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Professioneel 
starten met 
zonne-energie?

•	 PV Basiscursus;

•	 PV techniek training;

•	 PV advies- en verkoop training.

www.solarclarity.nl/academy
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Schrijf u nu in voor één van onze

merkonafhankelijke trainingen over

zonnestroom (PV), zoals:
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Wij zoeken 

nieuwe collega’s.

Heb je interesse?
kijk op www.solarclarity.nl 

onder vacatures.

Solarclarity BV 
Flevolaan 21 
1382 JX Weesp 
+31(0)294-769028 
hr@solarclarity.nl 
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Setting 
the solar 
standard 
in purity

The name of our game is ultra-high purity gas 

and fl uid handling, conditioning and delivery 

solutions. Clients worldwide profi t from our 

ability to provide minimal TCO while delivering 

the highest levels of quality and reliability. 

Our production sites feature certifi ed orbital 

stainless steel welding, plastic welding, and 

assembly in over 1000 m2 cleanrooms up to 

class 10 for high purity manufacturing. R&D, 

design engineering, global installation and 

commissioning complete our extensive high 

level services and leading solutions to the 

solar industry.

Turn-key installations:
• Gas & chemical infrastructures
• Gas & chemical distribution and control panels
• Hook up of production (vacuum) equipment
• Gascabinets and Bulk Chemical systems

(Sub)assemblies for OEM’s:
• R&D&E of custom & standard products 

and assemblies
• Purifi cation and assembling under cleanroom 

conditions
• Bulk Chemical systems for POCL3/BBr3
• Supply subassemblies for liquid precursors
• Vacuum piping set ups
• Contamination (RGA, TOC, etc.), particle and 

moisture analysis & Helium leak checking
• Measurement and control equipment for 

industrial applications

Lamers High Tech Systems B.V. 
P.O. box 46, 6500 AA Nijmegen

The Netherlands Tel:  +31 (0)24 - 3716777 
Fax: +31 (0)24 - 3777695 E-mail:info@lamersHTS.com

www.lamershts.com
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natutech montage

www.natutech.eu

natutech                    Natuurlijk      
voordelig!

Dé groothandel in duurzame energie!

dak 
GeïnteGreerd 

montaGe 
systeem voor 
zonnepanelen

De voorDeleN 
vaN het iN Dak 

moNtage systeem 
vaN Natutech:

 
l eenvoudig aan te brengen

l uitstekende uitstraling 

l hDPe plaat

l kostenbesparing

l minder dakpannen

l scherp geprijsd 

Binnenkort

Configuratie 
tool



www.natutech.eut  +31 180 496 760      F  +31 180 496 761

Dak geïntegreerd montage systeem 
voor zonnepanelen

montage systemen natutech

in dak montagesystemen

natutech, dé groothandel op het gebied 
van duurzame energie heeft een in dak mon-
tage systeem voor zonnepanelen. Het sys-
teem is goed toepasbaar en is makkelijker 
te monteren. 

Wanneer zonnepanelen bij nieuwbouw of re-
novatie geïntegreerd moeten worden is het 
verstandig om het in dak montagesysteem 
systeem van natutech toe te passen. Het 
systeem heeft een HDPE plaat welke op het 
dakbeschot gemonteerd wordt en zorgt voor 
een waterkerende laag. 

Op de HDPE plaat worden bevestigings- 
ankers geplaatst waarop een normale mon-
tagerail wordt bevestigd. Nadat de rails  
geplaatst is en de zijgoten zijn aangebracht 
kunnen de zonnepanelen gemonteerd wor-
den met midden- en eindklemmen. 

► HDPE plaat als 
waterkerende laag

► Aluminium anker 
geschikt voor 
bevestiging van 
profiel

► Profiel leverbaar 
in verschillende 
lengtes

► Snelle montage 
dankzij voorgemon-
teerde klemmen

eenvoudige 

installatie!
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Lijken pikken?! Stop, ga innoveren!
Deze eerste editie van 2013 van Solar Magazine zit bom- en bomvol. De 
artikelen kennen een grote diversiteit, zowel over positieve als nega-
tieve marktontwikkelingen. Van de promotiecampagne Solar Days tot 
de nieuwe vakbeurs Solar Solutions, de mogelijke importheffing op Chi-
nese zonnepanelen, de ingebruikname van de CIGS-pilotlijn door Solli-
ance en de Nederlandse bedrijven TULiPPS Solar, SCX Solar en SunCycle 
die fikse vorderingen maken met hun industriële productinnovatie.

Natuurlijk kan ik in mijn voorwoord de commotie rond de niet werkende 
junctionboxen bij een (beperkt!) aantal zonnepanelen niet ongenoemd 
laten. Zowel de media als concullega’s vielen over elkaar heen om te roe-
pen om een broodnodige kwaliteitsslag in de sector. Niks ten nadele van 
een aantal van de partijen die zo snel mogelijk van de daken schreeuw-
den dat dergelijke problemen niet bij hen voorkomen, maar dat lijkt mij 
toch verre van de waarheid. Zelfs giganten als Philips en Toyota kennen 
met enige regelmaat recalls van producten die niet werken. Laten wij 
onszelf als sector niet voor de gek houden dat dit slechts bij één bedrijf 
voorkomt.  En ja, het is begrijpelijk dat commerciële marktpartijen willen 
benadrukken dat zij geen panelen dan wel junctionboxen leveren die 
defect zijn of slecht functioneren, maar lijken pikken en andere bedrijven 
verder beschadigen lijkt mij toch niet iets wat wij als Nederlandse solar 
community moeten willen. Ga liever innoveren en maak kwaliteit mo-
gelijk! Als redactie mochten wij ten tijde van de stortvloed aan media-
aandacht op één dag een recordaantal van vijftienhonderd unieke 
bezoekers (!) verwelkomen. Gelukkig kwam dit voort uit het feit dat wij 
de berichtgeving daar waar nodig – en dit deden wij samen met onze 
fanatieke collega-blogger Polder PV – corrigeerden en duidden.

Ik kondigde het dan ook in de vorige editie al aan, 2013 wordt het jaar 
waarin Solar Magazine haar positie als leidend medium in bericht-
geving over zonne-energie verder uitbouwt. In de eerste maand dat 
onze nieuwe website live was, steeg het bezoekersaantal direct met 
vijfentwintig procent. Met uitgebreid nieuws over marktontwikke-
lingen en gedetailleerde dossiers over onder meer de Solar Days en 
de vakbeurs Solar Solutions, is het informatieniveau op de website 
hoog. Inmiddels hebben ruim twintig bedrijven zich al op laten 
nemen in het nieuwe online Solar Industry Register, een database 
waarin de in Nederland en Vlaanderen in de zonne-energie actieve 
bedrijven en organisaties opgenomen zijn. Langs deze weg wil ik u 
nogmaals oproepen om als u nieuws omtrent zonne-energie heeft, 
de redactie te mailen (redactie@solarmagazine.nl). Tenslotte hoop ik 
u op de stand van Solar Magazine te mogen ontmoeten tijdens de 
vakbeurs Solar Solutions op 17 en 18 april! 

Edwin van Gastel, uitgever en hoofdredacteur Solar Magazine

Voorwoord
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Nieuwsblog en 
wekelijkse ‘Zonneflits’ 
Solar Magazine online

Failliet Photovoltech 
verkocht aan Mexicaan
Waar veel Europese zonne-energiebedrijven 
die door de solar shake out in de indus-
trie failliet gaan opgekocht worden door 
Aziatische bedrijven, krijgt het Vlaamse 
Photovoltech een Mexicaanse eigenaar. 
Zonnepanelenproducent Solartec koopt het 
productiemateriaal van het ter ziele gegane 
Photovoltech op voor 47,75 miljoen euro. Het 
materiaal zal worden herplaatst in Mexico.

Ex-Solland Solar onderdeel Sunweb Solar 
verkocht aan Finse onderneming

Na een zoektocht van bijna een kalenderjaar 
is Henk Roelofs erin geslaagd Sunweb Solar 
te verkopen, te weten aan het Finse Cencorp 
Corporation. Sunweb Solar – een overgeble-
ven onderdeel van Solland Solar dat vorig 
jaar na een eerdere management buy-out 
werd verkocht aan het Italiaanse Puffin – was 
Neerlands trots als het om solar innovatie 
ging. De Sunweb-zonnecel was vorig jaar nog 
genomineerd voor een Dutch Solar Award 
en is ontwikkeld door ECN in samenwerking 

met Solland Solar. Het Finse Cencorp heeft 
Sunweb Solar overgenomen voor een bedrag 
van vierhonderdvijftigduizend euro in cash en 
voor vijfhonderdvijftigduizend euro aan aan-
delen. Cencorp-directeur Savisalo toont zich 
content met de aankoop en verklaart dat de 
Sunweb-productietechnologie aangewend 
zal worden voor een nieuwe moduleproduc-
tielijn. Op het hoogetepunt verwacht Savisalo 
met de Sunweb-technologie een omzet van 
maar liefst vijftig miljoen euro te bereiken.

Solar Magazine heeft eind januari haar online 
nieuwsplatform gelanceerd. Op de website 
www.solarmagazine.nl wordt dagelijks 
over actualiteiten geblogd en is onder meer 
het Solar Industry Register te raadplegen. 
Dit is een database waarin bezoekers een 
groot aanbod van zonne-energiebedrijven, 
-producten en -diensten kunnen vinden. Met 
de ‘Zonneflits’ is bovendien een wekelijkse 
nieuwsbrief opgestart. Aanmelden voor deze 
nieuwsbrief kan via de website. De portal trok 
in de eerste vier weken 6.873 unieke bezoe-
kers, een toename van het bezoekersaantal 
ten opzichte van de oude website met ruim 
vijfentwintig procent. De Zonneflits kent 
inmiddels ruim vierduizend abonnees.

Ballast Nedam Solar 
wint aanbesteding 
cluster Gelderland
Ballast Nedam mag inwoners en bedrijven 
in de regio Rivierenland in de provincie Gel-
derland van zonnepanelen gaan voorzien. 
Het bedrijf kwam als winnaar uit de bus bij 
de Europese aanbesteding van zonnepane-
len door Regio Rivierenland en Stadsregio 
Arnhem Nijmegen. Van de tien inschrijvers 
biedt het bedrijf naar het oordeel van het 
regionale cluster het beste aanbod.

Meest geklikt in onze nieuwsbrief

1. Ophef over brandgevaar zonnepanelen, Alrack lanceerde al in 2011 fire protector 
Waar de Nederlandse media massaal hun kans grijpen om zonne-energie te bekri-
tiseren (over brandgevaar bij tienduizenden Multisol-zonnepanelen  van het ‘oude’ 
Scheuten Solar door mankementen aan de junctionbox geproduceerd door Alrack) 
vergeten ze te melden dat Alrack zelf al in 2011 een fire protector lanceerde. 

2. Energie Dongen gaat btw op zonnepanelen terugvorderen 
Energiecorporatie Energie Dongen gaat samen met haar leden een verzoek indienen 
tot teruggave van btw over de in 2012 geplaatste zonnepanelen. Dit omdat Generaal 
Sharpston het Europese Hof van Justitie geadviseerd heeft dat huiseigenaren moeten 
worden aangemerkt als btw-ondernemer. 

3. Oskomera Home Solar bedient Zonnig-Limburg 
Oskomera Home Solar is geselecteerd voor de inkoopactie Zonnig-Limburg. Het be-
drijf gaat woningen van tweeëntwintig Limburgse woningcorporaties bedienen. 

4. Oskomera Home Solar wint derde inkoopactie Vereniging Eigen Huis 
Oskomera Home Solar heeft na de eerste twee edities, ook de aanbesteding voor 
derde inkoopactie van Vereniging Eigen Huis gewonnen.  

5. Rapport AFSE schiet importheffing EU af  
De Alliance for Affordable Solar Energy (AFASE) heeft uitgehaald naar de EU. De over-
wogen antidumpingrechten zouden leiden tot een sterk verminderde vraag  en een 
mogelijk banenverlies voor 242.000 Europese werknemers in de komende drie jaar. 
 
Via het tabblad ‘Aanmelden nieuwsbrief’ op www.solarmagazine.nl kunt u zich  
inschrijven als ontvanger van onze wekelijkse digitale nieuwsbrief ‘Zonneflits’.

INTERNATIONAAL
Solarcentury ziet portfolio groeien 
met zeventig megawattpiek
Solarcentury – het Engelse bedrijf dat ge-
leid wordt door de Nederlandse directeur 
Frans van den Heuvel – heeft in het Ver-
enigd Koninkrijk zeventig megawattpiek 
aan haar portfolio gevoegd. 

Suriname aan zonne-energie 
zonder hulp Nederland
Het Surinaamse binnenland wordt vanaf 
dit jaar geleidelijk aan verlost van het nij-
pend elektriciteitstekort. De regering heeft 
hiertoe hulp ingeroepen van Frankrijk, 
India en China en meldt dit expliciet niet 
bij Nederland te doen.

Amerikaanse zonnewarmtebranche 
slaat handen ineen
In Amerika is een honderd leden tellende 
branchevereniging voor de zonnewarm-
tesector in het leven geroepen: de Solar 
Heating and Cooling Alliance. Met de op-
richting moet er een einde komende aan 
de slechte organisatie binnen de sector.

First Solar bereikt mijlpaal van 
honderd megawatt
Dunne filmfabrikant First Solar heeft een 
belangrijke mijlpaal bereikt. In California is 
het zonnepaneel met dunne filmzonnecel-
len geïnstalleerd waarmee een volume van 
honderd megawatt is bereikt. 

Duitse markt krimpt tot 3,9 gigawatt
EuPD Research voorspelt dat de Duitse 
zonnestroommarkt in 2013 krimpt tot een 
niveau van 3,9 gigawatt. In 2012 werd nog 
7,6 gigawatt bijgebouwd.

Geïnstalleerd vermogen Frankrijk 
boven vier gigawatt
Frankrijk heeft in december de grens door-
broken van vier gigawatt aan zonnestroom-
installaties. Dit blijkt uit cijfers van de 
Commission on Sustainable Development. 

‘Duurzame Duitse solar markt in 2014’
Deutsche Bank voorspelt dat de Duitse 
zonne-energiemarkt in 2014 volledig ge-
transformeerd is van een gesubsidieerde 
naar duurzame markt zonder de nood 
voor subsidiemaatregelen.

Investeringen smart grids verdubbelen
Wereldwijd werd er afgelopen kalender-
jaar 13,9 miljard dollar geïnvesteerd in de 
ontwikkeling van smart grids, dit volume 

zal volgens Bloomberg New Energy Fi-
nance in 2018 verdubbeld zijn.

Onduidelijkheid over mogelijke 
overname Suntech door overheid 
Suntech wordt volgens de New York Times 
mogelijk overgenomen door de gemeen-
telijke overheid van haar Chinese thuis-
haven. Een overheidsfunctionaris heeft 
tegenover persbureau Bloomberg echter 
verklaard dat ‘China Suntech niet redt 
omdat het via bezuinigingen er bovenop 
moet komen’. 

Uruguay wil ‘goedkoopste 
zonne-energie ter wereld’
De Uruguayaanse overheid wil zonne-
energie gaan produceren tegen de laagste 
prijs ter wereld, in totaal met een geïn-
stalleerd vermogen van tweehonderd 
megawatt.

Shell’s Solar Frontier laat forse groei zien
Dunne filmfabrikant Solar Frontier plukt de 
vruchten van de sterke groeiende vraag in 
Japan. Solar Frontier maakt bekend markt-
leider te zijn in downstream-toepassingen 
en ‘turn key’-oplossingen.

Frankrijk roept pv-taskforce in het leven 
De  Franse overheid heeft twee nieuwe 
taskforces in het leven geroepen om haar 
zonne-energiedoelen te halen: de instal-
latie van één gigawatt aan zonnestroomin-
stallaties in 2013. 

Tsjechië bereikt mijlpaal van  
twee gigawatt zonne-energie
Tsjechië heeft eind vorig jaar een zon-
nestroomcapaciteit van 2,085 gigawatt 
bereikt. In december werd daarbij een 
vermogen van 52 megawatt gerealiseerd.

Chili gooit hoge ogen in Latijns-Amerika
Chili is hard op weg om de belangrijkste 
afzetmarkt voor zonne-energiesystemen 
in Latijns-Amerika te worden. Het land 
heeft vorig jaar voor ruim drie gigawatt 
aan projecten goedgekeurd.

Taiwan: explosieve orderstijging 
door impasse EU en China
De Taiwanese solar industrie heeft te ma-
ken met een explosieve orderstijging. Di-
verse Chinese bedrijven zouden Europese 
klanten ‘gedwongen’ hebben orders te 
verplaatsen in verband met de op handen 
zijnde importheffing op Chinese panelen.

5

Oproep voor voorstellen 
projecten SOLAR Era-Net
SOLAR ERA-NET heeft een call geopend voor 
de solar industrie om projectvoorstellen in te 
dienen. De sluitingsdatum voor het indienen 
is 15 mei 2013. SOLAR ERA-NET is een project 
met als doel de samenwerking tussen Euro-
pese organisaties stimuleren en als thema 
‘Solar Electricity for the Implementation of the 
Solar Europe Industry Initiative’.

Tempress scoort order 
van 5,3 miljoen dollar

Opnieuw is er goed nieuws voor de Neder-
landse solar industrie. Na goede berichten 
voor Smit Ovens (tiende CIGS-machine 
verkocht) en SoLayTec (eerste ALD-productie-
machine verkocht), is Tempress Systems aan 
de beurt. Zij heeft voor haar diffusieproduc-
tieapparatuur een order van 5,3 miljoen dollar 
gescoord. De order is voor een klant die een 
fabriek van enkele honderden megawatts wil.

Samenwerking  
Van der Valk Solar en 
Rexel Nederland
Van der Valk Solar Systems en Rexel Neder-
land hebben een samenwerkingsverband 
gesloten om klanten compleet te ontzorgen 
bij de aanschaf van zonnepanelen. Rexel Ne-
derland levert een totaalpakket aan zonnepa-
nelen en toebehoren. Daarnaast biedt zij een 
eigen team van specialisten die installateurs 
ondersteunen bij het ontwerp en de aanleg 
van een betrouwbare zonne-energie-instal-
latie. ‘De betrouwbaarheid van een zonne-
energie-installatie wordt voor een groot deel 
bepaald door het montagesysteem’, aldus 
Maurits van Brunschot, Algemeen Directeur 
van Rexel Nederland. ‘Wij zochten de samen-
werking met een toonaangevend, innovatief 
bedrijf dat systemen levert die voldoen aan 
de hoogste kwaliteitseisen.’
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Switch2Solar speelt lanceert haar nieuwe opleidingsprogramma en het bijbehorende diploma 
‘Solar specialist’. In september kunnen de eerste kandidaten bij Switch2Solar examen doen 
voor het diploma ‘Solar specialist’. Naast de basiskennis met betrekking tot de veilige, deug-
delijke plaatsing (op het dak) en de elektrische aansluiting wordt de kandidaat uitgebreid 
getoetst op kennis en vaardigheden rond kwalitatief onderscheidend advies en het ontwerp 
van installaties. Per opleiding worden maximaal tien deelnemers toegelaten, zodat er veel 
ruimte voor persoonlijke aandacht en gerichte uitleg is. De opleidingen van Switch2Solar kun-
nen tevens via Solarclarity in Weesp en Sunconnex in Amsterdam-Zuidoost worden gevolgd. 
Voor verkopers is er een cursus Advies en een tweedaagse training Verkoopvaardigheden. In 
de tweedaagse cursus techniek ligt de focus op het ontwerpen van systemen met een hoog 
rendement. Voor installateurs is er een praktijkcursus waarin alle elementen van de daadwer-
kelijke installatie aan bod komen. Deze cursus wordt gegeven in Breda bij partner EGM-Ener-
gyguard waar gebruik wordt gemaakt van een indoor-dak waarop wordt geoefend. 

Switch2Solar introduceert diploma ‘Solar specialist’

Op een melkveebedrijf in Dedemsvaart zijn 
de eerste zonnepanelen gelegd uit ronde 
twee van de agrarische Vraagbundeling Zon-
nepanelen, georganiseerd door de Landelijke 
Tuinbouw Organisatie (LTO). Melkveehouder 
Slager heeft 192 zonnepanelen laten instal-
leren op het dak van zijn stal.

Eerste panelen tweede 
actieronde LTO gelegd

AS Solar Benelux wordt GPC Europe
Groothandel AS Solar Benelux verandert van 
naam. Na een buy-out komt het bedrijf nu 
volledig in Belgische handen, met een naams-
verandering als gevolg: vanaf heden gaat het 

bedrijf door het leven onder de naam Grid 
Parity Concepts Europe (GPC Europe). Behalve 
de naam verandert er voor de partners niets. 
Ignace Dumon, medeoprichter en zaakvoer-
der, heeft vertrouwen in de toekomst: ‘De 
Benelux blijft onze thuismarkt die we op onze 
gekende gedreven manier bewerken. Neder-
land is daarbij een forse groeimarkt. Wij zullen 
onze internationale activiteiten verder uitbou-
wen.’ Geert Maenhout, managing director: 

‘We wensen verder onze rol als sterke speler 
te vervullen, zowel op de binnenlandse als op 
de Europese markt, en zullen daarvoor blijven 
inspelen op onze sterke punten zoals service, 
een compleet productengamma, korte leve-
ringstermijnen, een sterke logistiek en een 
gebruiksvriendelijke webshop. De markt staat 
in veel landen onder druk, maar als deel van 
de maatschappij zijn we het verplicht de kaart 
van de hernieuwbare energie te trekken.’ 

