van veel, héél 
veel mensen. 

Btw-nultarief
De meeste handjes zijn logischerwijs 
nodig bij de montage van zonnepane-
len. Een grote uitdaging voor instal-
latiebedrijven is de invoering van het 
btw-nultarief, waardoor hun liquiditeits-
behoefte ernstig zal toenemen. Som-
mige fi scalisten verwachten dat in de 

eerste helft van 2023 een signifi cante 
groep Nederlandse installateurs failliet 
zal gaan, omdat ze onvoldoende kapi-
taal beschikbaar hebben. 
Uit een door de redactie van Solar 
Magazine uitgevoerde enquête – waar-
aan 212 installateurs deelnamen – kwam 
naar voren dat 50 procent van de Neder-
landse installateurs van zonnepanelen 
stelde te weinig tijd te hebben om zijn 
liquiditeitspositie te verbeteren door de 
invoering van het btw-nultarief voor zon-
nepanelen. Daartoe zullen ze dan ook de 
expertise van hun fi nancieel adviseurs 
inroepen. 

Wijzigingen
In de zakelijke zonne-energiemarkt heeft 
vrijwel iedere projectontwikkelaar van 
grondgebonden of drijvende zonnepar-
ken de afgelopen 5 jaar voor de rechter 
gestaan om zich te weren tegen bezwa-
ren van omwonenden. Die rechtszaken 
werden weliswaar nagenoeg allemaal 

gewonnen, maar het heeft de kosten voor 
de ontwikkeling van zonneweiden fors 
doen stijgen. Landschappelijke inpassing 
en lokaal eigendom zijn niet langer een 
wens, maar een absolute must om über-
haupt een vergunning te verkrijgen. 
Zonneparken zijn nog altijd een jong en 
relatief nieuw element in het bestaande 
landschap. Waar landschappelijke inpas-
sing tot voor kort een ondergeschoven 
kindje was, beseft iedereen inmiddels dat 
het impact heeft. Zowel visueel als op de 
fl ora en fauna. Een optimale landschap-
pelijke inpassing is inmiddels een stan-
daardeis. Om daarbij maximaal resultaat 
te boeken, schakelen projectontwikke-
laars adviesbureaus in; van landschaps-
ontwerpers tot ecologen en specialisten 
in het borgen van lokaal eigendom. Er 
is nog altijd een zoektocht gaande naar 
een optimale balans tussen het rende-
ment voor zonneparken en een hoge 
biodiversiteit. Een van de wapenfeiten is 
een nieuwe bodemtoets van TNO. Het 
kennisinstituut ontwierp enkele bodem-
vriendelijke varianten van zonneweiden 
– gebaseerd op een norm voor grondin-
straling – waarvan de best scorende een 
oost-westopstelling met tweezijdige, 
deels transparante zonnepanelen.

Realtime interface
Juristen zullen ook hun handen vol 
hebben aan het voor projectontwik-
kelaars openbreken van bestaande 
contracten met eigenaren van zonne-

parken en grootschalige zonnedaken. 
De systeemeigenaren zullen overtuigd 
moeten worden om in 2023 een realtime 
interface te laten installeren. Als alle 
bestaande grootschalige pv-installaties 
namelijk een exemplaar laten installeren, 
kunnen er 2 keer zoveel pv-installaties 
aangesloten worden op dezelfde net-
capaciteit. Deze ‘noodrem’ leidt tot een 
enorme hoeveelheid extra aansluitca-
paciteit voor wind- en zonne-energie, 
omdat productie-installaties snel én op 
afstand terugregelbaar zijn. 
Sunrock en Stedin hebben alvast een 
succesvolle proef uitgevoerd. Het zal 
echter geen sinecure zijn om alle sys-
teemeigenaren over de streep te trekken, 
omdat het voorheen simpelweg ook een 
productieverlies betekende en daarbij 
ook een lagere fi nanciële opbrengst door 
verminderde stroomverkopen en een 
lagere SDE+(+)-subsidie. 

