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Innovatie versus importheffingen
Het gezegde turbulente tijden krijgt voor de redactie van Solar
Magazine dit jaar een nieuwe definitie en misschien wel voor de gehele (inter)nationale zonne-energiesector. Eurocommissaris De Gucht
toverde aan het begin van deze maand redelijk onverwacht zijn
eigen klucht uit de hoge hoed met een relatief ‘lage’ en voorlopige
importheffing op Chinese zonnepanelen. Bovendien zorgt hij voor
een deels nieuwe onzekere periode van tenminste twee maanden.
Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat de aangekondigde
heffing zowel in het kamp van EUProsun (dat voor een heffing
is) als in het kamp van AFASE (dat tegen de heffing is) gezien
kan worden als een overwinning. Voor de slimme Nederlandse
groothandels en installateurs die een mogelijke importheffing
al hadden ‘afgekocht’ bij de Chinese fabrikant voor een percentage van ongeveer tien procent, betekent het dat zij in de mooie
zomermaanden gewoon hun zonnepanelen bij veelal burgers aan
de man kunnen brengen. Marktturbulentie heeft De Gucht hoe
dan ook al veroorzaakt. Waarschijnlijk vinden wij het net zo spannend (en eerlijkheidshalve ook fascinerend) als u om de importheffingensoap zoals het hier op de redactie al genoemd wordt tot
een al dan niet goed einde te zien komen.
De afgelopen maanden stonden echter niet alleen in het teken van
importheffingen. Zo vond de eerste succesvolle editie van de Nederlandse zonne-energievakbeurs Solar Solutions plaats en is met
het Solar Event in september een tweede beurs alweer op komst.
Op beide beurzen laat Neerlands trots de nieuwste technologieën,
producten en diensten zien.
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Ook deze zonnige zomereditie van Solar Magazine staat vol innovaties.
Ik noemen er een aantal voor u op: de nieuwe systeemintegrator VDL
Flow dat een innovatieve productielijn aan Solliance gaat leveren,
het Dutchness-consortium dat aan de zonnecellen van de toekomst
werkt, AERspire dat een nieuw esthetisch energiedak lanceert en WeKa
Daksystemen dat een uniek bevestigingssysteem voor zonnepanelen
heeft ontwikkeld. Eigenlijk is er nog veel meer dat ik niet ongenoemd
kan laten, maar dat laat ik u zelf ontdekken door te lezen.

VDL FlOW gaat productielijn Solliance leveren:
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Tenslotte kan ik u adviseren om een eens kijkje te nemen op de
website van Solar Magazine, hier vindt u dagelijks het laatste
nieuws, het Solar Industry Register en de mogelijkheid om u aan te
melden voor het ontvangen van onze wekelijkse nieuwsbrief!
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In tegenstelling tot eerdere berichten komt
er dit jaar geen Holland Solar House op de PV
SEC, de Europese beurs voor de solar industrie
die actief is in machinebouw en productie.
Ondanks dit gegeven, zullen circa twintig
Nederlandse bedrijven acte de présence
geven op de 2013-editie van de PVSEC-beurs
die in Parijs plaatsvindt. Net als de afgelopen
drie jaar zal Solar Magazine in samenwerking
met deze bedrijven en de beursorganisatie
een Engelstalige beursspecial vervaardigen.
Bedrijven die willen deelnemen via een
bedrijfsprofiel kunnen contact leggen per
e-mail: info@solarmagazine.nl

Energiebau meet met Profitester PV
zonnestroomsysteem Polder PV door
Profitester PV is de naam van het zonnestroominspectiesysteem waarmee Energiebau
Solar Power Benelux via haar aftersales service
de kwaliteit van opgeleverde installaties
controleert. Met de Profitester PV werd eind
april een wel heel bijzonder zonnestroomsysteem gecontroleerd: dat van pv-statisticus en
expert Peter Segaar van de blog Polder PV. ‘Wij
hebben ons kwaliteitscontrolesysteem over de
gehele keten doorgevoerd’, licht Roel Cals toe,
director van Energiebau Solar Power Benelux.
‘Dit betekent dat wij niet alleen ingangscontroles uitvoeren om eventuele celdefecten
in de zonnepanelen op te sporen voor deze
op de markt komen, maar dat wij ook ná de