Solarclarity breidt 
assortiment uit
Solarclarity heeft een nieuwe distributie-
overeenkomst gesloten met Plugwise. Het 
assortiment van Solarclarity wordt hierdoor 
uitgebreid met het Plugwise Home Solar 
pakket. Met Stealth M+, de Stretch 2.0, en 
de Plugwise app is het Home Solar pakket 
geschikt om op huishoudniveau het Plugwise 
systeem uit te proberen en inzicht te krijgen 
in de zonnestroomproductie. Vanaf april 2013, 
introduceert Solarclarity verder de nieuwe LG 
monoX NeoN serie, te beginnen met de mono 
280 wattpiek panelen. De high-performance 
module combineert LG’s n-type celproductie-
technologie in één geavanceerde unit.

500 leden SALO gaan 
zonnepanelen installeren 

Inkoopvereniging SALO – dat vijfhonderd 
leden kent in de vorm van installateurs, 
loodgieters en dakdekkers in de regio’s 
Noord-Holland boven het Noordzeekanaal, 
Haarlem, Haarlemmermeer, het Gooi en 
Friesland – gaat met haar vijfhonderd leden 
zonnepanelen installeren die geleverd wor-
den door Solar Electricity Systems.

ZonAtlas rukt op bij Nederlandse overheden

Wij leveren zonne-energiesystemen
en helpen installateurs deze succesvol te verkopen

Solarcentury, opgericht in 1998, levert niet alleen uitstekende 
zonne-energiesystemen aan installateurs. Wij helpen u ook 
om zonne-energie makkelijker, sneller en succesvoller te 
verkopen en te installeren: gratis offerte tool voor het maken 
van professionele  aanbiedingen, marketingondersteuning, 
training en engineering support. 

Ga naar solarcentury.nl/support om te zien hoe wij u 
kunnen ondersteunen.

Solarcentury Benelux | Binnen Parallelweg 10, 5701 PH Helmond | www.solarcentury.nl | info@solarcentury.nl | T 0492 7924

Offerte Tool

Sollarok gaat industrie 
ondersteunen
Het nieuwe consortium Solar Regions of 
Knowledge (Sollarok) heeft aangekondigd 
de Europese solar industrie te gaan onder-
steunen. De verschillende partners – onder-
zoekers, ondernemers en bestuurders – zijn 
afkomstig uit Duitsland, België, Nederland, 
Frankrijk, Slovenië, Spanje, Litouwen, Noor-
wegen en Oostenrijk.

Kabinet: geen nieuwe  
subsidie zonnepanelen
Uit beantwoording op door de PvdA inge-
diende Kamervragen blijkt dat het kabinet 
niet van plan is opnieuw subsidie voor zon-
nepanelen in te stellen via de SDE-regeling 
vanwege de al goed functionerende markt.

Alle gemeenten in de provincie Gelderland, 
Haarlem, Bloemendaal, Heemstede, Eind-
hoven, Groningen, Leeuwarden en mogelijk 
alle gemeenten in de provincie Limburg 
kiezen voor de uit Duitsland overgewaaide 
ZonAtlas. De provincie Gelderland is de 
grootste afnemer en gaf het Klimaatverbond 
en Tetraeder.solar de opdracht om de in mei 
te lanceren ZonAtlas te ontwikkelen. De pro-
vincie verwacht dat het instrument de tran-
sitie naar een duurzame energievoorziening 
in Gelderland zal versnellen. Het interactief 
webinstrument is vanaf mei beschikbaar.
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Nationaal Windenergie Congres 
in Amersfoort op 16 mei
Op 16 mei 2013 vindt het Nationaal Wind-
energie Congres plaats. Windenergie heeft 
een hoge prioriteit vanuit het Rijk en is één 
van de belangrijke pijlers voor de duur-
zaamheiddoelstelling.

DONG Energy Solar Challenge 2014 
op 28 juni 2014
Op 28 juni 2014 klinkt voor de vijfde keer het 
startschot van de DONG Energy Solar Chal-
lenge, oftewel de Friese zonnebootrace. 

Duurstroom installeert 
off-grid systeem bij Elektoor
Installatiebedrijf Duurstroom heeft bij 
Elektoor te Rucphen een off-grid zonne-
energiesysteem geïnstalleerd waarmee de 
organisatie volledig zelfvoorzienend is. 

Fors verlies Bekaert door solar crisis 
Het Vlaamse Bekaert heeft bekendge-
maakt 194,9 miljoen euro verlies te hebben 
geleden. Dit wordt grotendeels veroor-
zaakt door herstructureringen in haar solar 
wafer draadzaagactiviteiten.

Groen licht zonne-energieproef langs A2
De gemeente De Ronde Venen en de 
provincie Utrecht hebben groen licht 
gegeven voor een particulier initiatief voor 
het opwekken van zonnestroom via een 
zonnepanelenveld langs de A2. 

Gemeente Putten voorziet 
gemeentehuis van zonnepanelen
Bos Installatietechniek heeft op het Putten-
se gemeentehuis zonnepanelen geplaatst 
als onderdeel van de actie ‘Voor niets gaat 
de zon op’, waarbij ondernemers een solar 
scan konden laten uitvoeren.

Agentschap NL organiseert 
bijeenkomst ‘Zon op School’
Agentschap NL organiseert op 5 april een 
informatie- en ervaringsuitwisselingsbij-
eenkomst voor scholen en schoolbesturen 
die zich verdiepen in de aanleg van zon-
nepanelen op hun gebouwen.

Berkelland start met 
energiefinancieringsregeling
De gemeente Berkelland heeft een duur-
zame energiefonds met een budget van 
twee miljoen euro in het leven geroepen 
fonds waaruit geld kan worden geleend 
voor zonnepanelen en zonneboilers.

Dura Vermeer verzorgt nieuwbouw DIFFER
Op de campus van de Technische Universiteit 
Eindhoven gaat Dura Vermeer nieuw laborato-
riumgebouw bouwen voor DIFFER, het Dutch 
Institute for Fundamental Energy Research. 

Zonnepanelenakkers op Texel afgekeurd
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland zijn 
tegen het plan om boeren op het Waddenei-
land Texel de ruimte te geven om hun akkers 
vol te plaatsen met zonnepanelen.

Drechtsteden starten inkooptraject 
‘Samen Zonne-energie’
De Zuid-Hollandse Drechtsteden, waaron-
der Dordrecht en Papendrecht, starten met 
de groepsaankoop van zonnepanelen via 
energiegroepsaankoper IChoosr.

‘Verplicht zonnepanelen bij nieuwbouw’
Uit onderzoek in opdracht van Eneco blijkt 
dat ruim de helft van de Nederlanders van 
mening is dat de installatie van zonnepanelen 
bij nieuwbouw verplicht moet worden. 

Amsterdam werkt aan ‘Zonvisie’
In het voorjaar 2013 van wil de gemeente 
Amsterdam haar visie op zonne-energie 
presenteren. De gemeente houdt momen-
teel inspraakrondes om de meningen van 
burgers over de plannen te horen. 

SolarBrick wint innovatieprijs 
Tijdens de beurs Bouwinnovatie heeft 
Ventilation Company een award gewonnen 
met haar Solar Bricks: lichtgevende, glazen 
klinkers die ’s avonds licht geven via overdag 
opgewekte zonne-energie. 

Eneco lanceert Zonnepanelensimulator
Eneco heeft een Zonnepanelensimulator 
gelanceerd om mensen die zich oriënteren op 
zonne-energie te helpen bij het maken een 
inschatting wat zonnepanelen opbrengen.

KiesZon voorziet tapijtfabrikant Desso 
van zonnepanelen
KiesZon (het voormalige International Solar) 
heeft bij tapijtfabrikant Desso in Waalwijk 
een zonnestroominstallatie aangelegd van 
vierhonderd zonnepanelen.

Noordenveld plaats zonnepanelen op 
zeven gemeentelijke gebouwen
De gemeente Noordenveld gaat ruim veer-
tienhonderd zonnepanelen plaats op zeven 
gemeentelijke gebouwen zonnepanelen. De 
investering bedraagt zo’n half miljoen euro. 

‘Één op zeven Belgische huishoudens 
leeft op zonne-energie’
Met een geïnstalleerd zonnestroomvermo-
gen van 2,6 gigawatt in kan één op de zeven 
Belgische huishoudens volgens energiefede-
ratie APERe leven op zonne-energie.

ING gaat zonnepanelen verkopen
ING gaat met energiebedrijf E.ON zonnepane-
len verkopen. ING wil via E.ON klanten tegen 
scherpe prijzen aan zonne-energie helpen. 

Zeshonderd zonnepanelen op 
sporthal Nieuwpoort-Langerak
Molenwaard heeft besloten tweehonderddui-
zend euro uit te trekken voor de aanleg van 
zeshonderd zonnepanelen op het dak van de 
nieuwe sporthal in Nieuwpoort-Langerak. 

Markel International introduceert 
zonne-energieverzekering
Verzekeraar Markel International Nederland, 
gespecialiseerd in aansprakelijkheids- en tech-
nische verzekeringen, introduceert een verze-
kering voor zonnepanelen en zonneboilers. 

West-Vlaming betaalt  in België
de hoogste netvergoeding
Een West-Vlaming met zonnepanelen betaalt 
bijna de helft meer daarvoor aan zijn netbe-
heerder dan pakweg een Antwerpenaar.

Grootste groene zonnedak van  
Nederland in Arnhem
InEnergie heeft in Arnhem het grootste 
groendak van Nederland opgeleverd dat is 
voorzien van zonnepanelen, het oppervlak is 
elfhonderd vierkante meter.

Centrosolar levert 499 zonnepanelen 
woningcorporatie Flevoland
Centrosolar Benelux heeft voor de Flevo-
landse woningcorporatie Oost Flevoland 
Woondiensten een zonnestroominstallatie 
met 499 zonnepanelen opgeleverd. 

Kaco kiest Ivada Electric als 
Nederlandse servicepartner
Solar en winddistributeur Ivada Electric is 
door het Duitse Kaco New Energy – nummer 
drie in de markt van omvormers – geselec-
teerd als service partner voor Nederland. 

België loopt warm voor zonneboilers
Belsolar meldt een stijging van vijfendertig 
procent in de verkoop van zonneboilers. In 
2012 werd 62.000 vierkante meter toegevoegd, 
in totaal is er nu 400.000 vierkante meter.

NIEUWSFLITSEN
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InterSOLUTION weet bezoekers-en standhoudersaantal  te consolideren
De organisatie van InterSOLUTION 2013 
kan tevreden terugkijken op haar jubileum-
editie. De grootste en tot voor kort enige 
zonne-energievakbeurs voor de Benelux 
wist bij haar vijfde editie het bezoekersaan-
tal nagenoeg te consolideren (4.584 bezoe-
kers uit dertig landen) en telde evenveel 
exposanten als afgelopen kalenderjaar (122 
stuks). Opnieuw groeide het percentage 
Nederlandse bezoekers, ditmaal tot twee-
endertig procent. Delphine Martens van 
organisator Delfico kijkt tevreden terug. 

‘Ondanks de economische crisis stellen we 
een positieve houding vast bij de profes-
sionals in de zonne-energiesector. We zit-
ten allen in een uitdagende positie, maar 
zijn hoopvol voor de toekomst. Installa-
teurs, elektriciens, aannemers, dakwerkers 
enzovoorts kwamen hun licht opsteken op 
de beurs om bij te blijven met de vernieu-
wingen in de markt. InterSOLUTION, de 
enige vakbeurs voor zonne-energie in de 
Benelux, verhoogt het bewustzijn voor een 
groene en duurzame economie.’
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Het onderzoek van de Europese Unie naar mogelijke dumpingpraktijken van Chinese zonne-energiefabrikanten 
houdt de (inter)nationale sector steeds meer in haar greep. Met nog enkele onzekere maanden over het al dan 
niet instellen van forse importheffingen in het vooruitzicht, bevindt Nederland zich in een ongemakkelijke 
spagaat. De binnenlandse markt groeit namelijk ongekend hard, maar tegelijkertijd is de aanvoer van ‘goedkope’ 
veelal Chinese zonnepanelen door het tumult in gevaar. Solar Magazine maakte een rondje langs de velden en 
sprak met diverse Nederlandse spelers uit de solar community.

Wim Sinke, het gezicht van het Nederlandse 
pv-onderzoeksveld en verbonden aan het 
Energieonderzoek Centrum Nederland:
‘Een heffing zou dramatische gevolgen heb-
ben voor de exporterende pv-sector in Neder-
land en Europa. De Verenigde Staten hebben 
eerder al een soortgelijke heffing ingevoerd 
en de zure vruchten mogen plukken. Iedere 
tegenmaatregel vanuit China – en die komen 
er ongetwijfeld – betekent een dreun voor 
bedrijven hier. Daar Duitsland zijn export van 
allerlei hightech producten vermoedelijk niet 
op het spel wil zetten, verwacht ik dat het bij 

‘Nadat de rook is opgetrokken, gloort 
nog altijd die koperen kernfusie ploert’

Onderzoek EU Chinese dumpingpraktijken houdt ook Nederland in haar greep:

maatregelen zal blijven tegen de overduide-
lijke excessen (waarbij Europese tussenhandel 
trouwens niet onschuldig is). Europa kan beter 
werken aan het ontwikkelen van toptechnolo-
gie en aan integrale kwaliteitsborging en -la-
beling dan aan het opwerpen van barrières.’

Dennis Gieselaar, directeur van Oskomera 
Solar Power Solutions, een van Nederlandse 
grootste installerende spelers van de solar keten:
‘Het heffen van importheffingen op Chinese 
zonnepanelen heeft volgens ons negatieve 
gevolgen voor de realisatie van een Europese 

duurzame energievoorziening en de verdere 
ontwikkeling van een hoogwaardige zon-
nestroomindustrie in Europa. De heffingen lei-
den op zijn minst tot een sterke vertraging van 
de toepassing van zonnestroom in de lidstaten 
en de ontwikkeling van een waardevolle be-
drijfskolom met velen hoogwaardige banen. 
Een eventueel besluit om heffingen toe te 
passen zou volgens ons dan ook onbegrijpelijk 
zijn. Wanneer de logica en reden zegeviert zal 
de Europese Commissie besluiten om enkel 
een politieke reprimande te geven maar niet 
over te gaan tot heffingen. Echter; het betreft 
politieke besluitvorming waarbij logica en 
reden nog weleens het onderspit delven. We 
zullen daarom als zonnestroomsector onszelf 
zover mogelijk moeten klaarstomen voor 
eventuele negatieve berichtgeving uit Brussel.’

Roel Cals, directeur van EnergiebauSolar Power 
Benelux dat al meer dan dertigjaar tot de Europese 
top behoort als fotovoltaïsche groothandel:
‘Een importheffing zal zeker gevolgen hebben 
voor de Europese pv-markt en ook voor de 
Benelux. De (Chinese) pv-industrie zal echter 
naar alternatieve oplossingen zoeken zodat de 
vraag niet geheel stil komt te liggen. De Euro-
pese producenten zitten nu op een prijsniveau 
van circa zeventig eurocent per wattpiek. Dit is 
het prijsniveau waarop vorig jaar de Neder-
landse markt aansprong en dit geeft aan dat 
Europese zonnepaneelproductie wel degelijk 
een alternatief is. Verder verwacht ik dat Chine-
se fabrikanten ook productie in Europa gaan 
opstarten zoals CSUN dat nu al doet in Turkije. 
Verder worden producenten uit Korea, Taiwan 
of andere lagelonenlanden buiten China niet 
getroffen door de importheffing. Al met al 
zal er zal zeker een tijdelijke afkoeling van de 
markt ontstaan door de importheffingen, 

Chronologie importheffingsdossier

•	 18 mei 2012: de Verenigde Staten stellen in reactie op vermeende Chinese dum-
pingpraktijken een importtarief in op zonnepanelen uit het land, variërend van 
eenendertig tot tweehonderdvijftig procent.

•	 6 september 2012: EU Prosun – een collectief van Europese pv-producenten onder 
leiding van het Duitse SolarWorld – dient een klacht in bij de Europese Unie over 
Chinese dumpingpraktijken.

•	 25 september 2012: de lucht lijkt geklaard na een top in Brusseltussen China en 
Europa waarbij gesteld wordt protectionistische maatregelen te voorkomen. 

•	 26 september 2012: EU Prosun dient een twee klacht in bij de Europese Unie over 
ongeoorloofde staatssteun aan Chinese modulefabrikanten.

•	 8 november 2012: de Europese Unie maakt officieel bekend een onderzoek te star-
ten naar Chinese dumpingpraktijken van zonnepanelen, -cellen en -wafers.

•	 19 februari 2013: de ‘Alliance for Affordable Solar Energy’ – bestaande uit ruim 
honderdtachtig lidbedrijven uit de Europese pv-industrie – schiet de op handen 
zijnde Europese importheffing af. AFASE stelt dat maatregelen leiden tot een sterk 
verminderde vraag  naar zonne-energieproducten en een mogelijk banenverlies 
voor 242.000 Europese werknemers in de komende drie jaar.

•	 6 maart 2013: de Europese Unie stelt registratie van Chinese zonnepanelen verplicht 
om eventueel importheffing met terugwerkende kracht te kunnen verwerken. Uiterlijk 
negentig dagen later – op 5 juni 2013 – zal eventueel een voorlopige importheffing 
vastgesteld worden. De definitieve beslissing over de heffing volgt in december 2013.
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maar er staat te veel op het spel om de gehele  
Europese pv-industrie stil te laten vallen. Er 
zal daarom naar wegen gezocht worden om 
zonnepanelen op een acceptabel prijsniveau 
aan te kunnen blijven bieden. Het grootste 
probleem zit nog altijd in de onbalans tussen 
vraag (circa vijfendertig gigawatt in 2013) en 
aanbod in de vorm van productiecapaciteit 
(vijftig tot vijfenvijftig gigawatt in 2013). Pas als 
dit in balans is zullen de prijzen stabiliseren of 
stijgen naar een niveau waarbij normale be-
drijfsresultaten door zonnepaneelproducen-
ten gerealiseerd kunnen worden. Vooralsnog 
ben ik ervan overtuigd dat er een vorm van 
importheffing gaat komen. Als de Europese 
importheffing ervoor zorgt dat alle Tier III- en 
IV-modulefabrikanten – de kleine provinciale 
Chinese paneel producenten die panelen met 
een lage kwaliteit produceren – niet meer in 
staat zijn om in de Europese Unie te leveren, is 
dat een positieve ontwikkeling voor het kwali-
teitsniveau binnen de industrie. En linksom of 
rechtsom – door innovaties, schaalvergroting, 
het verleggen van productielocaties of andere 
methoden –er zal een wattpiekprijs blijven 
waarbij in Europa op grote schaal zonnepane-
len geïnstalleerd kunnen worden.’

Peter Segaar van de altijd opmerkzame en 
kritische zonne-energieblog Polder PV:
‘Gezien de vele e-mails van talloze Chinese 
firma’s die zonnepanelen hebben aangebo-
den ver onder factory-gate kostprijzen, is er 
geen enkele reden om te bedenken dat de 
Europese Unie op een dwaalspoor zit met haar 
omvangrijke onderzoek. Het is nodig omdat er 
al een omvangrijke stapeling is van mogelijk 
onterechte overheidssubsidies en incentives, 
gecombineerd met bewuste grootschalige 
dumping op de Europese markt. Natuurlijk is 

het balen voor de importeurs, zeker in de ko-
mende onzekere maanden. Maar vergeet niet 
dat diezelfde importeurs jarenlang van – waar-
schijnlijk – zwaar verstoorde marktcondities 
hebben kunnen genieten. Wat er nu gebeurt, 
als er daadwerkelijk heffingen gaan komen 
– met de nadruk op ‘als’ – is hopelijk een 
‘normalisering van de globale marktcondities’. 
Daarna groeit de markt gewoon weer verder, 
als iedereen aan die nieuwe condities gewend 
is geraakt. De hele kwestie is daarmee een 
storm in een glas water, die heftiger zal zijn dan 
de stormen die we al hebben meegemaakt. 
Ik verwacht wel degelijk een forse importhef-
fing en eigenlijk twee (één met betrekking tot 
staatsondersteuning en één voor dumping). 
Die heffing zal even schrikken zijn voor de 
handelaren. Tegelijkertijd moet niet uitgeslo-

ten worden dat de Chinezen vóór de deadline 
in juni met een spectaculair ‘afkoopaanbod’ 
gaan komen. Gaande die route zal er tijdelijk 
veel onzekerheid zijn. Jammer, maar nauwelijks 
te voorkomen. Slachtoffers zullen er beslist val-
len. Een grote shake-out was al onvermijdelijk, 
gezien de sterk kunstmatige marktcondities. 
Nog eens verhevigd door de grote schrik van 
politici die de markt niet begrijpen en regelma-
tig keihard ingrijpen in incentive regimes. Waar 
gehakt wordt vallen spaanders. Maar straks 
valt er nog genoeg te hakken, te zagen en te 
bouwen. Nadat de rook is opgetrokken gloort 
nog steeds die koperen kernfusie ploert op 
honderdvijftig miljoen kilometer afstand: het 
zonlicht blijft overal op deze planeet gratis uit 
de hemel vallen. De pv-sector zal dan ook weer 
snel zonnige tijden tegemoet zien.’
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Opslag van solar-energie in  
lood- en lithiumbatterijen

Solar Back-up

Duitslandweg 13  |  2411 NT Bodegraven  |  Tel. 0172 - 650 737
www.eigenstroom.nu  |  info@topsystems-energy.nl

Meer dan 25 jaar ervaring 
met energieopslag!

Exact een jaar geleden kondigde branche-
vereniging Aedes namens de corporatiesec-
tor in het NOS-journaal een onderzoek aan 
naar zonnepanelen in het project zonnighu-
ren. Afgelopen zomer werd de business 
case gepresenteerd en werden honderd-
veertig corporaties geïnformeerd. Maar hoe 
staat het er een half jaar later mee?