Stroomafnameovereenkomsten
Momenteel kunnen zakelijke zonne-
energieprojecten in Nederland en 
Vlaanderen sowieso niet uit zonder het 
fi nanciële vangnet dat de SDE++ en de 
calls groene stroom bieden. Veel spelers 
in de sector willen de subsidievrije 
kant op bewegen, maar er moeten nog 
vele uitdagingen worden overwonnen. 
Juridisch en fi nancieel adviseurs zullen 
de projectontwikkelaars daarbij met raad 
en daad moeten bijstaan. Banken en 
andere investeerders willen immers ze-

kerheid, hun risico minimaliseren, ook in 
een postsubsidietijdperk. De oplossing 
is het aangaan van stroomafnameover-
eenkomsten (ppa’s) met een vaste prijs 
van zo’n 10 tot 15 jaar die het rende-
ment van projecten verzekeren.

Energiedelen
In Vlaanderen zijn adviesbureaus 
niet zozeer druk met grondgebonden 
zonneparken – alhoewel de sociale 
huisvestingsmaatschappijen een on-
derzoek zijn gestart om 1.600 hectare 
braakliggende grond te benutten voor 
zonneweiden – maar vooral met het 
schrijven van plannen om alle beschik-
bare daken te benutten. Een van de 
meest uitdagende dossiers waar ook in 
2023 nog voldoende werk aan verricht 
moet worden, is energiedelen. Iedereen 
in Vlaanderen – individuen, organisaties 
en bedrijven – mogen sinds het kalen-
derjaar 2022 zonnestroom leveren aan 
derden, gratis of tegen een zelfbepaal-
de prijs. De verdienmodellen zijn nog 
onzeker, waardoor van een vliegende 
start absoluut geen sprake is.
Inmiddels zijn er 4 ‘papieren’ inspira-
tiecases ontwikkeld. De eerste betreft 
het delen van zonne-energie tussen 
vastgoed in eigendom van een lokale 
overheid; een gemeenschapshuis en een 
sporthal. De tweede draait om het delen 
van zonnestroom die wordt opgewekt 
op een overheidsgebouw en gedeeld 
met een (sociale) woonwijk. Case 3 en 4 
zoomden in op energiedelen in een wo-
ningcomplex en peer-to-peerhandel tus-
sen bedrijven. In 2023 zullen de eerste 
tientallen deelprojecten daadwerkelijk 
van de grond moeten komen.

Overnames
Tot slot zijn er nog de overnames die 
elkaar in rap tempo opvolgen. Nu ook 
de Nederlandse zonne-energiemarkt 
volwassen wordt, staan advocaten 
en fi nancieel adviseurs projectontwik-
kelaars bij tijdens de overdracht van 
zonnedaken en zonneparken. Waar in de 
Vlaamse zonne-energiemarkt het vorige 
decennium al tal van projectportfolio’s 
van eigenaar wisselden, is het een groei-
ende ontwikkeling in Nederland. 
Bovendien wisselen ook de zonne-
energiebedrijven zelf steeds vaker van 
eigenaar. Ondernemers van het eerste 
uur verkopen hun bedrijf als onderdeel 
van hun exitstrategie of schakelen ad-
viseurs in om zich te mengen in de zich 
snel ontwikkelende overnamestrijd.

Een opdrogende pijplijn bij projectontwikkelaars, een 
vollopend stroomnet, een tekort aan handjes en knappe 
koppen, liquiditeitsproblemen bij installateurs door de 
invoering van het btw-nultarief en een ophanden zijnde 
consolidatieslag. Het is slechts een kleine greep uit het 
groeiend aantal uitdagingen waarmee bedrijven in de 
zonne-energiesector geconfronteerd worden. Meer dan 
ooit tevoren zullen zij in 2023 dan ook de hulp van dienst-
verleners inschakelen om hen uit de brand te helpen.
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De grootste vakbeurs 
voor zonne-energie in 

noordwest-europa
14, 15 & 16 maart 2023

Expo Greater Amsterdam

Bestel gratis tickets met onze 
invitatiecode SOLARMAGAZINE

4Solar
4Solar is uw partner in het verzorgen van een totaal pakket als het 
gaat om het ontwerpen, tekenen, dronen en inspecteren van uw 
SDE+ zonnestroomprojecten 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 kwaliteits-
product te leveren. Door steeds veranderende en hogere eisen van 
verzekeringsmaatschappijen, financierders en het netwerkbedrijf, 
kunt u eigenlijk niet meer zonder deze expertise.