Meest geklikt in onze nieuwsbrief
1. Voorlopige importheffing van 11,8 procent, vanaf 6 augustus 47 procent en meer
‘De Europese Unie heeft unaniem besloten tot een importheffing op Chinese zonnepanelen.’ Deze worden sprak EU-commissaris Karel de Gucht uit bij de aankondiging van
een voorlopige importheffing op Chinese zonnepanelen. Stopt China niet met de dumpingpraktijken, dan stijgt deze naar zevenenveertig procent en meer vanaf 6 augustus.
2. AFASE: ‘Voorgestelde importheffingen leiden tot ernstige beschadigingen’
AFASE betreurt het ten zeerste dat de Europese Commissie ervoor kiest geen rekening
te houden met de posities van achttien van de zevenentwintig lidstaten die tegen
importheffingen stemmen, gebaseerd op alle beschikbare feiten. AFASE benadrukt de
schade die deze heffingen berokkenen.
3. ‘Chinees’ Scheuten Solar opnieuw failliet
Scheuten Solar Solutions, Scheuten Solar Trade en Scheuten Solar Projects is opnieuw
failliet verklaard. Het bedrijf dat sinds vorig jaar in handen was van het Chinese Aiko
Solar is naar verluid in financiële moeilijkheden terecht gekomen doordat Aiko Solar zelf
in financieel lastig vaarwater zat.
4. VDL Flow en Solliance bundelen krachten voor productie organische zonnecellen
VDL is via haar nieuwe business unit VDL Flow partner geworden in Solliance voor de
ontwikkeling van nieuwe, complete geïntegreerde ‘roll-to-roll’ (R2R) productiesystemen
voor de proefproductie van organische zonnecellen.
5. Informatiebijeenkomsten regeling ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’
Op 1 juli is de subsidieregeling ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’ officieel geopend. In de
maand juni vinden in verschillende provincies diverse voorlichtingen plaats voor zowel
adviseurs als agrariërs.
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installatie onze meerwaarde tonen door de
systemen te inspecteren.’ Het specifieke instrument Profitester PV werd in samenwerking
met Gossen Metrawatt ontwikkeld en heeft
met een nominatie voor de Spirit of Innovation
Award in 2012 het vernieuwende karakter van
de apparatuur onderstreept. Cals: ‘Met de tool
kunnen wij installaties zeer snel vergelijken
met hun theoretische rendement en kunnen
oorzaken voor een lagere opbrengst systematisch geïdentificeerd worden. Bij de uitvoering
van de meting bij Polder PV werd geconcludeerd dat de installatie optimaal functioneert
en het rendement van de installatie volledig in
lijn ligt met de specificatie van de panelen.’

Moeder Solland Solar
fuseert met Eurener
De moedermaatschappij van Solland Solar
Cells uit Heerlen (Pufin Group) heeft aangekondigd een overeenkomst te hebben
gesloten met de Spaanse modulefabrikant
Eurener om één bedrijf te creëren. Het
nieuwe bedrijf, waarvan de naam nog niet
bekend is, zal beschikken over een productiecapaciteit van honderdvijftig megawatt,
verdeeld over vijf productielocaties.

Motie dwingt corporatie
Mercatus tot onderzoek
naar zonnepanelen
De gemeenteraad van Noordoostpolder
heeft via een motie woningbouwvereniging Mercatus ‘verplicht’ onderzoek te
doen naar een strategie voor het plaatsen
van zonnepanelen op haar huurwoningen.
De motie kreeg, met alleen de stemmen
van de VVD tegen, een ruime meerderheid.
Mercatus heeft bijna dertig procent van de
huizen in de Noordoostpolder in bezit.