Adviesbureau Atrivé (dat zonnighuren is 
gestart) begeleidt inmiddels vijfentwintig 
corporaties bij de concrete planvorming: 
wie gaat investeren (corporatie, leverancier 
of huurder), welke woningen en flats zijn 
geschikt en hoe wordt er aangeboden. Atri-
vé en ingenieursbureau Encon Nederland 
hebben afgelopen januari hiertoe een sa-
menwerkingsverband gesloten. Atrivé ver-
zorgt de financiering en het opzetten van 
energie-BV’s, marketing van zonnestroom 
onder huurders en projectbegeleiding. 
Encon Nederland verricht de werkzaamhe-
den als technisch ingenieursbureau op het 
gebied van engineering, aanbesteding van 
pv-installaties en het beheer. Zij is hierin 
gespecialiseerd. Het bedrijf heeft meer dan 
tweehonderdvijftig megawattpiek aan PV 
projecten van A tot Z begeleid in België, 
Duitsland, Frankrijk en Italië. De afgelopen 
twee  jaar is zij bovendien steeds actiever 
bij scholen en bedrijven in Nederland.

Om de inventarisatie van flats en woningen 
bij woningcorporaties in goede banen 
te leiden heeft Encon een gedetailleerde 
checklist opgesteld, zowel voor flats als 
woningen. Op basis hiervan doen de 
woningcorporaties en Atrivé de eerste 
inventarisatie. Behalve naar technische eisen 
wordt ook gekeken naar vastgoedeisen 
zoals ruimte voor huurverhoging en restant 
levensduur. Met de voorhanden zijnde tools 
is het mogelijk om een bepaald deel van het 
woningbestand van de corporaties te se-
lecteren, te voorzien van een budget en het 
rendement op het geïnvesteerde kapitaal te 
bepalen. Wij verwachten dat de markt voor 
corporaties dit jaar langzaam maar zeker 
zal openbreken. Belangrijk probleem is dat 
door de verhuurdersheffing in het regeerak-
koord de investeringscapaciteit is teruggelo-
pen. Desondanks verwachten wij de eerste 
drie grote tenders van zevenenhalf miljoen 
euro in de zomer in de markt te kunnen 

Zonnighuren: corporaties gezamenlijk op pad, 
consultancyteam geformeerd

zetten. Wij selecteren zelf leveranciers op basis 
van ons netwerk en dat van de betreffende 
corporaties. Acquisitie via telefoon of post 
wordt hierbij niet op prijs gesteld, maar par-
tijen met een minimale omzet van één miljoen 
euro (een veel gestelde vraag van corporaties) 
kunnen hun profiel mailen naar zonnighuren@
atrive.nl of info@encon-energy.nl.

Belangrijk aspect is, ook voor corporaties, 
de kwaliteit en beperking van risico’s. Encon 
heeft de afgelopen jaren een specifiek bestek 
opgebouwd en zorgt voor:
•	 kostenreductie door: marktoriëntatie  

en prijsonderhandeling;
•	 beperking van risico’s door: het vastleggen 

en controleren van ontwerpparameters; het 
vastleggen van de opbrengstgarantie op 
systeemniveau; bewezen contracten gevali-
deerd door een gespecialiseerd juristenkan-
toor; en kennis van pv-projecten in de markt;

•	 opbrengstverhoging door: correcte dimen-
sionering, optimalisaties in het ontwerp en 
onderhandeling in de opbrengst.

Samen zijn wij een groot voorstander van een 
opbrengstgarantie (prestatiecontract) op sys-
teemniveau in het contract. Bij een bepaalde 
instraling (die ieder jaar wordt gemeten) 
moet de leverancier dan een gegarandeerde 
opbrengst in kilowattuur leveren. Bij het niet 
behalen van dit doel moet de leverancier de 
gemiste inkomsten vergoeden. Het betekent 
dat de leverancier niet alleen het systeem 
ontwerpt en levert, maar ook het onderhoud 
en beheer voor zijn rekening neemt. Op deze 
manier is de leverancier in staat de opbrengst-
garantie na te komen. Natuurlijk kunnen er 
oorzaken zijn buiten de invloedssfeer van 
de leverancier, zoals diefstal, storing van 
het netwerk et cetera. Deze zaken worden 
uitgesloten van de opbrengstgarantie.  De be-
nadering die wij voorstaan heeft als voordeel 
dat de leverancier over de levensduur van de 
pv- installatie kijkt en goede keuzes zal maken 
op het gebied van engineering, kwaliteit 
en garanties van de gebruikte materialen, 
correcte realisatie van het project  en het on-
derhouds- en beheerprogramma. Bovendien 
garandeert deze werkwijze de business case 
van de investeerder.

Maarten Corpeleijn – Atrivé
Ad Verbaas – Encon Nederland

15

COLUMN



16

Light weight Rooftop BIPV System, kortweg LiRoB. Het is de titel van het innovatieproject dat 
geleid wordt door TULiPPS Solar. Solar Magazine neemt ieder kwartaal een of meerdere zonne-
energiegerelateerde projecten uit het Topsectorenbeleid onder de loep. Ditmaal het LiRoB-project 
dat onder het Topconsortium voor Kennis & Innovatie (TKI) Solar Energy valt. ‘LiRoB is pas succesvol 
als wij commercieel succes hebben met een zonnepaneel dat als bouwproduct in de vorm van een 
glazen energiedak functioneert’, stelt Paul Stassen, oprichter en eigenaar van TULiPPS Solar.

LiRoB-project moet COSMOS-zonnepaneel 
positie als bouwproduct bezorgen

TULiPPS Solar won ruim een jaar geleden 
een Dutch Solar Award in de categorie 
Industry Development. Zij deed dit met haar 
COSMOS-moduleplatformtechnologie, die in 
samenwerking met gespecialiseerde partners 
uit de kunststof-, automobiel-, pv-module-, 
daken-, en installatiesector ontwikkeld werd. 
De technologie maakt een hogere opbrengst, 
lager gewicht en lagere kosten van de ‘frame-
less’ module mogelijk. Twee van de unieke 
aspecten van het paneel zijn het gebruik van 
een zeer dunne laag van twee millimeter 
thermisch gehard glas en een onzichtbare 
hybride kunststof-metaal constructie aan de 
achterzijde. Binnen LiRoB gaat TULiPPS Solar 
met een aantal partners haar product door-
ontwikkelen tot een bouwproduct in de vorm 
van een glazen energiedak. Dit dak zal in zijn 
geheel uit glasmodules bestaan en op de voor 
zonne-energie ongeschikte dakdelen identiek 
ogende glazen passtukken kennen. Het ‘glass 
roof’-systeem dat zo ontstaat is straks geschikt 
voor zowel nieuwbouw als renovatie. 

Prototype
Het LiRoB-consortium bestaat naast TULiPPS 
Solar uit Scheuten Solar, SCX Solar, Oskomera 
Solar Power Solutions, Sabic Petrochemicals 
(Stamax), Resin, Yparex, DSM, Solned en 
KIWA. Betrokken kennisinstellingen zijn het 
Solar Energy Application Centre, Energieon-
derzoek Centrum Nederland (ECN) en TNO. 
‘Het consortium gaat laten zien dat zonnepa-
nelen bouwproducten worden’, stelt Stassen. 
‘De COSMOS-module wordt een flexibel toe-
pasbaar bouwelement als onderdeel van een 
esthetisch verantwoord energie-opwekkend 
glazen dak. Het paneel fungeert daarmee 
niet alleen als energieopwekker, maar ook 
als waterafdichting. Om dat te realiseren 
heb je een frameless module nodig met 

onzichtbare bevestiging aan de achterzijde 
en dat maakt de COSMOS-moduleplatform-
technologie mogelijk. Bovendien is het ook 
nog lichtgewicht en plug-and-play wat de 
installatietijd aanzienlijk verkort.’
Begin maart werd als onderdeel van LiRoB 
al het eerste prototype opgeleverd. ‘Dit 
kalenderjaar worden de specificaties en 
het ontwerp van het BIPV-product bevroren. 
Bovendien willen wij de eerste prototypes 
gerealiseerd en geïnstalleerd hebben, zodat 
veld- en kwaliteitstesten van de verschillende 
componenten en het gehele product kunnen 
plaatsvinden. Het doel is om zo snel mogelijk 
met het product op de markt te komen.’

Hoogstandje
De doelen die LiRoB nastreeft zijn volgens 
Stassen een beter, mooier product en lagere 
kosten voor een pv-systeem op schuine da-
ken. ‘Wij willen zo veel mogelijk bestaande 
(massa)productiecapaciteit in de industrie 
benutten, dit drukt immers de kostprijs. Het 
project draait daarmee grotendeels om het 
creëren van een systematische aanpak met 
een focus op het realiseren van de juiste 
module-roof interface, gebruikmakend van 
state-of-art materialen en technologieën.’ 
En het gewenste succes? Stassen: ‘Wij 
streven naar een commercieel product 
zijnde de mooiste en slimste oplossing 
voor pv op schuine daken. Het project is 
niet geslaagd als wij enkel een technisch 
hoogstandje ontwikkelen. Alle industriële 
partijen én kennisinstituten zullen profi-
teren van deze ontwikkeling, mits wij erin 
slagen om door optimale samenwerking 
een product voor de wereld te realiseren. 
De nieuwe module is een platform voor 
andere nieuwe oplossingen. Dit, en niets 
minder, is onze ambitie.’
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Electrical Vehicle supported PhotoVoltaïcs Smart Grid, kortweg EVPV-Grid. Het is 
de titel van het topsectorenproject waarbinnen Power Research Electronics (PRE), 
ABB en de Technische Universiteit Delft onderzoek en praktijkproeven doen naar de 
opslag van zonne-energie in de accu’s van elektrische voertuigen. Solar Magazine 
neemt ieder kwartaal een of meerdere zonne-energiegerelateerde projecten uit het 
Topsectorenbeleid onder de loep. Ditmaal het project EVPV-Grid.

EVPV-Grid laat  elektrisch rijden en 
zonne-energie hand in hand gaan

‘Wij zijn al enige jaren actief in de markt van 
zowel zonne-energie als elektrische voer-
tuigen’, opent Menno Kardolus van PRE het 
gesprek. ‘Onze geschiedenis in zonnestroom 
gaat terug tot midden jaren negentig waarbij 
wij actief waren in de ontwikkeling van net-
gekoppelde omvormers voor pv-systemen. 
Dit nieuwe project is een uitgelezen kans om 
zonne-energie en elektrisch rijden met elkaar 
te verbinden. Door slim gebruik te maken van 
het bestaande opslagpotentieel van elektri-
sche voertuigen in een regionaal microgrid 
kan zonnestroom veel doelgerichter worden 
ingezet en het financieel rendement van 
zonne-energiesystemen vergroot worden. Dit 
zal investeringen in zonnepanelen door het 
bedrijfsleven stimuleren, daar waar zonne-
energie nu vooral een veel gedane investering 
door consumenten is.’ 

Vehicle-to-grid
‘Elektrische voertuigen beschikken in potentie 
met hun grotere aantallen over een flinke 
opslagcapaciteit voor decentraal opgewekte 
zonne-energie’, vervolgt Kardolus. ‘Binnen 
ons project gaan wij aan de slag met bedrij-
venterreinen waar beide  aanwezig zijn; een 
concentratie van elektrische voertuigen en 
het  dakoppervlak voor grootschalige zonne-
energiesystemen. De accupakketten van de 
elektrische voertuigen zijn daarbij uitstekend 
geschikt om op piekmomenten een tijdelijk 
overschot aan zonne-energie op te slaan als 
dit niet aan het elektriciteitsnet teruggeleverd 
kan worden omdat anders netinstabiliteit 
ontstaat.’ De technologie die benodigd is 
om dit mogelijk te maken staat bekend als 
‘vehicle-to-grid’-technologie. Ten tijde van 
de tsunami in Japan wist onder meer Toyota 
in deze techniek in de praktijk te brengen 
waardoor de hybride Prius-auto’s als tijdelijke 

energiebron fungeerden. Het consortium van 
PRE, ABB en TU Delft zal zich binnen EVPV-Grid 
toeleggen op het ontwikkelen en testen van 
nieuwe spanningsconversie- en energiema-
nagementtechnologieën.Volgens Kardolus 
zal de markt binnen nu en tien jaar vragen om 
deze technologie. ‘Binnen het project han-
teren wij de redenatie dat industrieterreinen 
met zo’n vijftig bedrijven binnen nu en tien 
jaar een wagenpark zullen kennen waarvan 
tien tot twintig procent elektrisch aangedre-
ven wordt. Voor energiebedrijven leidt deze 
concentratie van elektrische voertuigen tot 
een forse extra energievraag. Wij kunnen met 
de technologie die wij samen met ABB en de 
TU Delft ontwikkelen de energievraag sturen 
en deze bovendien laten samenvallen met 
de momentane opgewekte zonne-energie. 
Zo slaan wij meerdere vliegen in één klap.’ 
De projectpartners hopen binnen EVPV-Grid 
te stuiten op grote bedrijven die het concept 
naar aanleiding van een eerste pilot verder wil-
len uitrollen. Kardolus: ‘Wij willen op een nog 
nader te bepalen locatie in Nederland prak-

tijkproeven uitvoeren en het is onze ambitie 
om met bijvoorbeeld een multinational in zee 
te gaan die beschikt over meerdere logistieke 
centra zodat de technologie na afloop op 
meerdere locaties uitgerold kan worden bin-
nen Nederland of elders in Europa.’
Binnen EVPV-Grid is voor PRE volgens Kardo-
lus de grootste uitdaging het ontwikkeling 
van de convertortechnologie. ‘Er is elektronica 
beschikbaar die zonnestroom omzet naar de 
reguliere netspanning. Echter wij willen een 
technologie ontwikkelen die het mogelijk 
maakt om tegen minimale meerkosten en 
met een zo laag mogelijk energieverlies deze 
zonne-energie om te zetten naar de accuspan-
ning van elektrische voertuigen.’ Eind 2015 
zal Kardolus naar eigen zeggen pas tevreden 
terugkijken als EVPV-Grid toont dat de ontwik-
kelde technologie marktrijp is. ‘Het is moeilijk 
harde cijfers te noemen. Zo is het snelladen 
van elektrische auto’s pas losgekomen toen 
de automobiel hier de CHAdeMO-norm 
lanceerde. Wie weet kunnen wij wel een stan-
daard neerzetten voor smart grids.’



Met de ingebruikname van de CIGS-lijn be-
gint het Solliance-samenwerkingsverband 
rond dunne filmzonnecellen op stoom te 
komen. Het door ECN, TNO, TU Eindhoven 
en Holst Centre gestarte initiatief, dat 
inmiddels ook imec en Forschungszentrum 
Jülich als deelnemers kent, moet van de 
Eindhoven-Leuven-Aachen-driehoek (ELAT) 
dé place to be voor dunne filmtechnologie 
maken door een samenwerkingscluster 
met de industrie te smeden. In december 
2010 stelde de provincie Noord-Brabant 
achtentwintig miljoen euro aan Solliance 
beschikbaar. De CIGS-lijn is een van de 
eerste omvangrijke investeringen uit deze 
middelen. Naast de CIGS-lijn heeft men op 
de campus in Eindhoven inmiddels ook de 
beschikking over onderzoekslijnen voor 
zonnecellen van amorf silicium en organi-
sche pv (OPV). Kuypers: ‘En in feite staan 
wij pas aan het begin. Meer dan de helft 
van de investeringen zal nog plaatsvinden 
en we wachten nog op de nieuwbouw op 
High Tech Campus Eindhoven. De machi-
nes die nu bij TNO staan, zullen verhuizen 
naar deze locatie.’

Quickstart
De CIGS-lijn bij TNO heeft inmiddels cellen 
geproduceerd met een rendement van 
14,9 procent. Kuypers: ‘Het industriële 

In de rubriek De Onderzoeker spreekt Solar Magazine ieder kwartaal met een professor, hoogleraar 
of andere professional die zich bezighoudt met onderzoek naar zonne-energie. In deze derde 
editie spreken wij met Ando Kuypers (TNO) en Wiro Zijlmans (Smit Ovens). Afgelopen december 
verrichtten zij gezamenlijk de openingshandeling van de CIGS-lijn, die als onderdeel van de Brabantse 
investeringen in Solliance geplaatst is bij TNO Industrie & Techniek in Eindhoven. De CIGS-lijn gaat 
referentiecellen leveren voor nieuw te ontwikkelen productiemachines. 

productieniveau zit op dertien tot veertien 
procent. Het wereldrecord is ruim twintig 
procent. In Eindhoven hebben wij nu de 
beschikking over het soort technologie 
waarmee dit record gevestigd is. Deze 
apparatuur – ontwikkeld door 44Solar van 
professor John Kessler van de Universiteit 
van Nantes – geeft ons een quickstart. Dit 
jaar hopen wij op onze eigen CIGS-lijn cel-
len met een omvang van tien bij tien cen-
timeter te produceren met een stabiel ren-
dement van dertien tot veertien procent. 
Vervolgens is het de kunst om naar meer 
efficiënte industriële productieprocessen 
toe te gaan. Onze effort steken wij niet in 
het bereiken van een wereldrecord qua ef-
ficiëntie op labschaal, maar in het ontwik-
kelen van technologie – bijvoorbeeld door 
coverdamping te vervangen door betere 
depositieprocessen als sputteren en elek-
troplating – die een zo goedkoop mogelijk 
CIGS-productieproces mogelijk maken. Uit-
eindelijk wil je zo alternatieven creëren die 
beter opschaalbaar zijn voor massaproduc-
tie en een meer kosteneffectieve productie 
mogelijk maken. Al met al streven wij naar 
een productieomgeving record.’
Zijlmans, directeur van dunne filmmachine-
fabrikant Smit Ovens, is in zijn nopjes met 
de tot dusver bereikte prestaties. ‘Dit is zoals 
je Solliance van tevoren bedacht had: met 

verschillende industriële en onderzoekspar-
tijen gezamenlijk aan nieuwe oplossings-
richtingen werken. Nu al komen internatio-
nale CIGS-producenten met grote regelmaat 
naar Eindhoven om ontwikkelwerkzaamhe-
den uit te voeren en specifieke processen te 
verifiëren. Deze demonstrator-activiteiten 
laten zien dat het loont om faciliteiten te 
delen. Het vergroot de onderzoekskracht.’ 

Betrokkenheid
‘Soortgelijke faciliteiten zijn misschien wel 
elders in de wereld te vinden’, vervolgt 
Zijlmans. ‘Maar de focus op innovatieve 
productieprocessen en de intensiteit 
van de samenwerking tussen industrie 
en onderzoek is hier ongekend groot en 
omvangrijker dan op andere locaties in de 
wereld. Niet voor niets is Forschungszen-
trum Jülich aangehaakt. Zij vinden het dit 
netwerk tussen onderzoeksinstellingen en 
industrie op het gebied van dunne film-pv 
een belangrijke aanvulling op hun wereld-
positie. Elders zijn er wel onderzoeksinstel-
lingen die bijvoorbeeld een CIGS-lijn heb-
ben staan, maar Solliance zit erg dicht op 
de industrie in het ontwikkelen van geheel 
nieuwe productieapparatuur.’
‘Tegelijkertijd kun je je niet onttrekken aan 
de waan van de dag waarbij er wereldwijd 
dunne filmfabrikanten in zwaar weer zitten’, 
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Wiro Zijlmans (Smit Ovens) en Ando Kuypers (TNO):

DE ONDERZOEKER

‘Recordefficiënte productieprocessen 
voor dunne film CIGS ’
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vult Kuypers aan. ‘Bij de start van Solliance 
waren er wereldwijd tachtig partijen actief 
in dunne film CIGS. Dit aantal is wezenlijk 
afgenomen. Anderzijds zijn een aantal 
nieuwe en zeer grote spelers in CIGS en 
andere typen dunne film gestapt. Overall 
betekent het dat het voor Solliance geen 
sinecure is om meer en meer activiteiten te 
ontwikkelen waarbij de industrie betrokken 
is. Anderzijds biedt het ook kansen. De hui-
dige productiemethodieken zijn kennelijk te 
duur voor de huidige marktsituatie. Spelers 
die wel overeind blijven zullen daarom alles 
in het werk stellen om de productiekosten 
te verlagen en Solliance kan daar een we-
zenlijke rol bij spelen.’

Uitdaging
Volgens Kuypers en Zijlmans is CIGS we-
reldwijd de technologie waarvan analisten 
en experts stellen dat het de grootste 
kostprijsreductie mogelijk maakt. ‘Het is 

bovendien de enige technologie die in de 
buurt kan komen van het rendement van 
kristallijn siliciumcellen. Niet voor niets 
wordt voorspeld dat de CIGS-markt in de 
komende jaren sterk zal groeien. Een uit-
daging die nog overwonnen moet worden 
is het dichten van het gat tussen productie 
en laboratorium. De rendementen van 
dunne filmcellen zijn in het laboratorium 
immers nog aanzienlijk hoger dan de cel-
len die uit de fabriek komen.’
Tegelijkertijd zien ook Zijlmans en Kuypers 
een bedrijf als het Japanse Solar Frontier 
forse progressie maken met CIGS-zonne-
panelen. ‘Zij zijn bezig met een flinke op-
schaling en hebben gemeld dat voor 2017 
de kostprijs van hun product met de helft 
gereduceerd wordt. Zij onderschrijven 
het potentieel van CIGS ten volle.’ Verder 
is ook het Amerikaanse First Solar zeer 
succesvol met dunne filmzonnepanelen. 
Zijlmans: ‘Daarbij kiezen zij voor Cad-

mium Telluride (CdTe) zonnepanelen. Dit 
type zonnecellen is vooral geschikt voor 
toepassing in zonneparken. Er zitten che-
mische stoffen in die gerecycled dienen 
te worden. First Solar heeft daartoe een 
uitgebreid end-of-life-programma opge-
steld zodat de zonnepanelen aan het einde 
van hun levensduur worden ingezameld. 
Overigens is Solliance niet actief op het do-
mein van CdTe-cellen en -panelen omdat 
de Nederlandse industrie hier nauwelijks 
aanknopingspunten vertoont.’
‘Met de eerder genoemde OPV-lijn willen 
wij roll-to-roll-technologie ontwikkelen die 
uiteindelijk ook voor CIGS-cellen toegepast 
kan worden’, besluit Zijlmans. ‘Vooralsnog 
is het de uitdaging om in 2013 het goede 
basisproces van CIGS op orde te krijgen. 
Zodra de CIGS-lijn stabiel is en constante 
kwaliteit samples oplevert op een schaal 
van dertig bij dertig centimeter zijn wij 
daadwerkelijk vol op stoom.’