Willie van Aalst
Burgemeester Burgerslaan 40A, 5245NH Rosmalen (NL)
T. +31 85 060 38 59
E. willie@4solar.nl
I. www.4solar.nl

Bird & Bird
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.

Sophie Dingenen
Zuid-Hollandplein 22, 2596AW Den Haag (Nederland) 
Gustav Mahlerlaan 34, 1082MA Amsterdam (Nederland)
T. +31 6 516 07 129 | E. sophie.dingenen@twobirds.com 
I. www.twobirds.com

Chapter Works
Chapter is een nieuwe talentvijver voor installateurs. 
Chapter vindt, inspireert en leidt mensen op die nu ander werk 
hebben en graag zonnepaneelmonteur willen worden. Middels 
een innovatief platform levert Chapter gescreende, bewezen 
gemotiveerde, startend dakmonteurs af. Installateurs kunnen 
hen dan aannemen voor een omscholing- en aanbreng fee met 
gedeeld risico.

Laura Bordewijk
Fred Roeskestraat 115, 1076EE Amsterdam (Nederland)
T. +31 20 828 0123  | T. +31 6 202 69 162
E. info@chapter.works
I. www.chapter.works

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

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

BayWa r.e. 
BayWa r.e. is de toonaangevende Solar-groothandel. We 
beschikken over een selectie A-merken van hoogwaardige 
modules, omvormers, opslagsystemen, laadpalen en monta-
gesystemen. Ons team in Nijmegen staat voor u klaar vanaf de 
planning tot en met de levering van uw installaties. Denken in 
oplossingen en flexibel samenwerken is onze prioriteit. Daar-
naast leveren wij vanuit ons magazijn in Bergen op Zoom uw 
bestellingen snel en accuraat uit. BayWa r.e. - Betrouwbaar.

John Willems | Teamlead Sales NL
Office | Bijsterhuizen 1160D, 6546AS Nijmegen (NL)
Magazijn | Conradweg 24-DC3, 4612PD B. op Zoom (NL)
T. +31 858 001 001
I. solar-distribution.baywa-re.nl

De Centrale
btw-teruggave, subsidies en financieringen: Voor BTW teruggave, 
duurzame subsidies en financiering van verduurzaming voor zo-
wel consument en bedrijf moet u bij De Centrale zijn. Sinds 2013 
werken met bedrijven uit de verduurzaming samen. Wij geloven 
dat iedereen moet kunnen verduurzamen. Deze one-stop geeft be-
drijven uit de verduurzaming een boost omdat veel meer mensen 
kunnen gaan verduurzamen. Onze financieel en fiscaal getrainde 
collega’s staan altijd voor je klaar om vragen te beantwoorden.

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



Renusol
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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Devcon Ecosystems
Devcon Ecosystems is adviseur en ontwikkelaar van duurzame ener-
gieprojecten, waaronder zakelijke zonne-energie. Wij zoeken naar de 
beste oplossingen met het accent op verduurzaming met econo-
misch rendement. Wij kunnen u ook van dienst zijn met laadpalen 
of solar carports. Daarnaast bieden wij diensten voor het beheer en 
onderhoud van pv-installaties met als doel om het maximale ren-
dement uit de installatie te halen en zijn wij actief op het gebied van 
Scope 12 inspecties via ons eigen inspectiebedrijf Scope twaalf.

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

IBC SOLAR
IBC SOLAR is al 40 jaar een van ’s werelds grootste PV 
specialisten die totaaloplossingen biedt met een geïnstal-
leerd vermogen van meer dan 5,0 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.