InterSOLUTION 2014 op
15, 16 en 17 januari 2014
De data voor de zesde editie van de zonneenergievakbeurs InterSOLUTION in Flanders
Expo te Gent zijn bekend. De solar vakbeurs
zal komend kalenderjaar op woensdag 15,
donderdag 16 en vrijdag 17 januari 2014
plaatsvinden. Afgelopen januari trok de
beurs 122 exposanten op zo’n elfduizend
vierkante meter beursruimte.

Utrecht Photovoltaic
Test facility in gebruik

De experimentele opstelling met zonnepanelen op het dak van de Universiteit
Utrecht is eind mei officieel geopend. Met
de ‘Utrecht Photovoltaic Outdoor Test
facility’ (UPOT) kunnen onderzoekers van
de universiteit het rendement van verschillende soorten zonnepanelen testen: welke
type zonnecel geeft de beste energieopbrengst met het Nederlandse weer.

LTO-inkoopactie:
zeven megawatt
geïnstalleerd vermogen
Tweehonderdvijftig boeren en tuinders,
aangesloten bij één van de drie regionale
LTO-organisaties, hebben sinds juni 2012
gezamenlijk ruim zeven megawattpiek aan
zonnepanelen geïnstalleerd. Na een succesvolle eerste vraagbundelingsronde in de
provincies Overijssel en Flevoland kreeg de
vraagbundelingsactie een landelijk vervolg.
Ruim vijfhonderd boeren toonden hierbij
interesse. Leverancier New Energy Systems
uit het Limburgse Schimmert won deze
aanbestedingsronde. Om de grote order uit
te kunnen voeren werd er samengewerkt
met drie regionale installateurs (Agrisun,
Energieker en Awizon). Tot op heden zijn er
in de laatste ronde bij 206 bedrijven zonnepanelen geïnstalleerd.

INTERNATIONAAL
Chili keurt projectvolume
van 421 megawatt goed
De Chileense overheid heeft een vijftal zonnestroomprojecten goedgekeurd met een
totaal vermogen van 421 megawatt en 994
miljoen dollar aan investeringen. Alle vijf de
projecten moeten verrijzen in de noordelijk
gelegen regio Antofagasta. Eind april had
Chili al een totaal volume van 3,26 gigawatt
aan goedgekeurde projecten.
Tesla-brein Elon Musk werkt aan
‘supertrein’ op zonne-energie
Multimiljonair en de man achter PayPal en
elektrisch automerk Tesla, Elon Musk, heeft
een nieuw project opgepikt: een supertrein
op zonne-energie die met een snelheid kan
reizen nabij dat van het geluid. De Hyperloop moet een afstand van driehonderdvijftig mijl tussen Los Angeles en San Francisco
gaan afleggen in dertig minuten.
China Sunergy (CSUN) schroeft
Turkse productiecapaciteit op
China Sunergy (CSUN) breidt in juni haar
productievermogen in Turkije – een joint
venture opgericht als antwoord op importheffingen – uit tot driehonderd megawatt.
Bovendien gaat het gebruik maken van
lokale productiematerialen fiscaal gestimuleerd door de Turkse regering vanaf het
vierde kwartaal van dit kalenderjaar.
Indiase kolengigant stapt in
zonne-energieprojecten
India’s grootste ‘kolenboer’ – Coal India
Limited dat tachtig procent van de nationaal
gebruikte kolen delft – is volgens lokale
media bezig met de voorbereiding van een
zonnestroominstallatie van twee megawatt.
Het zou een eerste stap zijn in het diversificeren van de bedrijfsactiviteiten.
Eerste meeting van Duitse
solar innovatie alliantie
In Duitsland zijn recent honderd onderzoekers bijeengekomen voor de eerste bijeenkomst van de Photovoltaics Innovation
Alliance. Gezamenlijk gingen zij in gesprek
over de resultaten van onderzoeksprojecten
die gefinancierd worden door de alliantie.
Het doel is om de kosten van zonne-energie
verder te reduceren.
Marokko start bouw zonnecentrale
vijfhonderd megawatt
Marokko is officieel gestart met de bouw van
een zonne-energiepark in Ouarzazate, het