Wiro Zijlmans en Ando Kuypers 
(foto: Vincent Knoops)



Rexel is de enige elektrotechnische distributeur in 
Nederland met een specifi eke focus op zonnepanelen.
U kunt rekenen op volledige ondersteuning bij het ontwerp 
en de aanleg van een betrouwbare zonne-energie-installatie.
Naast de zonnepanelen en de omvormer leveren wij de 
benodigde toebehoren, zoals de UV-bestendige kabel, 
connectoren, bevestigingsmaterialen, DC-schakelaars 
en bliksembeveiliging. Door onze internationale afspraken 
met gerenommeerde fabrikanten zijn wij in staat u een 
aantrekkelijk pakket van omvormers en panelen te bieden. 
Zodoende hebben wij een breed, kwalitatief product-
aanbod welke veelal vanuit voorraad leverbaar is.
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Krannich Solar is al meer dan 17 
jaar de professionele partner voor 
elke PV-installateur.  Zo zorgen 
onze diensten en producten mee 
voor de energierevolutie: advies 
op maat, snelle leveringen en een 
van Europa’s meest uitgebreide 
product- en systeemservices.
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Overspanningsbeveiliging op basis van 
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systeem ter voorkoming van vonkvorming bij 
uitnemen insteekmodules
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Van 5 tot en met 16 mei vinden in Nederland voor de vijfde keer de Solar Days plaats. In België vinden de Solar 
Days dit jaar plaats van 1 tot en met 19 mei. De ‘promotieweek van zonne-energie’ wordt in twintig Europese 
landen georganiseerd. Dat gebeurt dit jaar voor de laatste keer met financiële ondersteuning vanuit de Europese 
Unie. De (hoofd)organisator van de Nederlandse Solar Days – branchevereniging Holland Solar – probeert met 
de projectpartners de professionalisering  in rap tempo op te voeren om volgend jaar spreekwoordelijk de eigen 
broek op te kunnen houden. Binnen Europa heeft Nederland inmiddels een vierde plaats weten te bemachtigen 
als het gaat om het aantal evenementen dat bezocht kan worden tijdens de Solar Days.

Professionalisering zet door bij 
Nederlandse en Belgische Solar Days

Duitsland is binnen Europa absolute kop-
loper bij de organisatie van de Solar Days. 
Afgelopen kalenderjaar wist het land tijdens 
de promotieweek maar liefst zevenenvijftig-
honderd deelevenementen te organiseren. 
Zo’n vijfhonderdduizend mensen bezochten 
een van deze activiteiten. Met een totaal 
aantal evenementen van achtduizend stuks in 
Europa blijft het alle andere landen mijlenver 
voor. Goede nummer twee is Frankrijk met 
vijfhonderdzestig evenementen, gevolgd 
door Oostenrijk met 394 evenementen. In 
Oostenrijk zagen de European Solar Days vijf 
jaar geleden het levenslicht in de vorm van de 
Tag der Sonne om zonnewarmte te promo-
ten. Nederland bevindt zich inmiddels op een 
keurige vierde plaats met 343 solar events 
en circa vijftienduizend bezoekers. België 
bevindt zich in de middenmoot met zeventig 
activiteiten en vijfendertighonderd bezoe-
kers, een aantal dat wel sterk groeiende is.

Zevenhonderdduizend leden
Arthur de Vries, bestuurslid van Holland 
Solar, stelde vorig jaar in Solar Magazine pas 
tevreden te zijn als de Nederlandse Solar Days 
niet alleen in aantal deelevenementen blijft 
groeien, maar ook een vast item wordt voor 
nationale media. ‘Wij willen de journaals en 
kranten halen’, aldus De Vries destijds. De 
kranten worden door zonne-energie inmid-
dels bijna dagelijks gehaald door de sterk 
toenemende vraag naar zonne-energiesyste-
men vanuit consumenten. Op de televisie is 
zonne-energie nog altijd weinig populair. 
‘Ieder jaar zetten wij stappen voorwaarts in 
de professionalisering van de Solar Days’, 
stelt projectleidster Saskia ’t Hart van Holland 
Solar. ‘Dit jaar hebben wij twee belangrijke 

vorderingen gemaakt. Zo is een nieuwe, meer 
gebruiksvriendelijke, website in gebruik geno-
men en is de Vereniging Eigen Huis als partner 
toegetreden. Dit laatste is een mijlpaal want 
Vereniging Eigen Huis kent vele duizenden 
leden die al over een zonne-energiesysteem 
beschikken en nog eens bijna zevenhonderd-
duizend leden die in aanmerking komen voor 
de aanschaf van een zonne-energiesysteem. 
Daarmee boren wij een van de grootste doel-
groepen van Nederland aan.’

Rondreis
En de Solar Days hadden al sterke partners 
aan boord. Zo organiseert Agentschap NL 
voor het derde jaar de Solar Tours waarmee 
zij overheden en bouwbedrijven op een 
rondreis meeneemt door Nederland: tiental-
len projecten met zonne-energiesystemen 
worden bezocht. Uneto-VNI is op haar beurt 
een belangrijke speler doordat zij in staat is 
een deel van haar achterban – in totaal zo’n 
vijfduizend installatiebedrijven – te motiveren 
om evenementen ter promotie van zonne-
energie te organiseren. 
In 2014 – maar ook nu al – zullen de part-
ners volgens ’t Hart hun waarde bewijzen. 
‘In veel andere Europese landen zijn er niet 
zulke sterke projectpartners zoals in Neder-
land. Waar er hier niet of nauwelijks gelden 
stromen naar het organiseren van evene-
menten – enkel voor promotiedoeleinden 
– is dit in andere landen wel het geval. Bo-
vendien is het in een land als bijvoorbeeld 
Spanje ondenkbaar dat particulieren een 
open huis houden om hun zonne-energie-
systeem te tonen. Wij prijzen ons dan ook 
gelukkig met de toegewijde partners die dit 
alles mogelijk maken.

Vereniging Eigen Huis haakt aan bij promotieweek van zonne-energie

Holland Solar, de brancheorganisatie 
voor zonne-energiebedrijven in Neder-
land, organiseert de Nederlandse editie 
van de European Solar Days in samen-
werking met onder meer ODE, Uneto-
VNI, Vereniging Eigen Huis, Agentschap 
NL en Solar Magazine. De Solar Days 
worden in België opgezet door ver-
schillende organisaties voor hernieuw-
bare energie: ODE-Vlaanderen (de 
koepelvereniging voor hernieuwbare 
energie), Belsolar (de industriefederatie 
voor thermische zonne-energie) en PV-
Vlaanderen (de sectororganisatie voor 
fotovoltaïsche zonne-energie). Ook de 
Franstalige zusterorganisaties doen 
mee: EDORA, APERe en RBF.

Aantal evenementen 
European Solar Days

0 - 10
11 - 40
41 - 60
61 - 100

101 - 260
261 - 300
301 - 360
361 - 560
561 - 1000

> 1000

Organisatie Solar Days 
Nederland en België
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Agentschap NL organiseerde tijdens de Solar Days van 2011 voor de eerste maal de Solar Tours. Dit jaar 
viert het evenement van 14 tot en met 16 mei haar derde verjaardag. Nieuw is de uitbreiding van drie naar 
vijf ‘busreizen’. Drie in de maand mei en nog eens twee later in het jaar. De locaties van de eerste routes 
zijn bekend: Brabant, Noord-Holland en Zeeland. Nieuw is ook de betrokkenheid van het Solar Energy 
Application Centre (SEAC) bij de organisatie van de Solar Tours.

SEAC en Agentschap NL willen succes 
Solar Tours verder uitbouwen

‘Het oorspronkelijke doel van de Solar 
Tours om professionele investeerders – van 
projectontwikkelaars tot woningcorporaties 
en gemeenten – enthousiast te krijgen voor 
zonnestroom en zonnewarmte staat nog 
altijd overeind’, stelt Wido van Heemstra 
van organisator Agentschap NL. ‘Het mid-
del is het tonen van succesvol uitgevoerde 
projecten en het instrument – de groep 
tourdeelnemers gedurende een hele dag in 
een bus – zorgt voor commitment.’

Green Deal
Nieuw dit jaar is de betrokkenheid van het 
SEAC. Van Heemstra: ‘Dit komt mede voort 
uit de Green Deal van de Rijksoverheid met 
SEAC. Zoals bekend zet het SEAC zich in 
voor de ontwikkeling van applicaties op 
het gebied van zonne-energie in de ge-
bouwde omgeving. SEAC wil projecten tot 
stand brengen, waarin bedrijven en ken-

nisinstellingen gezamenlijk systemen ont-
wikkelen en testen. De Solar Tours sluiten 
natuurlijk perfect aan bij deze scope. De 
tours brengen immers de toepassing van 
zonne-energie in de gebouwde omgeving 
in beeld en kunnen zo ook een bijdrage 
leveren aan de SEAC-activiteiten.’
‘Wij zijn  zeer content met de Green Deal’, 
vult Wiep Folkerts aan, directeur van 
SEAC. ‘De Green Deal helpt ons de rol in te 
vullen die wij als SEAC voor ogen hebben, 
namelijk een koppeling van de Neder-
landse solar industrie en de toepassing 
van zonne-energie in Nederland. De Solar 
Tours zijn een instrument om de contac-
ten die Agentschap NL heeft bekend te 
maken met ons centrum.’ Folkerts acht 
de Solar Tours verder zeer waardevol 
vanwege het praktische karakter. ‘Als je 
wilt innoveren, is het belangrijk dat je de 
praktijksituatie goed kent.’

Frappez toujours
‘De Solar Tours zijn wat SEAC betreft dus 
bij uitstek geschikt om de projecten met 
relatief nieuwe technologie in het veld te 
bekijken’, vervolgt Folkerts. ‘Het toont wat 
wel en niet werkt.’ Van Heemstra vult aan: 
‘Het grote doel is altijd geweest om zo veel 
mogelijk BIPV-projecten in de tours te van-
gen. Dat lukt steeds beter omdat er nieuwe 
projecten met goede architectonische 
inbreng beschikbaar komen.’
Folkerts: ‘De bewustmaking van de mo-
gelijkheden van zonne-energie voor de 
bouwkolom is natuurlijk ook een kwestie 
van frappez toujours. Wat je uiteindelijk 
moet zien te bereiken is dat architecten 
weten welke mogelijkheden er zijn op 
het gebied van zonne-energie. Tegelijker-
tijd leven wij nog in een situatie waarbij 
installateurs zich achter de oren krabben 
als zij verantwoordelijk worden voor het 
waterdicht maken van de gebouwschil 
via BIPV. Nederland loopt rond BIPV dan 
ook nog niet voorop. Anderzijds heeft 
ons land wel altijd een voortrekkersrol 
gehad bij esthetische stadsontwikkeling. 
Iedereen die de grens naar Duitsland of 
België passeert, ziet dat daar minder aan 
welstand wordt gedaan. Nederlanders 
vinden het belangrijk dat de gebouwde 
omgeving harmonie vertoont en er mooi 
uitziet. Vanuit die achtergrond en cultuur 
moeten wij op het domein van BIPV een 
voortrekkersrol willen spelen. De architec-
tonische definitie van BIPV en de aanwe-
zige industrie kunnen Nederland naar de 
top brengen, want vroeg of laat gaat het 
argument van welstand ook bij zonne-
energie een rol spelen.’



Solar Tours (NL) – 14, 15 en 16 mei
Sinds drie jaar vormen de Solar Tours een 
van de meest succesvolle onderdelen van 
de Solar Days. Agentschap NL organiseert 
het deelevenement ditmaal in het kader van 
de ‘Green Deal’ die de ministeries van Econo-
mische Zaken en Binnenlandse Zaken heb-
ben gesloten met SEAC, het Solar Energy 
Application Centre.

Route Noord-Brabant op dinsdag 14 mei: 
Tilburg – Berkel-Enschot – Waalwijk – ’s-
Hertogenbosch – Gorinchem – St. Oeden-
rode – Veldhoven –Eindhoven – Tilburg
Route Noord-Holland/Texel op woensdag 15 mei: 
Alkmaar – Heerhugowaard – Schagen – 
Petten –Texel – Alkmaar
Route Roosendaal/Zeeland donderdag 16 mei: 
Roosendaal – Goes – Kamperland – Veere/
Grijpskerke – Middelburg – Terneuzen – 
Heinkenszand – Roosendaal

Alle deelnemers van de Solar Tours krij-
gen de kans om te bepalen wat naar hun 
mening het beste voorbeeldproject van 
hun ‘rondreis’ is. De projecten worden 
gewaardeerd aan de hand van een check-
list, samengesteld met behulp van het 
handboek Zonne-energie. De winnaar van 
elke tourdag dingt mee naar de Solar Tours 
Trofee 2013, die aan het eind van jaar – na 
de twee laatste solar tours later in het jaar – 
feestelijk wordt uitgereikt.

Open Dag Krannich Solar (B) – 5 mei 
Krannich Solar is op de Belgische markt een 
van de grootste zonne-energiedistributeurs. 
Ook op de Nederlandse markt speelt het 
bedrijf een steeds grotere rol. In het kader van 
de European en Belgische Solar Days 2013, 
organiseert in haar thuishaven Merelbeke een 

Nederland en België zijn in de eerste weken van mei het toneel van enkele honderden evenementen 
rond zonne-energie. Van open huizen bij particulieren tot bedrijfsopeningen, de Solar Tours en het 
traditionele openingsevenement. Een kort resumé van de belangrijkste activiteiten.

info-opendeurendag. Particulier of installateur, 
professioneel of hobbyist, iedereen is welkom. 

Verkiezing Solar City 2013 (NL)
Nederlandse gemeenten of steden die 
volop zonne-energiesystemen toepassen 
maken ook in 2013 kans op verkiezing tot 
Solar City 2013. Een vakjury nomineert in 
april vijf gemeenten en steden, waarna 
tijdens de Solar Days de winnaar bekend 
wordt gemaakt. In 2012 ging Rotterdam 
met de prijs aan de haal en nam destijds de 

Open dagen bedrijven

Solar Tours

Openingsevenement
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Honderden evenementen in Nederland 
en België tijdens European Solar Days

trofee over van Den Haag. Rotterdam won 
de prijs vanwege grote en kleine zonne-
energieprojecten die zij in de afgelopen 
jaren realiseerde zoals bijvoorbeeld in 
Blijdorp, maar ook op het Centraal Station 
waar het dak volledig van gebouwgeïnte-
greerde zonnepanelen is voorzien.

De inzendingen voor Solar City 2013 
worden beoordeeld aan de hand van de 
volgende zeven verschillende criteria:
1. mate van toepassing: binnen de gemeen-

te/stad moet een aanzienlijke hoeveel-
heid zonne-energie worden opgewekt;

2. wijze van toepassing: in de gemeente/
stad staan enkele in het oog springende 
zonne-energie projecten binnen de 
gebouwde omgeving; 

3. eigen toepassing: in verschillende over-
heidsgebouwen van de gemeente/stad 
moet zonne-energie worden toegepast;

4. marktontwikkeling: de gemeente/stad 
stimuleert actief de innovatie en kennis-
ontwikkeling voor het bedrijfsleven.

5. inpassing in de stad: in de gemeente/stad 
zijn voorbeelden te vinden van architec-
tonisch (on)zichtbaar mooi geïntegreerde 
zonne-energiesystemen in gebouwen;

6. laagdrempelige administratie en regelge-
ving:  de gemeente/stad voorziet in goed 
toegankelijke Informatievoorziening voor 
inwoners en bedrijven over de toepassing 
en regelgeving rond zonne-energie.

7. actieve stimulering: de gemeente/stad 
steunt actief of initieert effectieve zonne-
energieacties in samenwerking met 
bewonersgroepen in de gemeente.

8. De winnaar van de Solar City verkiezing 
wordt tijdens het openingsevenement 
van de Solar Days bekendgemaakt. Meer 
informatie hierover is te vinden op de 
website www.solarmagazine.nl

Scholen

Open huizen

Evenementenwebsites



COLUMN
Vereniging Eigen Huis, de belangenbe-
hartiger voor eigenwoningbezitters, zet 
zich sinds enkele jaren volop in op het 
thema energie. De energierekening van 
consumenten wordt een steeds zwaardere 
woonlast. Wij vinden het belangrijk om 
onze leden te helpen deze woonlast om-
laag te brengen. De energierekening moet 
dus omlaag. Maar dat is niet onze enige 
inzet. Ook streeft de vereniging ernaar dat 
de consument meer de baas wordt over de 
energierekening en een onafhankelijkere 
positie in de energiewereld krijgt. Decen-
trale opwek van energie creëert hiervoor 
een mooie opening. Als wij dit alles ook 
nog eens op een maatschappelijk  verant-
woorde wijze kunnen doen en daarmee bij 
kunnen dragen aan CO2-reductie, dan zijn 
we volgens mij op de goede weg. Nou ja, 
goede weg, onderweg komen wij nogal 
eens wat obstakels tegen. De gang van 
zaken rond zonnepanelen is nou typisch 
zo’n obstakel. 

De wil is er
Dat eigenwoningbezitters interesse heb-
ben in zonnepanelen is bij Vereniging 
Eigen Huis sinds een aantal jaren duidelijk. 
Steeds vaker kregen wij vragen van onze 
leden over zonne-energie. Veel van hen 
wilden eigenlijk wel zelf goedkope, schone 
energie opwekken, maar wisten niet goed 
waar te beginnen en of het de moeite en 
het geld waard is.

Een gezonde marktsituatie
De groeiende interesse van onze leden in 
zonnepanelen en de belemmeringen die zij 
daarin ervaren, heeft de vereniging serieus 
opgepakt. Daaruit is onze actie 123zonne-
energie ontstaan. TNO en KEMA ontwik-
kelden in opdracht van de vereniging een 
state-of-the-art zonnestroomsysteem. We 
daagden vervolgens de solarmarkt uit om 
tegemoet te komen aan onze zeer hoge ei-
sen. Eisen die nodig waren om veel belem-
meringen op te lossen. Er waren enkele re-
gionale subsidies, maar landelijke subsidies 
waren er niet. Door 123zonne-energie als 
groepsaankoop, dichtten we het gat waar 
normaal subsidie voor werd gegeven en 
ontzorgden we de consument volledig. Dit 

was het begin van een gezonde marktsitu-
atie in solar! Begin 2013 trok ons concept 
internationale aandacht, omdat we met 
het fenomeen groepsaankoop mogelijk de 
Nederlandse achterstand in zonnepanelen 
en duurzaamheid konden wegwerken.

Nationale regelgeving verstoort
Afgelopen jaar nam ik deel aan het 
openingsdebat van de Solar Days. Bij 
deze bijeenkomst werd maar weer eens 
duidelijk hoeveel mooie initiatieven er zijn 
om consumenten aan de zonnepanelen 
te helpen. Maar een belangrijk gespreks-
onderwerp tijdens dat debat was de 
aankondiging vanuit Den Haag van een 
onderzoek voor btw-verlaging op zon-
nepanelen. Consumenten gingen abrupt 
in de wachtstand en kochten geen zon-
nepanelen meer. Uiteindelijk is er een hap-
snap-subsidie op zonnepanelen gekomen. 
Onnodig marktingrijpen!

Europa anticipeert laat
Ook dit jaar kan de overheid de solarmarkt 
en de consumenten niet met rust laten. 
Er wordt vanuit Europa een mogelijke im-
portheffing op zonnepanelen aangekon-
digd. Europa komt wel erg laat met deze 
plannen. Er zijn al behoorlijk wat Europese 
zonnepanelenfabrikanten failliet gegaan. 
Dit leidt vooral tot duurdere zonnepane-
len, waar de consument de dupe van is. 
Volgens mij  moet er veel meer gefocust 
worden op de kwaliteit.  Wij stellen bij 
onze actie 123zonne-energie  niet voor 
niets strenge eisen aan het zonnesysteem. 
Het zou toch heel mooi zijn als Europa zich 
ten opzichte van China onderscheidt in 
kwalitatief hoogwaardige zonnestroom-
systemen met hoge rendementen. Dan 
wordt zo’n importheffing overbodig.

Inmiddels biedt Vereniging Eigen Huis voor 
de derde keer de actie 123zonne-energie 
aan en zijn bij bijna vierduizend huishou-
dens zonnepanelen geplaatst. Maar de weg 
voor consumenten naar zonnepanelen is 
niet bepaald makkelijk. 

Claudia Umlauf 
Vereniging Eigen Huis

Verstorend op meerdere niveaus
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Net als aan de bouwsector, gaat ook aan de installatiebranche de crisis niet ongemerkt voorbij. De sector heeft dit 
kalenderjaar te kampen met een forse vraagterugval. Onderzoek in opdracht van UNETO-VNI heeft laten zien dat 
het totale productievolume sinds 2009 met maar liefst een kwart is afgenomen. De installatiebranche incasseert 
dit jaar nog eens een omzetdaling van drie à vier procent en in 2014 zal het er volgens de branchevereniging 
nauwelijks beter op worden. Het totale productievolume in de installatiebranche komt in 2014 waarschijnlijk uit 
op 9,9 miljard euro. In 2009 was dat nog 13,8 miljard. UNETO-VNI is er heilig van overtuigd dat alleen innovatie 
een structurele uitweg uit de crisis kan bieden. Zonne-energie wordt daarbij meer en meer omarmd als een eerste 
stap op weg naar de installateur van de toekomst. Een gesprek met UNETO-VNI-voorzitter Titia Siertsema.