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

KiesZon
Met ruim 300 megawattpiek aan gerealiseerde zonprojecten, goed 
voor meer dan één miljoen zonnepanelen, heeft KiesZon met haar 
partners de afgelopen 12 jaar de basis gelegd voor de volgende 
stap in de energietransitie: een 100 procent groene energievoor-
ziening. Met het zonnedak als basis en innovaties uit de technolo-
gische hoek, zoals de inzet van slimme opslagtechnieken, demand 
side management en de elektrificatie van mobiliteit werkt KiesZon 
met haar partners elke dag aan het bereiken van dat doel.

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

NEDKAB 
De specialist in aluminium kabel. Wij hebben een ruime voorraad, 
óók in koper. Wij bieden met ons bevlogen team de slimste oplossing 
voor elk kabel gerelateerd project dankzij ruime kennis en jarenlange 
ervaring. Niet alleen in laagspanning, maar ook in middenspanning! 
Nieuwsgierig geworden? Neem dan contact met ons op. 

Danielle Rossen
Rijnstraat 35, 5347KN Oss (Nederland)
T. +31 412 213 030
E. daniellerossen@nedkab.nl
I. www.nedkab.nl 

Petersen Arbozorg & Veiligheid
Met onze veiligheidskundige kennis en ervaring helpen wij 
bedrijven in o.a. de zonne-energie-sector. Wij voeren  veilig-
heidsinspecties uit, werken als veiligheidskundigen in het 
operationele proces en geven trainingen veilig werken op 
hoogte. We presenteren een totaal pakket aan diensten om 
je te ontzorgen op het gebied van arbeidsomstandigheden 
en veilig werken.

Edwin Petersen
Spoorakkerweg 11, 5071NC Udenhout (Nederland)
T. +31 85 0733 659
E. epetersen@epetersen.nl
I. www.epetersen.nl

Pure Energie
Pure Energie is al meer dan vijfentwintig jaar gespecialiseerd 
in duurzame energieprojecten op het gebied van wind en 
zonne-energie. Wij hebben kennis van alle facetten: van loca-
tieonderzoek, planologische procedure en omgevingsproces 
tot bouw en beheer van windmolens en zonneparken en het 
leveren van groene stroom. Inmiddels leveren we ook zon-
nepanelen aan bedrijven en particulieren.

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

RenewabLAW
RenewabLAW, of te wel “Renewables and Law”, is een juridische dienstver-
lener die zich specifiek richt op hernieuwbare energie met een nadrukkelijke 
focus op zonne-energie projecten. RenewabLAW werkt voor projectont-
wikkelaars, (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.

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

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

Solarfi elds
Solarfields gelooft dat we de wereld kunnen verbeteren met 
duurzame energie. We voelen de urgentie om nú stappen te 
zetten om Nederland op grote schaal te verduurzamen. 
Solarfields realiseert, als marktleider, grootschalige parken 
op grond, daken, oude vuilstortlocaties en parkeerplaatsen.
We doen dit niet alleen, maar samen met omwonenden, 
energie coöperaties en onze vertrouwde partners.

Solarif Group
Uw onafhankelijke gespecialiseerde adviseur op het gebied 
van het verzekeren van zonnepanelen, Scope 12 inspecties, 
pre- en post shipment inspecties van zonnepanelen en omvormers 
en bemiddeling van PV-projecten. Onze activiteiten: Solarif 
Insurance, Solarif Risk Management en Solarif Matchmaker. 
Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website: 
www.solarif.nl. Voor vragen staan wij graag tot uw beschikking.  

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

SolarNRG
Een van de grootste leveranciers en installateurs van zonne-
stroomsystemen 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 bestel-
len, en zeer ervaren met collectieven als Eneco, Engie, iChoosr 
en Vereniging Eigen Huis.

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

Solartester
SolarTester biedt kwaliteitscontroles aan van productie in de 
fabriek tot jaren ná installatie | Solartester BV test de kwaliteit van 
PV-modules bij u in het magazijn of op de projectlocatie. Flashtest 
+ Elektroluminescentie + Thermografieonderzoek | Fabricagefou-
ten zoals slechte contacten, ‘micro-cracks’ en printfouten maar 
ook schade door onjuist vervoer, opslag of installatie | Schadebe-
oordeling na hagel, storm, brand  etc. | Een uitgebreide kwaliteits-
test aan de voorkant bij ieder project biedt zekerheid en vertrou-
wen voor de toekomst. Mobiel, onafhankelijk, kosteneffectief!