vertrekpunt van een ambitieus programma
waarmee het koninkrijk tegen 2020 een
stevige positie wil hebben rond de productie
van duurzame energie. In Quarzazate verrijst
een concentrated solar power (CSP) centrale.
Deze thermische zonne-energiecentrale is
volgens lokale media de grootste ter wereld.
Japan bouwt gigabatterij, Duitsland
subsidieert opslag zonnestroom
In de internationale solar industrie lijkt
opslag van zonnestroom enkel aan belang
te winnen. Japan heeft aangekondigd een
gigantisch grote batterij te bouwen om zonnestroom op te vangen, terwijl Duitsland op
1 mei gestart is met subsidie op opslagsystemen voor zonnestroom.
ABB koopt Power-One voor
één miljard dollar
ABB heeft zich opnieuw versterkt door een
belangrijke speler in de duurzame energiemarkt op te kopen. Waar vorig jaar al de
Nederlandse fabrikant en wereldwijd marktleider van snellaadpalen voor elektrische
voertuigen Epyon werd opgekocht, heeft
het bedrijf nu de Italiaanse omvormerfabrikant Power-One opgekocht.
Zonnefarms in meer van Neuchâtel
Het meer van Neuchâtel in Z witserland
krijgt twee zonne-eilanden. De Zwitserse
bedrijven Viteos en Nolaris introduceren er
drijvende zonnefarms. Deze hebben een
middellijn van vijfentwintig meter en zijn
uitgerust met concentrated solar power,
waarbij zonlicht wordt geconcentreerd.
Uittrede Bosch kost drieduizend
werknemers hun baan
Het Duitse technologiebedrijf Bosch zich
terug definitief trekt uit de solar industrie. De
beslissing treft ruim drieduizend werknemers. Bosch legt uit dat het door overcapaciteit en prijsdruk in de industrie onmogelijk
is om de tak economisch rendabel te maken.
Begin 2014 stopt het bedrijf de productie
van zonnecellen in Arnstadt en beëindigt het
alle ontwikkelings- en verkoopactiviteiten.
Power-One bereikt mijlpaal
verkoop één miljoen omvormers
Power-One – een top-drie-speler in de
markt van omvormers – heeft bekendgemaakt de mijlpaal van één miljoen verkochte inverters bereikt te hebben. In 2010
nam Power-One de tweede plaats over op
de wereldwijde omvormermarkt.
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GoodWe geeft workshops in Nederland en
start samenwerking met VDH Solar
De Chinese omvormerfabrikant GoodWe heeft
eind juni voor het eerst een reeks workshops
georganiseerd voor op de Nederlandse markt
actieve installateurs. ‘De Nederlandse markt is
voor ons een belangrijke nieuwe markt’, stelt
Daniel Huang, Managing Director bij GoodWe.
‘Het organiseren van de workshops is voor ons
een belangrijke manier om de relatie met de
markt en installateurs te versterken.’
GoodWe is in de internationale omvormermarkt een sterk groeiende partij. Afgelopen
december behaalde het bedrijf een plaats
in de top tien van Photon’s ranking met
omvormers in de vermogensklasse van één tot
vijf kilowatt. Tijdens de grootste zonne-energiebeurs ter wereld – de SNEC PV – lanceerde
het bedrijf haar Smart DT Series Inverter. Deze
‘slimmere’ drie-fase-omvormer is bedoeld om
in te spelen op de behoefte van klanten aan
kleinere en lichtere omvormers. ‘Bovendien
is het een strategische uitbreiding van het
productportfolio’, stelt Huang. ‘Op die manier
is het een goede keuze voor gedistribueerde
opwekking van zonnestroom.’ Het bijbehorende GoodWe Global Monitoring System is
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geschikte voor residentiële en commerciële
dakopstellingen en zonne-energiecentrales.
Ook de Chinese omvormerfabrikant sluit
hierbij aan bij de industriële standaard door de
gebruikers in staat te stellen via ingebouwde
Wi-Fi een real-time-update over de gehele
pv-centrale te laten verkrijgen.
Inmiddels beschikt GoodWe wereldwijd
over een servicesysteem voor (voor)verkoop,
inkoop en onderhoud van haar omvormers.
Via de workshops die het bedrijf wereldwijd
organiseert probeert men alle afnemers zo
veel mogelijk te ondersteunen. Onderwerpen