‘Zonne-energie stap naar 
installateurs van de toekomst’

De vijfduizend installatiebedrijven die bij 
UNETO-VNI aangesloten zijn vertegenwoor-
digen qua aantal werknemers tachtig pro-
cent van de installatiemarkt. Gemeten naar 
omzet zelfs negentig procent. Een inschat-
ting over het aantal UNETO-VNI-leden dat 
al actief is in zonne-energie, kan voorzitter 
Siertsema nog niet maken. Siertsema: ‘Wij 
hebben het gevoel dat de aandacht onder 
onze leden voor zonne-energie hand over 
hand toeneemt. Logischerwijs melden 
leden het niet aan ons als zij in deze markt 
stappen. Veelal zijn het juist de kleine 
installateurs die het marktgebied gaan 
verkennen omdat zij er een nieuwe kans 
en pijler voor hun bedrijf in zien. Het gaat 
daarbij niet alleen om elektriciens, maar 
ook om loodgieters. Voor UNETO-VNI is dit 
een boeiende ontwikkeling.’

Erkenning
Om haar leden van dienst te kunnen zijn en 
de door de branchevereniging gewenste 
kwaliteit te borgen werkt UNETO-VNI onder 
meer met Holland Solar en Agentschap 
NL aan het Masterplan Zonne-energie. Dit 
plan bestaat uit onder meer een Handboek 
Zonne-energie (dat ongeveer een jaar 
geleden gelanceerd werd) en een oplei-
dingsprogramma. Siertsema: ‘Bovendien zijn 
wij druk doende met de erkenningsrege-
ling. In feite is de zonne-energiemarkt pas 

Titia Siertsema, voorzitter van installatiebranchevereniging UNETO-VNI:

net begonnen. Wij merken zoals gezegd 
dat de belangstelling onder onze leden nu 
al erg groot is. Op onze gebruikelijke wijze 
vergaren wij technische gegevens en delen 
deze met onze leden. Wij gaan hen daarbij 
helder maken dat het in onze optiek zeer 
belangrijk is als zij voor een erkenning gaan. 
Het geeft de consument het nodige extra 
vertrouwen dat een UNETO-VNI-installateur 
voor kwaliteit staat. Het is voor ons als bran-
chevereniging ook een plicht om te zorgen 
dat de aangesloten installateurs over de 
benodigde zonne-energiekennis en -kunde 

beschikken. Onder de vlag van UNETO-VNI 
opereren uitsluitend vakmensen die de 
installateurs van de toekomst zijn.’
‘Het realiseren van decentrale (zonne-)
energiesystemen kan een van de belangrijkste 
toekomstige pijlers zijn’, vervolgt Siertsema. 
‘Zonne-energie is een enabler. Consumenten 
die kiezen voor zonne-energie gaan daarna 
ook andere duurzame stappen zetten.  Het 
opent zodoende een scala aan mogelijkheden. 
Het is mijn verwachting dat het gaat leiden tot 
gespecialiseerde installateurs. 

>>>
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Het is echter wel noodzaak dat de gespeci-
aliseerde installateurs samenwerkingsver-
banden vormen. Ik verwacht niet dat er veel 
installateurs zullen komen die alle verschil-
lende expertises in huis hebben. Voor het 
uiteindelijk installeren van duurzame ener-
giesystemen is immers zeer specifieke kennis 
nodig. De kleinere installateurs - maar ook 
grotere bedrijven - gaan nieuwe netwerken 
en samenwerkingsverbanden vormen.’

Adviesrol
Volgens Siertsema vormen zonnepanelen 
een van de meest kansrijke opties voor 
installateurs om ook in de toekomst suc-
cesvol te kunnen opereren. ‘Het is dé kans 
om meer in de adviesrol naar consumenten 
te komen. Consumenten kunnen zonne-
panelen immers niet zonder het inwinnen 
van informatie in gebruik nemen. Of het nu 
gaat om zelflevering, de mate van ener-
giebesparing of andere zaken, het vergt 

advies van een vakman. Voor de instal-
lateurs is het een mogelijkheid om op een 
andere manier met consumenten om te 
gaan en hen te voorzien van de informatie 
waarnaar zij op zoek zijn. Het is belang-
rijk dat wij beseffen dat dit binnen onze 
branche een cultuurverandering vergt. De 
installateur moet zichzelf als deskundige 
gaan profileren die de technische kennis en 
kunde heeft. Het ontzorgen van klanten bij 
de aanschaf van zonnepanelen is de eerste 
stap naar de installateur van de toekomst.’
Siertsema verwacht dat UNETO-VNI ook 
een rol kan spelen bij het verkrijgen van 
de zo gewenste aansluiting van zonne-
energie bij de bouwkolom. ‘Traditiege-
trouw hebben wij goede contacten met de 
bouwsector. Aannemers en installateurs 
weten elkaar eenvoudig te vinden, juist 
ook in een kleinere setting. UNETO-VNI 
kan daarmee de verbindende schakel zijn 
die gebouwgeïntegreerde toepassing van 

zonne-energie mogelijk gaat maken.’
Ondanks alle positieve ontwikkelingen 
rond zonne-energie, wil Siertsema nog 
wel een kritische noot kraken. ‘Ik heb 
moeite met het feit dat bij grootschalige 
inkoopacties de nadruk op de prijs ligt. Het 
collectieve inkopen creëert an sich veel 
positieve aandacht voor zonne-energie 
en dat is niet verkeerd, maar de initiators 
moeten niet denken dat de installateur de 
zonnepanelen wel voor een ‘zacht prijsje’ 
op het dak zet. De kwaliteit van het instal-
leren kan hieronder gebukt gaan en juist 
bij zonnepanelen is de kwaliteit minstens 
zo belangrijk als de prijs. De afnemers 
verwachten immers dat de installateurs 
kwaliteit blijven leveren en dat kan niet als 
zij onder hevige prijsdruk staan. Het in zee 
gaan met branchevreemde aanbieders die 
gaan voor de laagste prijs en over onvol-
doende kennis van zaken beschikken, kan 
de markt ernstige schade toebrengen.’

>>>
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TKI EnerGO
In 2012 keurde het Topconsortium voor Kennis 
& Innovatie Energiebesparing in de Gebouw-
de Omgeving (TKI EnerGO van de Topsector 
Energie) negen projectvoorstellen goed. Daar-
bij werd geen enkel zonne-energieproject 
gehonoreerd, in de twee tenders van 2013 is 
dit vermoedelijk wel het geval.

TKI HTSM
In de Topsector High Tech Systemen en 
Materialen (HTSM) werd in 2012 tweeëndertig 
projectvoorstellen gehonoreerd, waaronder 
één solar project:
1. Surface engineered iron and tin sulfide 

nanoparticles as cheap solar cell materials: 
chemisch procesonderzoek naar goedkope 
celmaterialen onder leiding van TU Delft;

TKI Solar Energy
De TKI Solar Energy kent drie pijlers: ‘Systems 
& Applications’, ‘Thin film PV Technologies’, 
‘Wafer based Silicon PV Technologies’. In totaal 
werden binnen de TKI in 2012 negentien 
projecten goedgekeurd.

TKI Solar Energy – Thin film PV Technologies’
1. ‘Light Management by nanotexturisation 

using Nano Imprint Lithography’: OM&T, 
C-Coatings, NTS Group, ECN, TNO, TU 
Eindhoven en TU Delft werken aan lichtma-
nagementtechnieken voor dunne film-pv.

2. Roll-to-roll organics for PV (R2RO4PV): Smit 
Ovens, Maan, SPG Prints, Bosch Rexroth, 
VDL Flow, Holst Centre, ECN, TU Eindhoven 
en imec verbeteren kwaliteit en betrouw-
baarheid van op oplosmiddel gebaseerde 
roll-to-roll (R2R) depositie voor organische 
pv-devices en modules. 

3. All-Atmospheric Absorber formation for 
CIGS and CZTS (Triple A): Smit Ovens, Meco, 
TNO, ECN en imec ontwikkelen een snel ‘all 
atmospheric absorber’-proces voor ‘roll-to-
roll’-productie van CIGS.

4. Solarrok: ECN, Solliance en Smit Ovens 
fungeren als linking-pin naar het Europese 

2012-tenders Topsectorenbeleid leveren 
drieëntwintig solar innovatieprojecten op

Nu afgelopen kalenderjaar de eerste innovatieprojecten in het kader van het nationale Topsectorenbeleid van 
start zijn gegaan, worden de resultaten van het nieuwe innovatiebeleid zichtbaar. Solar Magazine maakte een 
inventarisatie van alle in 2012 goedgekeurde zonne-energiegerelateerde innovatieprojecten. Ook in 2013 worden 
onder de vlag van het topsectorenbeleid opnieuw solar projecten gehonoreerd, met twee tenders.

Solarrok-project dat samenwerking tussen 
Europese zonne-energieclusters beoogt.

TKI Solar Energy – Systems & Applications
1. Advanced Solar Monitoring Phase 1:  Soluzon, 

Aurum Europe, SEAC en Universiteit Utrecht 
werken aan geavanceerde solar monitoring. 

2. Smart Energy Windows: Peer+, SEAC en ECN 
beogen de ontwikkeling van het eerste 
generatie product slim energieglas als 
autonoom en kabelvrij systeem.

3. A Novel Concept for an Aesthetic Energy Roof 
(AER): Mate4Sun, Photovoltaic Professional 
Management en SEAC ontwikkelen ge-
bouwgeïntegreerde zonnepanelen die aan 
alle esthetische eisen voldoen. 

4. Module Level Power Management: Femto-
grid, Heliox en SEAC ontwikkelen hetero-
gene pv-systemen via power optimizers en 
micro-inverters. 

5. Light weight Rooftop BIPV System: een con-
sortium rond TULiPPS Solar ontwikkelt een 
lichtgewicht bipv-systeem voor hellende 
daken; een ‘glazen dak’-systeem.

6. Portaal Zonnestroom: DNV KEMA, Milieu 
Centraal, Universiteit Utrecht, Stichting 
Monitoring Zonnestroom, Wepro Special 
Projects, Sun Projects, Solar Insurance & 
Finance en Alliander verbeteren de informa-
tievoorziening over zonne-energie.

7. Suncycle 2nd Generation: Suncycle, Radboud 
Universiteit en SEAC werken aan een 
specifiek ‘cel assembly’ om het Suncycle 
concentrated pv-systeem te optimaliseren.

8. SolarBeat: SEAC bouwt een ‘field test infra-
structure’ voor het in een ‘real life environ-
ment’ testen van innovatieve pv-producten.

9. Low-Cost Prefab Roof-Integrated PV System 
(LOCI): SEAC, Zonnepanelen Parkstad en 
Opstalan ontwikkelen een ‘low-cost prefab 
PV system’ voor ‘residential houses’.

TKI Solar Energy – Wafer based 
Silicon PV Technologies
1. Duchness: Tempress, ASM, Levitech, Roth & 

Rau en Meco onderzoeken en ontwikkelen 

nieuwe technologieën voor productie van 
zeer efficiënte kristallijn silicium n-type 
zonnecellen.

2. Silicon Competence Centre: Tempress, 
Eurotron, Levitech, Roth & Rau, FOM Amolf 
Institute, Energieonderzoek Centrum 
Nederland, TU Delft  en imec beogen de 
uitgangspositie rond kristallijn siliciumzon-
necellen uit te bouwen door faciliteiten te 
bundelen en updaten.

3. TOP-products: onder leiding van Roth & Rau 
worden de opties voor de ‘Interdigitated 
Back Contact Hetero Junction’-produc-
tietechnologie beoordeeld om extreem 
goedkoop zonnecellen met een rendement 
van vijfentwintig procent te maken. 

4. EcoPV: Eurotron, Levitech, OTB, Meco, DSM, 
Alinement en ECN ontwikkelen apparatuur 
en processen voor productie van ecologi-
sche, innovatieve zonnecel- en module- 
concepten. 

5. NanoPV: ASM, ECN en de TU Eindhoven 
verkennen dunne filmtechnologieën voor 
geavanceerde kristallijn siliciumzonnecel-
ontwerpen.

TKI Switch2SmartGrids
Het  Topconsortium voor Kennis & Innovatie 
Switch2SmartGrids keurde afgelopen jaar 
zeventien innovatieprojecten goed. Drie zijn 
grotendeels gewijd aan zonne-energie:
1. EVPV-Grid: Power Research Electronics 

ontwikkelt en test met ABB en de TU Delft 
spanningsconversie- en energiemanage-
menttechnologie om  accu’s van elektrische 
voertuigen te gebruiken als tijdelijke zonne-
energieopslagbuffer.

2. PV Storage integrated Multi agent control-
led Smartgrid (PV SiMS): Mastervolt, TU 
Eindhoven, Alliander, AmsterdamSmartCity 
en Greenspread InEnergie werken aan de 
inpassing van zonne-energiesystemen.

3. Solar Forecasting & Smart Grids: Ecofys, 
KEMA en Universiteit Utrecht ontwikkelen 
een tool om de productie van zonnestroom 
beter te voorspellen.
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‘De afgelopen zes maanden hebben wij in Nederland een driehonderdtal installateurs getraind 
in de installatie van zonne-energiesystemen. Daarbij merken wij dat veel installateurs nog 
vooroordelen hebben over zonne-energie. Aan dergelijke zaken zie je dat de Nederlandse 
markt nog onvolwassen is.’ Aan het woord is Bart van den Bosch van Libra Energy.

Libra Energy wordt geleid door chief 
executive officer Jan Joosten, general 
manager Vincent van Vaalen en de voor 
techniek en service verantwoordelijke Bart 
van den Bosch. Joosten kent een ge-
schiedenis bij een van Nederlands meest 
bekende zonne-energiebedrijven: omvor-
merfabrikant Mastervolt. Daar vervulde hij 
jarenlang een internationale salesfunctie. 
Bart van den Bosch kwam na zijn studie 
op de hoge zeevaartschool via enkele 
omzwervingen net als Joosten terecht bij 
Mastervolt. Bij het Amsterdamse bedrijf 
was hij wereldwijd actief en in Nederland 
onder meer verantwoordelijk voor de 
oplevering van omvormers in de eerste 
grootschalige woonwijk – Nieuwland in 
Amersfoort – die voorzien werd van zon-
nepanelen. Van Vaalen tenslotte stapte na 
een carrièrestart in de financiële wereld 
en de mediabranche samen met Joosten, 
Bogaers (CFO) en Van den Bosch in het 
avontuur van Libra Energy. 

Verenigd Koninkrijk
Met Libra Energy hebben de drie onder-
nemers in een tijdsbestek van zes jaar 
een bedrijf neergezet dat zich een stevige 
marktpositie heeft weten te verwerven in 
zowel de Benelux – met de nadruk op Ne-
derland – als in het Verenigd Koninkrijk. Op 
het kantoor in Nederland telt Libra Energy 
inmiddels zeventien medewerkers. Vanuit 
het Verenigd Koninkrijk zijn nog eens vijf 
mensen actief. ‘In het Engelse Doncaster 
beschikken wij over een tweede vestiging’, 
licht Van Vaalen toe. ‘Bovendien zijn wij nog 
actief via agenten in West-Duitsland, Frank-

Libra Energy: ‘Downstream activiteiten 
op orde, upstream wens krijgt invulling’

Groothandels en distributeurs rukken op in Nederlands pv-landschap

rijk en Griekenland.’ Zeventig procent van 
de omzet van Libra Energy is momenteel 
afkomstig uit de Benelux, de overige dertig 
procent komt nagenoeg in zijn geheel uit 
het Verenigd Koninkrijk. ‘In een land als 
Griekenland zijn wij met name actief om 
continu onze marktkennis up to date te 
houden’, duidt Van den Bosch. ‘Door in heel 
Europa over voelsprieten te beschikken, zijn 
wij snel geïnformeerd over de actuele stand 
van zaken en trends.’

Onvolwassen markt
‘Zowel in Nederland als het Verenigd 
Koninkrijk zijn technische ondersteuning en 
aftersales service twee belangrijke pijlers 
van ons systeemhuis’, vervolgt Van Den 
Bosch. ‘Zo hebben in wij het afgelopen 
halfjaar in Nederland zo’n driehonderd 
installateurs getraind in de installatie van 
zonne-energiesystemen. Daarbij merken 
wij dat veel installateurs nog vooroordelen 
hebben over zonne-energie. Aan dergelijke 
zaken zie je dat de Nederlandse markt nog 
niet volwassen is. Men kent de essenties van 
het vak vaak nog niet.’ 
Met enige regelmaat komt het volgens 
Libra Energy dan ook voor dat het bedrijf 
installateurs aan de hand neemt. Van den 
Bosch: ‘Met name voor de grote projecten 
zijn veel installateurs te klein. In dat soort 
gevallen helpen wij de betreffende installa-
teur een dergelijk project te realiseren door 
bijvoorbeeld te helpen met de financiering 
en de engineering. Anderzijds schrijven wij 
als Libra Energy doelbewust niet in op grote 
tenders zoals die uitgeschreven worden 
door bijvoorbeeld Vereniging Eigen Huis. 

Bij de door Urgenda geïnitieerde actie Wij 
Willen Zon fungeerden wij als verlengstuk 
van de Chinese omvormerfabrikant Chint 
Power. Dit op hun eigen initatief.’

Warehousing
Door de sterk toenemende vraag in Neder-
land is Libra Energy momenteel drukdoende 
met de automatisering van haar magazijn en 
logistieke processen. ‘Onze faciliteiten in Cas-
tricum worden uitgebreid, zodat wij volledig 
geëquipeerd zijn om aan de groeiende vraag 
te voldoen. Zowel qua levering van produc-
ten als de training van installateurs.’
Ondertussen heeft Libra Energy haar pro-
ductportfolio sterk uitgebreid. Logischer-
wijs behoren de omvormers van Mastervolt 
maar ook die van Omnik en het eerder 
genoemde Chint Solar tot het assortiment. 
Net als met Chint Solar, heeft Libra ook met 
modulefabrikanten Yingli, Solsonica en Ca-
nadian Solar een innige relatie opgebouwd. 
Joosten: ‘Voor Canadian Solar zijn wij als 
authorized reseller met afzet naar instal-
lateurs de nummer drie van Europa. Voor de 
volledig zwarte zonnepanelen (All Blacks) 
zijn wij zelfs de grootste afnemer.’ 

Upstream
Bovendien heeft Libra Energy met de Solar 
Dude ook een eerste eigen product geïntro-
duceerd. Van den Bosch: ‘Dit monitorings-
systeem is een eenvoudige oplossing voor 
enkelfasige omvormers en stelt eigenaren 
van zonne-energiesystemen in staat de 
prestaties draadloos en op afstand te vol-
gen. Het leuke aan deze oplossing is dat het 
merk- en type-onafhankelijk functioneert.’

‘Al met al zijn wij in beginsel een ouder-
wetse distributeur’, stelt Joosten. ‘Onder 
meer door het sluiten van strategische 
partnerships met fabrikanten worden wij 
meer en meer upstream actief. Down-
stream raken wij steeds beter georgani-
seerd via een groot aantal afnemende 
installateurs. Zo beleveren wij onder meer 
de bij SunNed aangesloten installateurs. 
Bij SunNed - deze formule van Facility 
Service & Management mobiliseert in-
stallateurs om actief zonnestroom in de 
markt te zetten waarbij SunNed opereert 
als systeemhuis en een centrale totaal-
oplossing met lokale service vormt - zijn 
zeventig tot tachtig installateurs aange-
sloten. Tot op heden doet twintig procent 
van die installateurs tachtig procent van 
de business. Dit toont ook de potentie 
aan die hier nog aanwezig is.’
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Nederlandse en Belgische distribiteurs en groothandels

Waar in Vlaanderen de groothandels al vele 
jaren floreren door de omvangrijke lokale 
pv-markt, komen in Nederland de distribi-
teurs van zonnepanelen en aanverwante 
producten in feite pas sinds afgelopen 
kalenderjaar met hun hoofd boven het 
maaiveld uit. Een (niet alles omvattend) 
overzicht van de voornaamste spelers:

•	 Buyers World (NL)
•	 Carbomat (B)
•	 Enerdeal (B)
•	 Energiebau Benelux (NL)
•	 Energie-Unie (NL)
•	 GPC Europe (B, het voormalige  

AS Solar Benelux) 

•	 IBC Solar (NL)
•	 Ikaros Solar (B) 
•	 IVADA Electric (NL)
•	 Krannich Solar (B)
•	 Libra Energy (NL)
•	 Martifer Solar (B)
•	 Natec Sunergy (NL)
•	 Natutech (NL)
•	 Oskomera Solar Power Solutions (NL)
•	 Private Energy (NL)
•	 reb2b (B)
•	 Rexel Nederland en België (NL+B)
•	 Solarcentury Benelux (NL)
•	 Solarclarity (NL)
•	 Scheuten Solar (NL)
•	 VDH Solar (NL)

Vincent van Vaalen, Jan Joosten en 
Bart van den Bosch (foto: Kees Koot)
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COLUMN
Mijn tweede column voor dit zonvolle 
magazine hang ik op aan het optimisti-
sche nummer van Boney M. (1976, een co-
ver van het origineel van Bobby Hebb uit 
1966). Yesterday blijkt wat langer te duren 
dan verwacht voor de machinebouwers 
en leveranciers van productieapparatuur 
voor de wereldwijde solar fabrieken. 

De vraag naar de nieuwe generatie 
machines en tooling trekt maar met zeer 
kleine stapjes aan en de export van origi-
nal equipment manufacturers (oem’s) en 
de solar toeleverketen blijft sterk achter 
bij de ambities. Als je echter naar de 
toepassingsmarkt voor solar in Neder-
land kijkt is het tij voorgoed gekeerd en 
maken we gezonde progressie.