SOLARWATT
SOLARWATT is Europees marktleider in glas-glas zonne-
panelen en een van ’s werelds grootste leveranciers van elek-
triciteitsopslag. Het Duitse bedrijf werd opgericht in 1993 en 
heeft ook vestigingen in Nederland, Australië, Frankrijk, Groot-
Brittannië, Italië en Spanje. Met meer dan 700 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.

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

194       MARKTGIDS ZONNE-ENERGIE 2023

CONSULTANCY & DIENSTVERLENING
bedrijfsprofielen

Groen-lease.nl
ACTIVUM GROEN LEASE 
BIEDT FINANCIËLE LEASE 
OPLOSSINGEN VOOR HET MKB
Zonnepanelen, batterijen of warmtepomp, 
bij Activum Groen Lease vindt u de perfect 
passende financiering

Activum Groen Lease biedt installateurs en
adviseurs de mogelijkheid hun klantofferte aan 
te vullen met een transparante en eenvoudige
financieringsoplossing voor de zakelijke eindklant. 
Het benoemen van een concreet maandbedrag 
verbetert aantoonbaar de conversie naar opdracht.

Lease van 
zonnepanelen en meer!

Bereken in 2 minuten de maandtermijn 
met de GROEN LEASE CALCULATOR

Activum Groen Lease  ■  Hogehilweg 19, 1101CB Amsterdam  ■  020-7883300  ■  www.groen-lease.nl

Leaseoplossingen voor:
✓ PV panelen

✓ Zonnecollectoren

✓ Warmtepompen

✓ LED verlichting

✓ Energie-opslag

Lease van 
zonnepanelen en meer!
Lease van 
zonnepanelen en meer!

GELIJK 
CALCULEREN?

SCAN DE 
QR-CODE!

Straightforward
Straightforward is een onafhankelijk technisch adviesbureau 
gespecialiseerd in zonnestroomprojecten. Sinds 2008 werkt 
Straightforward voor toonaangevende partijen in de zonnestroom 
en ondersteunt bij het realiseren van financierbare en optimaal 
presterende solar projecten op dak, veld en water. Kennis van regel-
geving, normen en werkingsprincipes worden gecombineerd met 
uitgebreide praktijkervaring. Het totaal vermogen van projecten dat 
Straightforward heeft begeleid, is inmiddels meer dan 3 GWp.

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

WATT Infra netinpassingen
WATT Infra bouwt vol overgave mee aan de energietransitie. 
We hebben volle focus op infrastructuur voor zon- en wind-
parken en (stads)warmte. We helpen u graag met engineering 
en realisatie van Middenspanning en Hoogspanning-verbindingen. 
Waar van toepassing maken we gebruik van cablepooling, 
spanningstransformaties en batterij opslag. Met een fanatiek 
en ondernemend team doen we het net even anders.

innovatie   -   engineering   -   realisatie
Robbert van Gompel
Achtseweg Zuid 151E, 5651GW Eindhoven (Nederland)
T. +31 6 535 68 782
E. robbert@watt-infra.nl
I. www.watt-infra.nl

Zonnegilde 
Zonnegilde BV is dé specialist in geïntegreerde oplossingen op het 
gebied van zonne-energie, energieopslag en laden. Wij ontzorgen 
onze klanten volledig: van advies tot installatie, inspectie en on-
derhoud. Voor onze klanten gaan verduurzamen en geld verdienen 
hand in hand, zelfs in tijden van netcongestie en verhoogde ener-
gieprijzen. Met meer dan 10 jaar ervaring adviseren en realiseren 
wij duurzame energieprojecten voor ondernemers, vastgoedbeleg-
gers, ontwikkelaars, (regionale) overheden en waterschappen. 

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



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.

Alles voor een compleet solarsysteem

webshop.solarclarity.nl