die in de Nederlandse workshops aan bod
kwamen waren onder meer project consulting, technische opleiding en instructie en
aftersales tracking. Nieuw voor GoodWe in
Nederland is ook de samenwerking met VDH
Solar die recent van start is gegaan. Johan
Moerings, Managing Director van VDH Solar
over de nieuwe samenwerking met GoodWe.
‘De omvormers zijn voor ons bedrijf en de
gehele Nederlandse markt een aanwinst. De
prijs-kwaliteitverhouding gecombineerd met
het gebruiksgemak maken het voor ons interessant om het product aan te bieden.’

08-03-13 15:55

NIEUWSFLITSEN
Rexel Nederland organiseert PV-Techdag
Rexel Nederland heeft eind juni de PV-Techdag georganiseerd. Tijdens Techdagen biedt
het bedrijf geïnteresseerden de kans kennis
te maken met de mogelijkheden bij Rexel op
het gebied van onder meer zonne-energie.
VDH Solar bij Ondernemend Nederland
Zonnepanelengroothandel VDH Solar was
16 juni te zien op RTL7 in het programma
Ondernemend Nederland. De herhaling van
het televisieprogramma is op zaterdag 29
juni vanaf 13.00 uur.
Enetec levert tweehonderdzestig
zonnepanelen Veluws Bospark
Enetec Energy Solutions heeft in opdracht
van KiesZon een installatie met tweehonderdzestig panelen –geïnstalleerd op vijf
‘tafels’ – opgeleverd in het Veluws Bospark
in Putten. De tafels staan in een vrij veld en
de opstelling is circa honderdtien meter lang
en volgens Enetec de eerste in zijn soort.
Flamco introduceert lichtgewicht
bevestigingssysteem
Flamco introduceert haar nieuwe lichtgewicht bevestigingssysteem Flamco Falx voor
platte daken. Flamco Falx is volgens het
bedrijf een ingenieus en lichtgewicht product. Het bestaat uit drie onderdelen: een
montageblok, een rail om gemakkelijk rijen
blokken aan te koppelen en een clip om de
zonnepanelen vast te zetten.
Fujifilm en FOM-instituut DIFFER
samen in functionele films
Hoe flikkerende plasmakanalen leiden tot
functionele films voor duurzame energie:
dat is de hamvraag van het nieuwe FOM
Industrial Partnership Programme van
Fujifilm en energieinstituut DIFFER. Door
uitdagend onderzoek aan fundamentele
plasmaprocessen ontwikkelen de partners
de komende jaren geavanceerde materialen
met toepassingen zoals zonnecellen.
Dak Euroborg-stadion FC Groningen
wordt zonne-energiecentrale
Het dak van voetbalstadion Euroborg in
Groningen gaat dienen als zonne-energiecentrale. Er komen 1.120 zonnepanelen op
te liggen. De panelen worden gefinancierd
door particulieren die zelf geen dak hebben.
Tezamen vormen de panelen een zonneenergiecentrale. De non-profit stichting
1miljoenwatt en energieleverancier Essent
starten het project.