Zoals bekend is er nog voldoende poten-
tieel in de markt om de komende jaren 
zowel in de business-to-business als de 
business-to-consumer omgeving mooie 
solar projecten uit te rollen. Het verdien-
model is echter van korte duur; we hebben 
exporteerbare oplossingen en producten 
nodig, om ook ‘elders’ het geld te verdie-
nen. Projecten in de thuismarkt gebruiken 
waar mogelijk (idealiter?) deels Neder-
landse technologieën, toeleveranciers en 
concepten. Deze twee ontwikkelingen, te 
weten groei van het aantal projecten in 
de thuismarkt en nieuwe technologie- en 
productontwikkeling voor internationale 
klanten, kunnen mijn inziens hand in hand 
gaan en elkaar versterken. In Noord-
Brabant bijvoorbeeld wordt nog voor de 
zomer de Green Deal Solar opengesteld. 

De Brabantse investeringen in zonne-
energie richten zich op innovatie en 
kennisontwikkeling (zoals Solliance). Op 
enig moment in de innovatieketen moet 
de nieuwe technologie worden toe-
gepast. Dit brengt onzekerheden met 
zich mee over verwachte opbrengsten 

Sunny, yesterday my life was filled with rain…

en levensduur. Dit speelt zowel bij de op-
drachtgevers (particulier of institutioneel), 
als bij de opdrachtnemers (architecten, 
installateurs en overheden). 

De Green Deal Solar betreft een garantstel-
ling die deze onzekerheden moet weg-
nemen, waardoor innovatieve projecten 
van de grond komen. Vaak gaat het om 
projecten die gebruik maken van gecertifi-
ceerde producten, maar waarmee nog geen 
langdurige praktijkervaring is opgedaan. 
Juist die technologie verdient een kans op 
eigen bodem. De projecten moeten wel op 
voorhand rendabel zijn en richten zich op 
grensverleggende samenwerking op het 
gebied van zonne-energie. Het doel is om 
de ketens met elkaar te verbinden bij het 
realiseren van dergelijke solar projecten. 

Daarnaast is er ook (beperkte) investerings-
ruimte voor kansrijke, innovatieve solar pro-
ductietechnologie en producten. Business 
cases die leiden tot kostprijsverlagingen en 
prestatieverhoging van de cellen, modules 
en systemen met voldoende onderbouwd 
marktpotentieel vinden hun weg wel naar 
potentiele investeringsbronnen. Subsidies 
zijn daarbij met een lampje te zoeken, maar 
revolverende investeringen (onder andere 
langlopende leningen) kunnen ook waarde-
vol zijn om innovaties vlot te trekken.
 
Ik help u graag mee om in 2013 diverse 
innovatieve business cases en toepassings-
projecten in het zonnetje te kunnen zetten!

Sunny, yesterday my life was filled with rain.
Sunny, you smiled at me and really eased the pain.
The dark days are gone, and the bright days are here,
My sunny one shines so sincere…
Sunny one so true, I love you

Michel Weeda
Programma Manager High Tech & Services 
BOM Business Development
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●  Persoonlijk contact en orderbegeleiding.

●  Directe leveringen vanaf fabriek. 

●  Korte levertijden.

●  Anodiseren intern verzorgen.

●  Scherpe prijsstelling.

Wat wij voor u verzorgen?

Extruderen ● Anodiseren ● Poedercoaten ● Mechanische bewerking

 

Mobiel: 06-12743015 ● vanrossum@rosal-profielen.com

“Aluminium profielen, 
dat is onze wereld”

Al meer dan 20 jaar ervaring!

Waarin wij ons onderscheiden?
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Zelf stroom opwekken met zonnepanelen maar zonder investering. Het klinkt bijna te mooi 
om waar te zijn. Rooftop Energy maakt het in Nederland sinds begin vorig jaar mogelijk. 
‘In de afgelopen twaalf maanden hebben wij één megawatt aan zonne-energiesystemen 
in de markt gezet’, aldus Leendert Florusse, directeur van Rooftop Energy.

Eén megawatt geplaatst zonder  
investeringskosten voor gebruiker

Leendert Florusse kent een jarenlange 
geschiedenis in de fossiele energiewereld 
waar hij aan vernieuwingsconcepten werkte. 
Enkele jaren geleden zag hij het ‘groene’ 
licht. ‘Ik wilde betrokken raken bij de maat-
schappelijke beweging die streefde naar 
lokale duurzame energieopwekking’, vertelt 
Florusse. ‘Ik besefte tegelijkertijd dat de tra-
ditionele energiebedrijven hier onvoldoende 
in zouden meegaan. Uiteindelijk is mijn oog 
gevallen op zonne-energie omdat het een 
stabiele technologie is die ver ontwikkeld is 
en bovendien ook financierbaar is.’

Drempels
Tijdens diverse gesprekken die Florusse met 
potentiële afnemers van zonne-energie-
systemen voerde, viel de ondernemer één 
ding op. ‘De klanten uit de kleinzakelijke 
markt gaven stuk voor stuk aan zich niet 
met technische en financiële zaken bezig te 
willen houden. Deze zaken werden zelfs als 
drempels bestempeld.’
Rooftop Energy ontwikkelde daarom een 
concept waarbij het bedrijf zonnestroom 
levert via installaties die voor rekening van 
Rooftop Energy geplaatst worden op het dak 
van de klant. Naast de investering verzorgt 
het ook de exploitatie en het beheer. Een 
energieleverantiecontract – voor een vaste 
periode en tegen een prijs gebaseerd op de 
huidige marktprijs – biedt beide partijen ze-
kerheid. Volgens Florusse is het concept uniek 
in Nederland. ‘Bovendien zijn wij volledig 
onafhankelijk van leveranciers van installaties 
of energiebedrijven. Wij zijn merk en type on-
afhankelijk, maar gebruiken alleen materiaal 
van de top-drie-leveranciers. Wat verder erg 
belangrijk is, is de informatievoorziening tij-
dens het gebruik van de zonne-energiesyste-
men. Het inzichtelijk maken van de opbrengst 
stimuleert besparing. Het leidt ook tot leuk 

Rooftop Energy timmert aan de weg:

lesmateriaal voor scholen. Bij onderwijsinstel-
lingen waar wij systemen geleverd hebben 
zien wij een ongekend enthousiasme.’

Saldering
Vorig jaar zomer tekende Rooftop Energy 
een financieringscontract met Triodos Bank 
waardoor het bedrijf in staat is komend jaar 
drieënhalf megawatt aan zonnecentrales in 
Nederland te realiseren. Inmiddels is circa 
één megawatt gerealiseerd. ‘Onze opkomst 
als volgende generatie energiebedrijf krijgt 
steeds meer vorm’, stelt Florusse. ‘Via tal 
van decentrale kleine elektriciteitscentrales 
maken wij de energietransitie mogelijk. 
Inmiddels is een groot aantal marktseg-
menten interesse en is ons productaanbod 
geoptimaliseerd. Het concept is interessant 
voor alle gebruikers in de kleinzakelijke 

markt met een aansluiting niet groter 
dan drie keer tachtig ampère. Zij hebben 
namelijk recht op saldering.’  Overigens ziet 
Florusse vooralsnog weinig concurrenten in 
Nederland. ‘Er zijn organisaties die lease-
concepten aanbieden, maar dat past niet 
bij onze filosofie. Ongetwijfeld zullen er in 
de komende jaren serieuze concurrenten 
opstaan. Als dat niet zo is, moet je je ook 
afvragen of je eigen concept wel klopt. De 
complexiteit van onze formule moet echter 
niet onderschat worden. Het lijkt eenvou-
dig, maar alle zaken bij elkaar brengen – van 
techniek tot financiering en regelgeving – is 
absoluut geen sinecure.’

Samenwerking en zonthermie
‘Ik ben overigens een aanhanger van ‘the 
restless company’’, vervolgt Florusse. ‘Je 
moet onrustig blijven en in die zin hoop ik 
nooit  tevreden te zijn. Wij willen een nieuwe 
generatie energiebedrijf zijn. Als wij dat 
kunnen waarmaken en de markt ons ook zo 
ziet, zijn wij op de goede weg. De ambitie in 
cijfers voor de komende vijf tot zeven jaar? 
2020 – het jaar waarin Nederland over vier gi-
gawatt zonnestroom wil beschikken – is nog 
zeer ver weg. Eén ding weten wij echter ze-
ker: wij willen en kunnen fors groeien. In de 
komende jaren zal dat met verdubbelingen 
van ons geïnstalleerde vermogen gepaard 
gaan. Daarbij zoeken we ook uitdrukkelijk 
naar samenwerking met bijvoorbeeld ge-
meenten en installateurs om lokale bedrij-
vigheid en financiering te koppelen.’
En de honger van Rooftop Energy is nog niet 
gestild. ‘Wij geloven in decentrale en duur-
zame energieopwekking. Dat doen wij nu 
voor stroom, maar wij kijken met een schuin 
oog ook al naar de mogelijkheden om met 
warmte aan de slag te gaan. Zonthermie is 
daarbij een van de mogelijkheden.’

Leendert Florusse



De geschiedenis van SunCycle gaat terug 
naar 2005 toen Peter Penning en Roy Bijl een 
haalbaarheidsonderzoek uitvoerden naar de 
commerciële toepassing van concentrated 
photovoltaïcs (cpv). Penning en Bijl bedach-
ten het SunCycle-zonnepaneel dat zonlicht 
concentreert op een kleine zonnecel en het 
mogelijk maakt de technologie niet langer 
alleen toe te passen in zonnecentrales, maar 
ook in de gebouwde omgeving. Na een po-
sitief resultaat van het haalbaarheidsonder-
zoek, patenteerden Penning en Bijl het door 
hen ontwikkelde systeem wereldwijd. 

Productietechnologie
SunCycle was afgelopen kalenderjaar een 
van de genomineerden voor een Dutch Solar 
Award in de categorie Industry Development 
Award. Het door SunCycle ontwikkelde en 
genomineerde zonnepaneel concentreert 
zonlicht met behulp van een intern bewe-
gingssysteem. Hierdoor kunnen de panelen 

SunCycle nadert fase van massaproductie

‘Technische uitdagingen die niet oplosbaar zijn, zijn er niet meer. Ons grootste vraagstuk is de 
financiering om binnen enkele jaren grootschalige projecten te kunnen realiseren. In Nederland zijn 
de financiers niet ruim voorhanden, daarom kijken wij ook over de grenzen naar Amerika, India en het 
Midden-Oosten.’ Het is een gevleugelde uitspraak die Peter Penning van SunCycle in 2011 deed in Solar 
Magazine. Bijna twee jaar verder ziet de situatie van SunCycle er zeer rooskleurig uit. Het lopende 
kalenderjaar wordt benut voor de laatste veldproeven met het SunCycle-paneel 2.0 en in 2015 wordt in 
Putte een volautomatische massaproductielijn geopend met een capaciteit van één miljoen stuks.
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In 2013 enkele honderden, in 2014 een productiecapaciteit 
van honderdduizend en in 2015 één miljoen panelen:

– in tegenstelling tot andere concentrator 
systemen – statisch worden bevestigd. Het 
geconcentreerde zonlicht wordt opgevan-
gen in een hoogrendement zonnecel van 
het type III-V. De hoogrendement cel is duur-
der dan een ‘gewone’ zonnecel, maar door 
het zonlicht te concentreren is er veel minder 
voor nodig: slechts één vierkante centimeter 
zonnecel per duizend vierkante centimeter 
zonnepaneel. De cellen genereren daardoor 
ruim duizend keer zoveel stroom als een ge-
wone zonnecel. Bovendien leveren SunCycle-
zonnepanelen naast stroom, ook thermische 
energie in de vorm van warm water. 
De afgelopen twee jaar heeft SunCycle in het 
kader van het Pieken in de Delta-programma 
(een voorganger van het huidige topsecto-
renbeleid) binnen het project Solar Focus 
Zuidoost met een aantal partners produc-
tietechnologie voor de vitale delen van haar 
zonnepaneel ontwikkeld. Dit gebeurde in 
samenwerking met onder meer Neways 

Technologies, TNO Industrie & Techniek, voe-
stalpine en Radboud Universiteit Nijmegen. 
Penning: ‘Dit traject is afgelopen november 
afgerond. De ontwikkeling van een van 
de optische delen – het prisma – heeft het 
meeste tijd gekost. Volgend op het Pieken 
in de Delta-project zijn wij 1 december of-
ficieel van start gegaan met een Europees 
innovatieproject dat valt onder het zevende 
kaderprogramma (KP7).’

voestalpine
Met een internationaal consortium gaat 
SunCycle in het kader van KP7 een volau-
tomatische massaproductielijn voor het 
SunCycle-paneel realiseren. De lijn – die 
komt te staan in het Brabantse Putte – 
moet eind 2015 operationeel zijn en vergt 
een totale investering van tien miljoen 
euro. ‘In vergelijking met andere zonne-
energietechnologieën is die investering 
relatief laag. Zeker met de wetenschap 
dat het een jaarlijkse productie van één 
miljoen producten mogelijk maakt. Ook 
bij lagere aantallen – van bijvoorbeeld 
tweehonderdduizend – kan de lijn efficiënt 
produceren. In totaal investeren wij met 
zeven partners vijf miljoen euro in het 
KP7-project en is er een bijdrage vanuit 
Europa van zeven miljoen euro. Een van de 
voornaamste partners is het Oostenrijkse 
bedrijf voestalpine. Zij is een van de groot-
ste investeerders en als gevolg hiervan 
hebben wij met hen een overeenkomst dat 
zij de eerste vijf jaar exclusief voor ons de 
Europese productie verzorgen. Bijzonder is 
dat voestalpine in verband met de huidige 
crisis lange tijd getwijfeld heeft of zij wel 
actief wilde zijn in de solar markt. Mede 

Het SunCycle-paneel in  
een dak geprojecteerd
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daarom is het Europese project later van 
start gegaan. Voestalpine is uiteindelijk met 
volle overtuiging op de solar trein gestapt.’

Roadmaps
‘De technologie heeft nog heel veel moge-
lijkheden die wij willen ontwikkelen’, ver-
volgt Penning. ‘Sowieso liften wij als bedrijf 
mee op de voortschrijdende ontwikkeling 
van het type III-V-zonnecellen. Deze worden 
steeds efficiënter. Waar nu al cel met een 
rendement van veertig procent commercieel 
beschikbaar is, voorzien roadmaps in een cel 
met vijfenveertig procent rendement in 2015 
en in 2018 zelfs met tweeënvijftig procent. 
Dit is in feite een gratis ontwikkeling waar 
wij zelf niet in hoeven te investeren. Sinds 
2008 hebben wij een intensief contact met 
het bedrijf Spectrolab dat dit type cellen ver-
vaardigt. Bovendien hebben wij ook banden 
met Azur Space dat zonnecellen ontwikkelt 
in Duitsland voor de ruimtevaartindustrie en 
steeds meer omzet haalt uit cpv. Toch breekt 
cpv internationaal nog niet massaal door, 
waardoor beide bedrijven zeer veel interesse 
tonen in ons product dat een verdere markt-
doorbraak kan faciliteren.’
Een ontwikkeling die net als bij veel andere 
bedrijven in de solar industrie voor ‘span-
ning’ zorgt, is de continu dalende prijs van 
kristallijn siliciumzonnepanelen. ‘Het is maar 
zeer de vraag of de bodem bereikt is bij de 
prijsdalingen’, stelt Penning. ‘Groot voordeel 
van ons paneel is dat het hybride is. Het wekt 
zowel warmte als stroom op. Wij hebben bo-
vendien vanaf het begin gemikt op een prijs 
die ruim onder het niveau van grid parity ligt. 
Ons product kan de concurrentie met tradi-
tionele zonnepanelen zodoende zeer goed 

aan. Bovendien ontwikkelen wij ons product 
continu door. Het SunCycle-paneel 2.0 haalt 
bijvoorbeeld al een hogere efficiëntie tegen 
een lagere kostprijs.’ 

ASORE
Ondertussen zijn ook de eerste afzetkanalen 
duidelijk in beeld. Zo blijkt er in de agrarische 
sector veel potentie voor het Suncycle-pa-
neel te zijn. ‘Binnen Het Agro Solar Realisatie 
(ASORE) project in Zuidoost-Brabant gaan 
wij enkele honderden panelen testen op het 
dak van een veehouderij in Valkenswaard en 
Deurne. Juist hier komt ons product goed 
uit de verf omdat niet alleen de opgewekte 
stroom, maar ook de warmte voor bijvoor-
beeld mestverwerking benut kan worden.’ 
Niet alleen binnen ASORE test SunCycle haar 
product in de praktijk. In 2013 zal het bedrijf 
ook starten met experimenten in een aantal 
zeer zonnige regio’s in Zuid-Frankrijk. ‘Deze 
gebieden vormen met een enorme hoeveel-

heid zoninstraling letterlijk laag hangend 
fruit. Hetzelfde geldt voor een aantal loca-
ties in het Midden-Oosten waar wij concreet 
mee praten. En in Jordanië heeft men inte-
resse in een assemblagelijn voor de eind-
montage van onze producten, waarna ze 
lokaal vermarkt worden. Pas op het moment 
dat de TÜV-certificering binnen is zullen wij 
ons product in dergelijke regio’s uitrollen 
via licenties. Dit kalenderjaar staat dan ook 
in het teken van de laatste veldproeven. In 
september of oktober moeten de eerste 
honderden producten uitgeleverd worden. 
2014 is het jaar waarin de meest interessante 
nichemarkten gevonden moeten worden 
en wij circa honderdduizend panelen in de 
markt kunnen zetten. In 2015 moet vervol-
gens de massaproductielijn operationeel 
zijn. Wij zien onszelf als doorontwikkelaars 
van de technologie. De tweede generatie is 
in zicht en met het SunCycle-paneel 3.0 is al 
een start gemaakt.’

Het SunCycle-paneel



Zonne-energie, isolatie en waterdichting hand in hand laten gaan. Het is het basisprincipe van de SCX Soloroof. 
SCX Solar uit Someren introduceerde afgelopen najaar de eerste exemplaren van haar montagesysteem 
Soloroof dat zonnepanelen integreert in schuine daken van gebouwen. De zonnepanelen die voorzien zijn van 
speciale bevestigingsprofielen vormen een waterdicht dak. De speciale afdichting vormt een waterkering en 
isolatie vindt plaats via speciale platen van Recticel. Dit bedrijf stond samen met SCX Solar aan de basis van het 
concept. ‘Momenteel werken wij aan de introductie van een Home Edition voor toepassing van het Soloroof bij 
woonhuizen’, stelt SCX Solar-directeur Gerard de Leede.

SCX Solar nadert lancering residentiële 
variant indaksysteem Soloroof 

De ervaring van SCX Solar gaat terug naar 
het jaar 2004. Een van de initiatiefnemers 
van de leverancier annex installateur van 
zonnestroomsystemen realiseerde in Zuid-
Europa diverse grote zonne-energieprojec-
ten. Ook in België werd vanaf 2008 ervaring 
opgedaan, omdat in Nederland de markt-
vraag nog altijd maar mondjesmaat op gang 
kwam. In 2010 was het dat SCX Solar in con-
tact kwam met dakdekkersbedrijf Hendrikx 
Dak en Gevel. Toen al leefde het besef dat de 
marges in de solar markt “knalhard” achteruit 
zouden lopen en dat het leveren van ni-
cheproducten – zoals gebouwgeïntegreerde 
systemen – een verstandige keuze zou zijn. 
Wil je de stap naar building integrated pv 
(bipv) kunnen maken dan heb je echter ken-
nis van het dak nodig. Vanuit die filosofie is 
de expertise van het familiebedrijf Hendrikx 
Dak en Gevel ingebracht in SCX Solar.’

Dakdekkers
Omdat SCX Solar er niet in slaagde een indak-
systeem van goede kwaliteit bij wereldwijde 
pv-leveranciers te vinden, besloot het bedrijf 
het zelf te ontwikkelen. De Leede: ‘Een van de 
grote tekortkomingen van bestaande syste-
men was dat deze enkel geschikt waren voor 
nieuwbouw. Dit terwijl op de Nederlandse 
markt juist behoefte bestaat aan indaksyste-
men die ook voor bestaande bouw geschikt 

zijn. De producten moeten bovendien niet 
alleen waterdicht en esthetisch zijn, maar ook 
universeel en snel te monteren.’
SCX Solar stopte de afgelopen drie jaar onge-
kend veel effort en middelen in het ontwik-
kelen van het Soloroof. Vandaag de dag is met 
Soloroof een indaksysteem – bestaande uit 
profielen, afdichtingen en bevestigingson-
derdelen – op de markt dat zonne-energie, 
isolatie en waterdichting hand in hand laat 
gaan. De Leede: ‘De kracht van de Soloroof 
zit in de combinatie van de bevestiging en de 
profielen. Dat gedeelte is gepatenteerd.’

Asbestdaken
Soloroof is volgens De Leede vooral geschikt 
voor toepassing in de utiliteitsbouw (schuine 
daken) en op stallen van agrariërs, en overkap-
pingen. ‘Het systeem leent zich bij uitstek voor 
de vervanging van asbestdaken. Vermoedelijk 
wordt in mei per provincie bekend hoeveel 
subsidie er vanuit het Rijk ter beschikking 
komt voor de vervanging van asbestdaken. De 
overheid heeft onder het motto ‘asbest eraf, 
zonnepanelen erop’ twintig miljoen euro aan 
financiële middelen beschikbaar gesteld.
Deze subsidie houdt verband met het besluit 
dat over twaalf jaar in Nederland alle asbest-
daken moeten zijn opgeruimd. Momenteel 
telt ons land nog zo’n honderddertig miljoen 
vierkante meter asbesthoudende daken 

en gevelpanelen. De verwachting is dat de 
subsidieregeling zorgt voor een verdubbeling 
van de vier miljoen vierkante meter asbest 
die jaarlijks vervangen wordt. Dit betekent 
indirect dat maar liefst vier miljoen vierkante 
meter (!) boerderijdaken van zonnepanelen 
worden voorzien. ‘Een leuke extra dimensie 
van ons systeem is dat het als dakbedekking 
veel langer meegaat dan andere conventio-
nele systemen’, stelt De Leede. ‘De levens-
duur is te minste vijfentwintig jaar. Het is 
daarmee bij uitstek geschikt ter vervanging 
van asbestdaken. In deze specifieke vervan-
gingsmarkt willen wij in de komende jaren 
een top-vijf-speler worden.’

Residentieel
Met een nieuwe in ontwikkeling zijnde variant 
van Soloroof – de Home Edition – zal SCX Solar 
zich ook op de residentiële markt gaan bege-
ven. ‘Bij deze variant wordt de waterdichtheid 
onafhankelijk gemaakt van de zonnepanelen’, 
licht De Leede toe. ‘Er wordt bovendien een 
lijmtechniek gebruikt om het paneel ‘blind’ te 
bevestigen en deze verlijming vindt plaats aan 
een glas-glasmodule. Een esthetisch zeer mooi 
product. Wij hopen de Home Edition binnen 
afzienbare tijd te introduceren. Alvorens 
hiermee te beginnen willen wij nog enkele 
slagen op het gebied van montagesnelheid en 
materiaalkosten maken. Het ligt in de planning 
om in juni in de Wijk van Morgen het eerste 
dak te realiseren met deze nieuwe techniek. 
Het product is deels ontwikkeld binnen het 
zogenaamde Smartchain-project. Hogeschool 
Zuyd is een van de partners in dit project en 
laat zijn studenten in de Wijk van Morgen 
kennismaken met duurzame bouwtechnieken 
. Het vermarkten zal vermoedelijk – net als hoe 
dit met de reguliere Soloroof al gebeurt – via 
ons eigen bedrijf, mogelijk bouwbedrijven en 
een dealernetwerk plaatsvinden.’
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Henriette Vrisekoop, Peter Groot en Rolf Heynen trokken afgelopen najaar de stoute schoenen aan. 
Met de feestmaanden in zicht besloten zij de eerste op zichzelf staande zonne-energievakbeurs 
van Nederland te organiseren. Op woensdag 17 en donderdag 18 april is Expo Haarlemmermeer 
het toneel van de eerste editie van Solar Solutions.

‘De exposanten zijn zeer enthousiast over 
onze vernieuwende aanpak’, opent Groot het 
gesprek. ‘Ons concept van een beurs 2.0 – een 
combinatie van innovatie, sales en trainingen, 
en waar de bezoekende installateurs getrig-
gerd worden door beleving – wordt heel 
goed ontvangen. Het toont dat de tijd rijp was 
voor een dedicated zonne-energievakbeurs.’

Oriënteren
‘De succesfactor is de focus op professionele 
bezoekers uit de installatiebranche’, vult 
Heynen aan. ‘Veel installatiebedrijven zijn 
zich aan het oriënteren op zonne-energie. 
Consumenten informeren bij hun ver-
trouwde cv-installateur, loodgieter, dakdek-
ker of elektricien of zij ook actief zijn in dit 
nieuwe vakgebied. Zonne-energie biedt 

‘Nederland is klaar en de markt is 
rijp voor deze zonne-energievakbeurs’

Good! organiseert op 17 en 18 april Solar Solutions

zodoende kansen voor een sector die door 
de economische crisis onder druk staat.’ ‘De 
exposanten kennen een zeer grote diversi-
teit’, licht Vrisekoop toe. ‘Van leveranciers tot 
importeurs en fabrikanten van zonnestroom-
panelen, omvormers, bekabeling, zonnecol-
lectoren, zonneboilers, monitorsystemen, 
montagesystemen, meetapparatuur, gereed-

schappen en alle andere aan zonne-energie 
gerelateerde producten en diensten. Zo 
krijgt de installateur op één plek een totaal-
overzicht van alle zonne-energieproducten 
en –diensten. Bovendien is deze materie ook 
interessant en relevant voor beslissers uit de 
overheid, semi-overheid, woningbouwcor-
poraties, verenigingen van eigenaren (VvE’s) 
en overige gebouwbeheerders.’

Drie pijlers
De Expo Haarlemmermeer zal dan ook twee 
dagen het toneel zijn van de beurs waar leve-
ranciers, producenten en installateurs elkaar 
ontmoeten om nieuwe kansen te benutten. 
Beursorganisator Good! heeft daarbij voor 
drie specifieke pijlers gekozen: netwerken, 
sales en workshops en trainingen. ‘Gezien di-
verse incidenten die de branche de afgelopen 
periode in hun greep hebben gehouden zul-
len veel van onze exposanten extra aandacht 
voor kwaliteit vragen’, stelt Heynen. ‘Wij spe-
len hierop in door niet alleen via workshops, 
maar ook via trainingen aandacht te vragen 
voor de certificering tot erkend zonne-ener-
gie-installateur of installatiebedrijf.’
Inmiddels zijn Vrisekoop, Groot en Heynen 
met hun team druk doende om de vakbeurs 
onder de aandacht van de gewenste bezoe-
kers te brengen. ‘Als onderdeel van onze 
bezoekersmarketing hebben wij met een 
groot aantal partijen samenwerking gezocht. 
De brancheverenigingen UNETO-VNI, Holland 
Solar, SEI, Sterkin en de coöperatie SALO zijn 
aangehaakt. Zij bieden hun eigen achterban 
een gratis toegangskaart aan. Voorafgaand 
aan de beurs versturen wij in de komende 
weken bovendien ruim vijfentwintigduizend 
invitatiekaarten met diverse (installatie)
vakbladen, waaronder ook Solar Magazine. 
Met deze invitatiekaart kunnen de ontvangers 
zich voor gratis beurstoegang registreren via 
onze website.  En welke prestatie na afloop tot 
tevredenheid leidt? ‘Wij hopen dat onze expo-
santen veel installateurs tot nieuwe activitei-
ten in zonne-energie weten te verleiden en 
dat afnemende partijen zoals woningbouw-
corporaties en VvE’s daadwerkelijk getriggerd 
worden massaal zonne-energiesystemen te 
gaan aanschaffen. Wij hopen tenslotte de 
grens van vijfduizend bezoekers te bereiken.’



THE SOLAR EXPERTS
Meer dan 25 jaar ervaring in netgekoppelde en autonome  
zonne-energiesystemen verenigd in één dynamisch team

• onze klanten staan centraal
• wij geven u graag technisch advies
• wij leveren nagenoeg alles uit voorraad
• wij  helpen u met systeemontwerp en producttraining
•  wij leveren alle zonne-systeemcomponenten maar ook  

complete kits voor residentiële en commerciële installaties

• Een complete serie netomvormers van 1kW tot 20kW
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• Gratis monitoring via Wi-Fi, voor iPhone, iPad en Androïd

• Inclusief DC-schakelaar, behuizing IP65

• Alle modellen vanaf 3kW hebben twee onafhankelijke MPP Trackers

• Vanaf april ook micro-omvormers beschikbaar

•  Sinds de jaren 70 silicium experts

• Ervaring bij de productie van halfgeleiders

• Europees product - Europese fabricage

• 250Wp hoogrendements Silver Plus poly modules

• 12 jaar productgarantie
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Henriette Vrisekoop, Peter Groot en Rolf Heynen trokken afgelopen najaar de stoute schoenen aan. 
Met de feestmaanden in zicht besloten zij de eerste op zichzelf staande zonne-energievakbeurs 
van Nederland te organiseren. Op woensdag 17 en donderdag 18 april is Expo Haarlemmermeer 
het toneel van de eerste editie van Solar Solutions.

Algemene informatie
Datum:  woensdag 17 en donderdag 18 april 2013
Openingstijden:  11.00-18.00 uur, solar borrel vanaf 17.00 uur
Locatie:  Expo Haarlemmermeer (met zonnepanelendak  
 van zesentwintigduizend vierkante meter!)
Entreeprijs:  gratis bij registratie via www.solarsolutions.nl  
 met kortingscode ‘SolarMagazine2013’ (zie ook 
 de bijgesloten registratiekaart)

Zonne Almanak (exclusief verkrijgbaar tijdens de beurs)
De Zonne Almanak is een beurscatalogus en naslagwerk ineen. Het boek-
werk wordt tijdens Solar Solutions exclusief aan de bezoekers uitgereikt 
en kent een oplage van vijfduizend exemplaren. De Zonne Almanak 
bevat niet alleen informatie over de exposanten en de vakbeurs, maar 
ook een groot aantal artikelen over de dagelijkse praktijk van zonne-
energie. Bovendien wordt een aantal nieuwe producten uitgelicht.

Introductiecursus Zonne-energie (Auditorium)   
woensdag 17 en donderdag 18 april 2013
Deze introductiecursus zonne-energie worden aangeboden door Hol-
land Solar, SEI en de Zonacademie. De cursus wordt verzorgd door Ernst 
van Tongeren en Egbert Gramsbergen. Met het volgen van dit twee uur 
durend programma zetten bezoekers hun eerste stap om erkend zonne-
energie installateur te worden. Wie deze introductiecursus volgt krijgt 
korting op het inschrijfgeld voor de volledige cursus bij BDA Dak- en Geve-
lopleidingen. Dit opleidingsinstituut trainde onder meer installateurs van 
Oskomera Home Solar en Centrosolar. Aanmelden voor de introductiecur-
sus is verplicht en er is slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. 

Besloten bijeenkomst wethouders en corporatiebestuurders
De gemeente Haarlemmermeer organiseert op woensdag 17 april 
van 13.00 tot 15.00 uur een besloten expertmeeting in samenwerking 
met woningbouwcorporatie Ymere en Stichting Urgenda over het 
duurzame energiebedrijf dat zij gezamenlijk opzetten. Alle Neder-
landse wethouders met een duurzaamheids- of energieportefeuille 
zijn net als directieleden van woningbouwcorporaties uitgenodigd. 

Innovatieboulevard
Tijdens Solar Solutions zullen zo’n twintig innovatieve producten 
tentoongesteld worden op de Innovatieboulevard. Bezoekers pas-
seren de producten bij binnenkomst en worden geïnformeerd over 
de standhouders die de innovaties exposeren. 

Solarclarity-programma (Auditorium, vrij toegankelijk) 
donderdag 17 april
13.00-13.50 uur  Presentatie Solar Frontier (Shell) dunne filmpanelen  
14.00-14.30 uur  Demonstratie smart home solutions en solar  
 monitoring door Plugwise 
15.00-15.30 uur  Demonstratie solar meet-en controle apparatuur  
 door Mors Smit 
16.00-16.50 uur  Presentatie Enphase micro-omvormers 
17.00-17.30 uur  Paneldiscussie over importheffingen en  
 marktontwikkelingen met onder meer Peter  
 Desmet (Solarclarity) en Esther Zumpolle  
 (interim solar consultant Vereniging Eigen Huis)

Workshops (bekijk www.solarsolutions.nl voor het exacte programma)
Agentschap NL:  alles over salderen en subsidies (Wido van Heemstra)
Energie-Unie:  Easy Solar Tool, verkoopondersteuning voor  
 de installateur (Barry Hempenius)
Rexel Nederland:  succesvol zonne-energie verkopen
Holland Solar:  kwaliteit zonnestroom (algemeen, installatie,  
 omvormers en Zonnekeur, Gerard van Amerongen  
 en Ernst van Tongeren
Eternal Sun:  kwaliteit zonnestroom (hoe beoordeel ik kwaliteit  
 van zonnepanelen? Robbert van der Vugt)
Mastervolt:  meer energie uit uw installatie (Michiel Klees)
Plugwise:  ‘Kom van het dak af… met een smile’ (inzicht in  
 energieproductie en totaalverbruik, O. v.d. Burgt)
Solar Today:  het Fath energiedak (‘warm water, stroom en  
 een dakraam in één’, Boudewijn van Dam) 

Partners
Solar Solutions organiseert haar vakbeurs in samenwerking met de 
volgende partners: zonne-energiekoepel Holland Solar, installa-
teursbranchevereniging UNETO-VNI, erkenningsvereniging Sterkin, 
inkoopvereniging SALO, cross-mediaal vaktijdschrift Solar Magazine
en Stichting Erkenning Installatiebedrijven (SEI).

Doelgroep
Solar Solutions richt zich met haar vakbeurs primair op de volgende 
drie bezoekersdoelgroepen:
Installatiebranche:  installateurs, dakdekkers en loodgieters;
(Semi)Overheden:  gemeenten en woningcorporaties;
Dakeigenaren:  Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) en  
 overige gebouwbeheerders.

Solar Solutions in het kort



Solar distribution

Natec Sunergy:

Sinds 2004 de Groothandel 

die met u meedenkt!

Natec SuNergy 
iS officieel 
diStributeur vaN:

Natec Sunergy b.v.
de grote beer 9 | 5215 Mr ’s-Hertogenbosch

t +31 (0)73 68 40 834 | info@natec-sunergy.com
www.natec-sunergy.com
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Op woensdag 17 en donderdag 18 april geven ruim zeventig bedrijven acte de présence op de 
eerste editie van de zonne-energievakbeurs Solar Solutions. Zij zullen in de Expo Haarlemmermeer 
een dwarsdoorsnede tonen van wat de Nederland solar community installateurs, overheden en 
dakeigenaren te bieden heeft. Onderstaand exposantenoverzicht is bijgewerkt tot en met 18 maart.

Ruim zeventig exposanten tonen 
nieuwste solar producten en diensten

Nr. Exposant
1 4BestSolar
2 Akraboot Netherlands
3 Amwittools
4 ASN Installaties
5 BDA
6 Benning
7 Besseling Installatie BV
8 Böcker Nederland BV
9 Buyers World BV
10 CETC48
11 Cleantec Trade
12 Dekens Technics
13 Dijkman Nederland Elektrotechniek BV
14 DMEGC
15 EL.ITAL
16 Enexis BV 
17 Emerson Control Techniques
18 Energie Service Noord West
19 Energie-Unie
20 Energy Holland BV
21 Enfinity NV
22 ClickFit / FlatFix (Esdec BV)
23 Eternal Sun
24 Euro-Index BV
25 Genieus Solar
26 HE Energy BV
27 Hermans Techniek Energy BV
28 Holland Solar
29 Inverter Solar BV
30 IVADA Electric BV
31 JIANGSU JIASHENG Photovoltaic Technology Co., Ltd.
32 Kaco New Energy
33 Krannich Solar bvba
34 KWx BV
35 Libra Energy BV
36 Mprime Solar Solutions
37 Mastervolt International BV
38 MetDeZon BV
39 Natec Sunergy BV
40 Natutech
41 Navetto BV / Solar Construct Nederland BV
42 Omnik New Energy Co., Ltd
43 ORANGE SOLAR
44 Parasol

45 Plugwise BV
46 Qsolar Benelux BV
47 RBB Aluminium
48 Redusol
49 Rexel
50 SALO
51 SEI
52 Solarcentury Benelux
53 Solarclarity BV
54 Solar Electricity Systems BV
55 Solar Green Point
56 Solar Magazine
57 Solar-Premium
58 Solar-systemen.nl
59 Solarpro’s
60 Solar Techno
61 Solar Today BV
62 SolarAccess BV
63 SolarNRG
64 solarsenergy
65 Solus Engineering
66 Stichting Sterkin
67 SunConnex BV
68 Sunbeam BV
69 Tellus
70 UNETO-VNI
71 VDH Solar
72 Yingli Green Energy Europe GmbH 

Voor de meest actuele exposantenlijst surf naar het Solar Solutions-
dossier op de website van Solar Magazine (www.solarmagazine.nl  
en klik op de dossierbutton in rechterkolom) of surf naar  de website  
van de vakbeurs Solar Solutions (www.solarsolutions.nl).



Akraboot Netherlands

Postbus 428
2920 AK Krimpen aan den IJssel 
Nederland

Tel: +31(0)614 320 023
Tel: +31(0)614 990 346  
info@akraboot.nl 
www.akraboot.nl

Akraboot (UK) Limited

Park House  
31 Cattle Market Street 
Norwich NR1 3DY United Kingdom 

Tel: +44(0)1603 677790 
Fax: +44(0)1603 617409 
Mobile: +44(0)7748981017 
info@akraboot.co.uk  
www.akraboot.co.uk

Beveilig uw investering in zonne-energie!

Akraboot4 - dé oplossing tegen diefstal van zonnepanelen

  •  Universeel op bijna alle Deelvenstertypen van zonnepanelen.

  •  Naadloos te integreren met ons unieke alarmsysteem.

  •  Vervaardigd uit zeer sterke maar flexibel samengestelde materialen    
       die zorgen voor een maximale duurzaamheid.

  •  Makkelijk te installeren, waardoor geen deelvensterschade    
       ontstaat.

  •  Kosteneffectief en vereist geen onderhoud.

Wij geven professioneel advies aan verzekeringsmaatschappijen, installateurs en 
eigenaren van zonnepanelen. Hierbij helpen wij de klant met het zoeken naar de 
beste manier van beveiligen om de grote investeringen in veiligheid te brengen.

Kiest u voor zonnepanelen van Qsolar Benelux B.V., dan kiest u voor betrouwbare producten van hoge kwaliteit. 
Wij bieden u garanties ten aanzien van de producten en de opbrengst van uw PV-installatie.  De hoofdpunten van 
onze kwaliteit en garanties zijn:

s

Quality solar solutions

Hoe wordt een zonnepaneel gemaakt?
Het hoofdbestanddeel van zand, silicium, is de basis voor een zonnepaneel. Aan voorraad van dit bestandsdeel geen 
gebrek: zand is namelijk na zuurstof het meest voorkomende element op aarde. Door middel van verbranding op zeer 
hoge temperaturen, chemische en thermische processen wordt silicium gezuiverd tot pure silicium. Deze pure silicium 
wordt omgesmolten tot ‘ingots’, ofwel grote pilaren, die vervolgens worden gezaagd in zeer dunne plakjes (0.18 en 0.24 
mm dik). Door toevoeging van een beschermende laag glas of een coating worden deze dunne plakjes puur silicium 
bewerkt tot zonnecellen. Een zonnepaneel bestaat uit een reeks van deze zonnecellen die in een serie geschakeld zijn. 
Afhankelijk van de kwaliteit en het type paneel levert een dergelijk zonnepaneel circa 190 tot 250 Watt vermogen. Dit 
vermogen wordt alleen gehaald wanneer de zon recht op het zonnepaneel schijnt: meestal wordt daarom de term Watt-
piek (Wp), het piekvermogen, gehanteerd. De werkelijke energieproductie van een zonnepaneel is dus afhankelijk van de 
locatie. Door meerdere zonnepanelen in een serie en parallel te schakelen, ontstaat een PV-installatie die het mogelijk 
maakt om voldoende energie te genereren om u (gedeeltelijk) in uw energiebehoefte te voorzien!

Quality solar solutions

KWALITEIT: VAN CEL TOT ZONNEPANEEL

Vermogensrange zonnepaneel tussen 190 en 310WP
Levensduur zonnepanelen tussen 35 en 40 jaar
Hoge effi ciëntie
17,2% van de ingevallen zonnestralen worden omgezet in energie.
Positieve tolerantie tot +3%
Gemiddeld hebben onze panelen 3% meer Watt vermogen dan het aangegeven vermogen. De ondergrens is hierbij nooit 
negatief.
Garantie op het materiaal& installatie 
10 jaar productgarantie op de zonnepanelen, 5 jaar garantie op de omvormers en het aluminium montagesysteem en 2 jaar 
garantie op de installatiewerkzaamheden.
25 jaar verzekerde lineaire vermogensgarantie 
10 jaar garantie op 90% en 25 jaar garantie op 80% van het oorspronkelijk rendement.
De zonnepanelen zijn herverzekerd
De vermogensgarantie is verzekerd om het potentiële risico voor onze investeerders en klanten te reduceren. Indien onze 
PV-installaties minder dan de door ons gegarandeerde opbrengst leveren, wordt fi nanciële ondersteuning en dekking voor 
de volledige garantieperiode van 25 jaar geboden, wanneer dit verlies is veroorzaakt door fabricage-of materiaalfouten.
Al onze panelen zijn bankable
Dit zijn panelen waarvan de Europese banken besloten hebben dat hier geld voor mag worden geleend om te investeren. 
Deze panelen zijn niet alleen geselecteerd op kwaliteit, maar ook op continuïteit van de fabriek en garantie-afhandeling. 
Certifi cering
Onze zonnepanelen zijn UL, SA, CE, ISO 9001, ISO 14001, OHSOS 18001 (certifi ed factory), IEC 61215, IEC 61730 en IEC 
61216 gecertifi ceerd. 

www.qsolar.nl

Qsolar Benelux B.V. is a subsidiary company of Van Mierlo.

Qsolar Benelux BV

Aartsdijkweg 1
2676 LE Maasdijk
The Netherlands

T: +31 174 522353
F: +31 174 522310
E-mail: info@qsolar.nl

www.qsolar.nl
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Propositie

Qsolar Benelux B.V.
Qsolar Benelux B.V. heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld als praktische en fl exibele partner op het gebied van zone-
energie. Dankzij ons brede netwerk en inkoopcentrum kunnen wij, tegen concurrerende prijzen, een breed en actueel 
assortiment van producten op gebied van zonne-energie leveren en installeren, zoals zonnepanelen, omvormers, bekabeling, 
bevestigingsmateriaal en accessoires. Ons team van professionals zet zich op een procesmatige manier in om u te voorzien van 
‘Quality Solar Solutions’. Door onze jarenlange ervaring op de Belgische markt hebben wij inzicht in elke situatie en zijn wij in 
staat maatwerk oplossingen te leveren waarbij optimale service centraal staat. Bij Qsolar Benelux B.V. staat klantgerichtheid, 
kwaliteit en service voorop.