Atrivé maakt handleiding
‘Zonnepanelen en asbestdaken’
Woningcorporaties kunnen twee vliegen in
één klap slaan door bij de sanering van asbesthoudende daken meteen zonnepanelen te
plaatsen. Adviesbureau Atrivé schreef daarom
in opdracht van Aedes de brochure ‘Zonnepanelen en asbestdaken: Handleiding bij installatie van zonnepanelen op asbestdaken’.
Amsterdams Concertgebouw
krijgt zonnepanelen
Het Concertgebouw wil zijn energieverbruik
de komende vijf jaar met veertig procent
verminderen, dit gaat gebeuren via zonnepanelen, dubbel glas en LED-verlichting. De
veranderingen kosten zo’n tweeënhalf miljoen
euro en worden betaald uit de jaarlijkse bijdrage van de Bankgiro Loterij.
Zeshonderdveertig zonnepanelen
bij champignonkweker
Ex-champignonkweker Jos Heeren heeft langs
de Lippstadtsingel in Uden een geluidswal
met tweehonderdveertig zonnepanelen aan
laten leggen. Afgelopen kalenderjaar liet de
kweker al vierhonderd zonnepanelen op zijn
staldaken plaatsen.
Conduct Nederland distributeur SOLTEQ
Naast het officiële agentschap van
DEHN+SÖHNE biedt Conduct Nederland per
direct ook brandweerschakelaars en diefstalbeveiliging voor zonnepanelen van SOLTEQ
aan. Het programma gelijkstroomschakelaars biedt de mogelijkheid om DC-circuits
komende van PV-installaties op afstand uit te
kunnen schakelen.
KWx distributeur omvormers Solutronic
KWx is officieel distributeur geworden van
Solutronic omvormers in Nederland en België.
Solutronic AG is een nog vrij nieuwe speler in
de markt van de kwalitatieve omvormers, haar
producten zijn ‘made in Germany’.
Krannich Solar opent filialen in
Denemarken en Zwitserland
Waar Krannich Solar vorig jaar een dependance in Nederland opende, heeft de
pv-groothandel recent twee nieuwe filialen
verwelkomt; in Denemarken en Zwitserland.
Hengelo staat zonnepanelen kwekerij toe
In Hengelo komen zeer waarschijnlijk tienduizend zonnepanelen op het terrein van een
voormalige kwekerij te liggen. Het college
van burgemeester en wethouders heeft daar

toestemming voor gegeven. Het park met
tienduizend panelen moet genoeg stroom
opleveren voor zeshonderd huishoudens.
ARN legt 768 zonnepanelen op centrale
Afval- en energiebedrijf ARN heeft op het dak
van haar centrale in Weurt 768 zonnepanelen
aangelegd. Huisman Elektrotechniek heeft de
zonnepanelen geïnstalleerd. De panelen leveren een vermogen van 171.000 kilowattuur per
jaar, oftewel de stroomvoorziening van circa
vijftig huishoudens.
ISSO lanceert Kleintje Zonne-Energie
De vorig jaar aangekondigde broekzakvariant
van het handboek Zonne-energie (onthuld
tijdens de Solar Days en het naslag- en opleidingsboek voor installateurs) is op de markt.
Voor vijfendertig euro exclusief btw kunnen
installateurs het bestellen op de ISSO-website.
‘Minder dan tien procent schooldaken
kent zonnepanelen’
Naar aanleiding van de bijeenkomst Zon op
School trekken organisatoren en bezoekers
de conclusie dat minder dan tien procent van
de Nederlandse schooldaken is bedekt met
zonnepanelen. Vijfhonderd van de vijfenzestighonderd basisscholen zouden zonnepanelen kennen, veelal geplaatst met hulp van
(overheid)subsidies
Twaalfhonderdvijftig Femtogrid Power
Optimizers verkocht door FocuS-E
FocuS-E BV heeft onlangs een dubbele Femtogrid mijlpaal behaald met de verkoop van
twaalfhonderdvijftig stuks Femtogrid Solar
Power Optimizer PO300, inmiddels zijn er in
totaal bijna vijfentwintighonderd verkocht.
‘Panelen monument wel mogelijk’
Amsterdam heeft na eigen onderzoek geconcludeerd dat zonnepanelen op een monumentale woning vaker mogelijk zijn dan de
gemeente aanvankelijk dacht. Voorheen ging
de gemeente ervan uit dat in de historische
binnenstad, geen groene daken of zonnepanelen mogelijk waren.
Greenchoice en Natuurmonumenten
stappen samen in zonne-energie
Greenchoice – dat 340.000 afnemers van groene energie telt – werkt sinds eind 2012 nauw
samen met Natuurmonumenten (dat 732.000
leden telt die samen natuur beschermen). Het
eerste project is naar nu bekend het collectief
zonnepanelen inkopen. Dit gaan beide partijen doen onder de noemer NatuurKracht.
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Solar Back-up
Opslag van solar-energie in
lood- en lithiumbatterijen