Ieder dak is uniek: dit maakt het leveren van ‘standaard’-pakketten lastig. Qsolar Benelux B.V. richt zich vooral op maatwerk 
PV-installaties. Op basis van een QuickScan, gebaseerd op algemene fi nanciële parameters, gegevens met betrekking tot 
het beschikbare dakoppervlak en het huidige verbruik, is Qsolar Benelux B.V. in staat om een indicatief voorstel te doen. 
Indien deze indicatie bij u meer interesse opwekt, brengen wij middels een nader onderzoek uw specifi eke situatie in 
kaart en gaan op zoek naar de beste opstelling voor de optimaal renderende PV-installatie. Wij inspecteren het dak en 
onderzoeken uitvoerig uw specifi eke situatie waarbij we niet alleen rekening houden met uw wensen, maar ook met 
de bouwtechnische, fi nanciële en fysische omstandigheden. Dit onderzoek resulteert in een defi nitief ontwerp van de 
PV-installatie. Bij opdracht wordt gestart met de productie van uw PV-installatie. Uiteraard zorgen wij voor de vereiste 
aanvraag bij uw netbeheerder voor het produceren van groene energie. Wij plaatsen uw PV-installatie en koppelen het in de 
meterkast aan het elektriciteitsnet, zodat de zonnestroom gewoon uit hetzelfde stopcontact komt als de ‘grijze elektriciteit’ 
van uw energieleverancier. Natuurlijk houdt onze betrokkenheid niet op wanneer u de installatie begint te gebruiken. Als 
nazorg kunnen wij een onderhoudscontract en eventueel een monitoringssysteem aanbieden. Op deze manier wordt u 
totaal ontzorgd en kunt u zorgeloos profi teren van uw zonne-energie.

Energie opwekken & terugleveren
Op een eenvoudige wijze kunnen zonnestralen (zelfs als de zon niet fel schijnt) worden omgezet 
in energie door het gebruik van zonnepanelen. Op deze manier wekt u op een duurzame manier 
uw eigen schone energie op én bespaart u op uw energierekening. Via een omvormer wordt de 
gelijkstroom omgevormd naar bruikbare energie (wisselstroom of krachtstroom) en gaat deze direct 
naar uw eigen elektriciteitsnet, zodat u deze gelijk kunt gebruiken. Het deel van uw eigen opgewekte 
zonne-energie dat u niet verbruikt, gaat terug het elektriciteitsnet in en wordt verrekend door 
de netbeheerder. Afhankelijk van het type aansluiting kunt u salderen: voor de geleverde energie 
ontvangt u dezelfde vergoeding als die u betaalt.

QUALITY SOLAR SOLUTIONS

QSOLAR BENELUX B.V. HEEFT ZICH DE AFGELOPEN JAREN ONTWIKKELD TOT EEN 
BETROUWBARE SPECIALIST IN HET LEVEREN EN INSTALLEREN VAN ZONNEPANELEN

ZONNE ENERGIE 
OP DE ZAKELIJKE MARKT 
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TOTAAL ONTZORGEN

Subsidie
Om u volledig te ontzorgen, bieden wij ook de service om de aanvraag voor subsidie in te dienen. Hiervoor dient u ons 
enkele gegevens te verstrekken (Machtiging, BSN nummer, Rekeningnummer en naam van de bank). Wij regelen de rest! 

De voordelen van zonne-energie op een rijtje:
• Zonne-energie is rendabel en na een aantal jaar heeft u uw investering terugverdiend;
• U heeft minstens de komende 25 jaar een stabiele energiefactuur ;
• U bent minder afhankelijk van fossiele brandstoffen, die steeds duurder worden;
• Zonlicht is onuitputbaar ;
• U stoot geen CO2 uit en zorgt voor een leefbare toekomst voor onze kinderen;
• Als eigenaar heeft u recht op CO2 cer tificaten. 

Klantgericht
Wij zijn helder in onze communicatie, geven een eerlijk advies en realiseren gemaakte afspraken. Wij denken met u 
mee en leveren een zonne-energie installatie die optimaal voldoet aan uw eisen en wensen. 

Kwaliteit
Bij het aanbieden van zonne-energie installaties hechten wij veel waarde aan de kwaliteit van deze systemen. Wij 
zorgen voor een vakkundig ontwerp van uw systeem op basis van uw lokale omstandigheden zodat u de meest 
optimale energieopbrengst heeft ten opzichte van uw investering. Daarbij leveren en installeren wij uitsluitend 
zonnepanelen en omvormers van leidende A-merken, waarbij de nieuwste ontwikkelingen en producttechnologieën 
zijn toegepast. Onze producten zijn voorzien van de juiste externe en interne toetsing en certifi cering. Hierdoor bent 
u verzekerd van de hoogste kwaliteit zonnepanelen, omvormers en montagesystemen, met een garantie van 10 jaar 
en een verzekerde vermogensgarantie van 25 jaar. 

Service
Wij begeleiden u in het gehele traject: van een QuickScan tot advies, levering en installatie. Vanzelfsprekend 
leveren wij nazorg in de vorm van een onderhoudscontract en kan desgewenst gekozen worden voor een 
monitoringssysteem.

Quickscan
• Indicatief voorstel totale kosten
• Grootte van de PV-installatie
• Parameters terugverdientijd en rendement

Nazorg 
• Onderhoudscontract
• Continue monitoring van de prestatie van de PV-installatie 
• Schoonmaak & controle

Productie
• Bij opdracht wordt gestart met de productie van de PV-panelen, omvormer en 

onderstuctuur

Transport
• Transport PV-installatieonderdelen naar de locatie

Assemblage
• Assemblage van de onderstructuur, PV-panelen en omvormer
• Aansluiting van de PV-panelen op de omvormer
• Aansluiting omvormer op de meterkast, eventueel bijplaatsen productiemeter
• Controle van de volledige PV-installatie door erkende elektricien

Onderzoek
• Dak inspectie en inmeten (incl. constructie) 
• Financiële uitgangspunten
• Analyse aanwezige energiesystemen

Concept & Engineering
• Ontwerp & Engineering op maat voor optimale opbrengst
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Het bedienen van de zakelijke markt
De belangstelling voor duurzame energie is de afgelopen jaren flink toegenomen. Zonne-energie is 
misschien wel de belangrijkste onuitputtelijke - en dus duurzame - energiebron op aarde. De technologie 
van zonne-energie is volwassen en de producten zijn betaalbaar geworden. De betaalbaarheid 

van PV-panelen en het 
huidige niveau van de 
elektriciteitsprijzen, in 
combinatie met de huidige 
fiscale regels, maken PV-
installaties een prima 
bedrijfsmatige investering.

PV-installaties zijn inves-
teringsobjecten met een 
verwachte levensduur van 
35 à 40 jaar. Het exploita-
tiemodel voor bedrijfsma-
tige PV-installaties is, in-
dien de kosten voor aan-
schaf en financiering over 
meerdere jaren worden 

gespreid, vanaf de éérst dag gunstig te noemen. Desgewenst kan Qsolar Benelux B.V. u een volledige 
rapportage bieden met betrekking tot subsidieregelingen, stroomverbruik, tarieven en exploitatiemo-
dellen. Voor elk project berekenen wij de terugverdientijd en het interne rendement.
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Solarcentury Benelux 
presenteert offertetool

Energie-Unie lanceert Easy Solar Tool
Op Solar Solutions lanceert Energie-Unie haar Easy Solar Tool. Het is een app die het 
berekenen, verkopen en plannen van de installatie van zonnepanelen volledig automa-
tiseert. Afnemers van Energie-Unie kunnen direct bij hun klanten een offerte opstellen, 
opbrengsten, subsidies en kosten berekenen en alle benodigde technische gegevens 
invoeren. En meteen alternatieven beoordelen.

Solarclarity wordt Solar Frontier-distributeur  
voor gehele Benelux

Pv-groothandel Solarclarity is voor de gehele Benelux benoemd tot geautoriseerd Solar 
Frontier-distributeur. Het bedrijf was dit al in Nederland, maar nu ook voor de rest van de 
Benelux. Op Solar Solutions toont Solarclarity het CIS paneel van Solar Frontier dat on-
derdeel is van Shell. De panelen met een vermogen van honderdvijftig wattpiek hebben 
voor dunne filmzonnecellen een hoge efficiëntie van dertien procent.  

Geïntegreerd montagesysteem voor zonnepanelen

Duurzame energiegroothandel Natutech 
illustreert tijdens Solar Solutions haar in-
dak-montagesysteem voor zonnepanelen. 
Het systeem heeft een EPDM-plaat die op 
het dakbeschot gemonteerd wordt en die 
zorgt voor een waterkerende laag. Op de 
EPDM-plaat worden bevestigingsankers 
geplaatst waarop een normale montagerail 
wordt bevestigd. Nadat de rail geplaatst is 

en de zijgoten zijn aangebracht kunnen de 
zonnepanelen gemonteerd worden met 
midden- en eindklemmen. De zonnepa-
nelen vervangen daarmee dakpannen en 
tasten zodoende ook de esthetiek van het 
dak niet aan. Binnen afzienbare termijn 
lanceert Natutech een eenvoudige calcu-
lator voor haar afnemers om het in-dak-
montagesysteem te configureren. 

Mastervolt introduceert 
Soladin WEB omvormers
Mastervolt staat op het punt de volledig 
nieuwe generatie compacte Soladin WEB 
omvormers te lanceren. Momenteel toert de 
PowerTruck door Nederland om installateurs 
voor te bereiden op de komst van de Soladin 
WEB.  De Soladin WEB-serie is geschikt voor 
alle Europese landen en wordt geproduceerd 
in Nederland. Het assortiment is ontworpen 
voor woningen met drie tot acht panelen en 
bestaat uit drie omvormers met een ver-
mogen van respectievelijk zevenhonderd, 
duizend en vijftienhonderd watt. De nieuwe 
serie omvormers kent geïntegreerde WiFi.

Dijkman Nederland 
Elektrotechniek toont 
Solar Safety Box

Solarcentury Benelux toont op Solar Solutions 
een tool waarmee installateurs in vijf minuten 
een offerte kunnen maken. Solarcentury Be-
nelux is een wereldwijd actieve groothandel. 
Zij toont tijdens de beurs de offertetool. Vijf 
stappen (opstarten, invoeren klantgegevens, 
selectie te leveren systeem, berekening jaar-
lijkse opbrengst en printen van offerte) in vijf 
minuten leiden tot een offerte op maat.

Tijdens Solar Solutions toont Dijkman Neder-
land Elektrotechniek de door haar ontwik-
kelde Solar Safety Box. De box bestaat uit een 
gecombineerde overspannings-/bliksembevei-
liging, een vlamboogdetector die waarschuwt 
bij beschadigde kabels of defecte connectoren 
en een DC-aardlekschakelaar. Om een zon-
nestroominstallatie volledig uit te schakelen 
presenteert het bedrijf nog een nieuw product, 
de zogenaamde brandweerschakelaar. Door 
één druk op de knop wordt het totale systeem, 
dus alle panelen, in één keer uitgeschakeld.
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Solar Solutions
woensdag 17 en donderdag 18 april 2013
Solar Solutions is de eerste op zichzelf staande 
zonne-energie beurs en kent een beurscon-
cept 2.0; gericht op netwerken, sales, work-
shops en trainingen. Zie ook de redactionele 
special van pagina 41 tot en met 47.
Kijk voor meer informatie op  
www.solarsolutions.nl 

Handelsmissie Milieutechnologie Argentinië
dinsdag 23 tot en met zaterdag 27 april 2013
VLM en Access Latin America organiseren 
onder auspiciën van de Nederlands-Argen-
tijnse Kamer van Koophandel in Buenos 
Aires een handelsmissie Milieutechnologie 
naar Argentinië. 
Kijk voor meer informatie op  
www.globalmatchting.nl

Europese Solar Days
woensdag 1 tot en met zondag 19 mei 2013
Met de campagne ‘Solar Days’ wil de zonne-
energiesector door heel Europa bedrijven, 
overheden en particulieren informeren over 
het gebruik van de zon als belangrijke en 
aantrekkelijke energiebron. De Solar Days 
vinden in 2013 in Nederland plaats van 5 tot 
en met 16 mei en in België van 1 tot en met 
19 mei 2013. Tijdens deze dagen vinden in 
beide landen en elders in Europa meer dan 
achtduizend verschillende evenementen 
plaats rond zonne-energie. Zie ook de redac-
tionele special van pagina 21 tot en met 30.
Kijk voor meer informatie en alle evenementen 
op www.solardays.nl en www.solardays.be

Econergie 2013
dinsdag 14 en woensdag 15 mei 2013
Econergie is een vakevenement dat zich speci-
fiek richt op energieopwekking en -besparing 
in de gebouwde omgeving. Daarbij wordt 
ook gekeken naar duurzaamheid van gebou-
wen. De tweedaagse vakbeurs en conferentie 
wil beleid en praktijk laten samenkomen. 
Kijk voor meer informatie op www.econergie.nu

SNEC 2013 PV POWER EXPO
dinsdag 14 tot en met donderdag 16 mei 2013
De Chinese stad Shanghai is gedurende drie 
dagen het toneel van de grootste zonne-

Solar Activiteitenkalender

energiebeurs ter wereld:  de zevende editie 
van de SNEC International Photovoltaic Power 
Generation Conference & Exhibition. Met een 
kleine vijfentwintighonderd exposanten en 
tweehonderdduizend vierkante meter beurs-
oppervlakte toont de beurs het hele internati-
onale speelveld: van grondstofleverancier tot 
machineproducent en modulefabrikant. De 
beurs trekt dit jaar vermoedelijk voor het eerst 
meer dan tweehonderdduizend bezoekers.
Kijk voor meer informatie op www.snec.org

Nationaal Windenergie Congres
donderdag 16 mei 2013
Het Nationaal Windenergie Congres is hét 
platform voor alle stakeholders actief in 
windenergie. Alle cruciale thema’s komen 
aan bod tijdens het congres en bezoekers 
worden bijgepraat over de laatste technolo-
gische, bestuurlijke en marktontwikkelingen. 
Kijk voor meer informatie op  
www.euroforum.nl/windenergie

Matchmaking duurzame  
energie Scandinavië
donderdag 23 tot en met zaterdag 25 mei 2013
Enterprise Europe Netwerk organiseert een 
matchmaking met duurzame energiesector 
in Scandinavië en Oost-Europa. Het eve-
nement vindt plaats tijdens de vakbeurs 
ENERGY EUROPE. 
Kijk voor meer informatie op  
www.b2match.eu/energymatch2013

Smart City Event 2013
woensdag 29 en donderdag 30 mei 2013
Smart City Event 2013 is het Europese evene-
ment waar alle gemeenten, netbeheerders 
en technologieleveranciers samenkomen om 
bijgepraat te worden over de ‘slimme steden’ 
van de toekomst; het zijn steden waar ict de 
motor is voor duurzame economische ont-
wikkeling. Op het event wordt onder meer 
de Smart City Award uitgereikt.
Kijk voor meer informatie op  
www.smartcityevent.com

Matchmaking Milieutechnologie Bulgarije
woensdag 29 tot en met vrijdag 31 mei 2013
Bulgarije heeft vanuit de EU anderhalf 
miljard euro toegezegd gekregen om de 

duurzaamheidsdoelen te halen. Enterprise 
Europe Network en de Vereniging van Leve-
ranciers van Milieutechnologie organiseren 
een matchmaking evenement tijdens de 
Bulgaarse milieubeurs ‘Save the Planet’.
Kijk voor meer informatie op www.vlm.fme.nl

Intersolar Europe 2013
maandag 17 tot en met vrijdag 21 juni 2013
Intersolar is een van de grootste zonne-
energiebeurzen ter wereld, die weliswaar dit 
jaar in formaat krimpt. Het evenement dat 
jaarlijks in de maand juni in München plaats-
vindt, verwacht dit jaar toch ruim zestig-
duizend bezoekers voor de vijftienhonderd 
exposanten. Van 17 tot en met 20 juni vindt 
de bijbehorende conferentie plaats, de beurs 
is van 19 tot en met 21 juni. In totaal zullen 
zo’n vijfentwintig Nederlandse bedrijven 
acte de présence geven. 
Kijk voor meer informatie op www.intersolar.de

Solar Event 2013
dinsdag 24 tot en met donderdag 26 september 2013
Het  Solar Event 2013 vindt dit jaar voor het 
eerst en bovendien gelijktijdig plaats met de 
vakbeurs Energie in de Bossche Brabanthal-
len. Door de samenwerking met Holland 
Solar en Solarplaza wordt naast een uitge-
breid exposantenaanbod een inhoudelijk 
kennisprogramma mogelijk gemaakt.
Kijk voor meer informatie op www.solarevent.nl

EU PVSEC 2013 met Holland Solar House
maandag 30 september tot en  
met vrijdag 4 oktober 2013
Parijs is dit jaar het toneel van de Europese 
PV Solar Energy Conference & Exhibition (EU 
PVSEC). Naar het zich laat aanzien orga-
niseert Cleantech Holland ook dit jaar in 
samenwerking met Holland Solar en de 
Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij een 
collectieve inzending. Geïnteresseerden in 
de collectieve inzending worden verzocht 
zo snel mogelijk contact te zoeken met 
Cleantech Holland. Solar Magazine zal voor 
de PV-SEC ook dit jaar een Engelstalige 
beursspecial vervaardigen die op de beurs 
verspreid wordt.
Kijk voor meer informatie op  
www.cleantechholland.nl
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Op donderdag 23 mei 2013 organiseert Solarplaza voor 
de vijfde keer de Nederlandse editie van de internationale 
conferentiereeks ‘The Solar Future’. Na vier succesvolle 
edities met sprekers als Herman Scheer, Ruud Lubbers, 
Wubbo Ockels, Wim Sinke en Jigar Shah keert de 
conferentie terug met een frisse sprekers line-up en 
hernieuwde focus. 

Nederland lijkt niet langer achterloper, maar opnieuw gidsland als 
het gaat om de ontwikkeling van zonne-energie zonder subsidie. 

‘The Solar Future: NL ’13 richt zich op de nieuwe businessmodellen 
en financieringsconcepten die passen bij de bottom-up marktont-
wikkeling die in Nederland is gaan gelden. 

Tijdens The Solar Future: NL ’13 ontmoeten de bezoekers interes-
sante partners en klanten, worden geïnspireerd met nieuwe ideeën 
en werken aan hun strategie voor de toekomst. Logischerwijs wordt 
het evenement afgesloten met een netwerkborrel.

Ga voor meer informatie naar de website www.thesolarfuture.nl

The Solar Future: NL ‘13
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Solar Industrie Register

ClickFit / FlatFix (Esdec BV)
Montagesystemen voor zonnepanelen
Paderbornstraat 4, 7418 BP Deventer
T. +31 570 624 177 /F. +31 570 621 485
E. info@click-fit.com / I. www.click-fit.com

Energiebau Solar Power Benelux BV
Florijnruwe 111-9. 6218 CA Maastricht
T. + 31 43 32 92 050
F. +31 43 32 92 078
I. www.energiebau.nl

Hielkema Testequipment BV 
Producent klimaatkamers zonnepanelen 
IEC 61215/IEC 61646 
Vluchtoord 23, 5406XP Uden 
E. info@hielkematest.nl / I. www.hielkematest.nl

Lamers High Tech Systems
Turn key projects en equipment building
De Vlotkampweg 36-38, 6545 AG Nijmegen
T. +3124-3716777 / E. info@ lamers-hightech.com
I. www.lamershightechsystems.com

Lapp Benelux B.V.  
Producent solar kabels, wartels en connectoren 
Van Dijklaan 16, 5581 WG Waalre  
E. info.lappbenelux@lappgroup.com  
I. www. lappbenelux.com

Natec Sunergy V.V.
Groothandel van pv-producten
De Grote Beer 9, 5215 MR ’s-Hertogenbosch 
T. +31 73 68 40 834 / E. info@natec-sunergy.com 
I. www.natec-sunergy.com

N.V. BOM
Ontwikkelingsmaatschappij van de 
provincie Noord-Brabant
Goirleseweg 15, 5026 PB Tilburg 
T. + 31 88-8311120 / I. www.bom.nl

 

Rexel Nederland
Elektrotechnische materialen
T. 088-5007180
E. bs@rexel.nl 
I. www.rexel.nl

Scheuten Solar
Productie zonnepanelen en BIPV-oplossingen
Hulsterweg 82, 5912 PL Venlo
T. +31 88 9870 800 / E. info@scheutensolar.com
I. www.scheutensolar.com

Siebert Nederland
Digitale displays voor pv-systemen
Jadedreef 25, 7828BH Emmen
T. +31 591 633 444 / E. info@siebert-solar.com
I. www.siebert-solar.com

Smit Ovens BV
Productiesystemen voor dunne film pv
Ekkersrijt 4302, 5692 DH Son
T. + 31 499-494549
E. info@smitovens.nl / I. www.smitovens.nl

SolarClarity BV
Importeur en groothandel PV materialen 
Flevolaan 21, 1382 JX Weesp
T. 0294-769028 / E. sales@solarclarity.nl 
I. www.solarclarity.nl

Top Systems
Zonne-energieopslagsystemen
Duitslandweg 13, 2411 NT Bodegraven
T. +31 172 650 737 / I. www.eigenstroom.nu 
E. info@topsystems-energy.nl

VDH Solar BV
Groothandel van complete pv-systemen
Frankrijklaan 9, 2391 PX Hazerswoude-Dorp
T. +31 172 235 990 / E. info@vdh-solar.nl
I. www.vdh-solar.nl
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FUTURE TECHNOLOGY YOU CAN 
RELY ON.
LG Solar – the difference is in the detail. 

Solar technology from LG gives you effi ciency, reliability 
and profi tability in one. Consistent research down to the 
very last detail, high quality standards and the full exper-
tise of a globally successful brand make this possible 
and ensure LG’s leading position in the solar technology 
sector today and tomorrow. The best conditions to be a 
highly professional partner for you in the future. 
LG. Life’s Good.

Over 50 years of award-winning quality: LG Electronics.

LG_Solar_AZ_210x297_Grüne_Kacheln_RZ_ENGL.indd   1 14.02.13   16:46
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Professional brands for professional users

Untitled-1   1 13/02/2013   23:23

Professional brands for professional users

Naamloos-2   1 15-02-13   13:52