Meer dan 25 jaar ervaring
met energieopslag!

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

Zonnepanelen voorzien koelingen
Lidl-winkels van energie
Recent is in Heerenveen ook een duurzaam Lidl-filiaal opgeleverd. Niet alleen is het
gebouw voorzien van driehonderdvijftig zonnepanelen die het koelmeubilair van stroom
voorzien, ook beschikt de winkel in Heerenveen over een warmtepompsysteem en een
isolerend sedumdak. Op het parkeerterrein zijn oplaadpalen voor elektrische auto’s
geïnstalleerd waarmee klanten gratis hun elektrische auto of fiets kunnen opladen. Discounter
Lidl zoekt op het gebied van energieverbruik volop naar besparingen. En met succes. De vele
kleine ingrepen die het bedrijf doet, leveren een groot groen rendement op. ‘Eenvoud staat in
ons handelen centraal, dat draagt onder meer bij aan de duurzaamheid van onze filialen’, stelt
Marcel Ganzeboom die als Hoofd Bouwzaken bij Lidl verantwoordelijk is voor alle duurzame
vernieuwingen van de driehonderdzeventig filialen en distributiecentra.
Lees het volledige artikel op de website via www.solarmagazine.nl/lidl

SolarAccess leverancier van
3.632 zonnepanelen voor Heineken

Wijk van Morgen neemt
monitoringssysteem
Knik van Zon in gebruik
In 2007 is Zuyd Hogeschool gestart met
het fieldlab ‘De Wijk van Morgen’ op het
grensoverschrijdend European Science
and Business Park Avantis in Heerlen
en Aken. In het fieldlab worden duurzame technieken ontworpen, bestudeerd
en uitgeprobeerd zodat ze morgen in
steden, wijken en gebouwen kunnen
worden toegepast. Op dit moment staat
de bouw van vier duurzame woningen
gepland, met elk een hoger ambitieniveau op het gebied van duurzaamheid
dan het voorgaande gebouw. Begin
april is het monitoringssysteem van het
gebouw Knik van de Zon in bedrijf genomen om de invloed van ventilatie op het
rendement van zonnepanelen te meten.
Het monitoringsysteem vormt een pijler
in het promotieonderzoek van Michiel
Ritzen bij Prof. C. Geurts van de Technische Universiteit Eindhoven.
Lees het volledige artikel op de website van
via www.solarmagazine.nl/wijkvanmorgen

Installatie zonnepanelen
Vlaanderen fors gedaald

Bierbrouwer Heineken heeft door SolarAccess in ‘s-Hertogenbosch 3.632 zonnepanelen laten plaatsen om energie op te wekken voor de productie van haar ‘zonnebier’. De
opgewekte energie wordt volledig gebruikt om Wieckse Witte, Wieckse Rosébier en alle
alcoholvrije varianten te produceren. Eerder nam Heineken in het Italiaanse Bergamo al
een installatie met 4.251 zonnepanelen en centrale omvormers in gebruik met een totaal
vermogen van één megawattpiek. SolarAccess realiseerde ook deze installatie.

Tienduizend panelen
voor dak Brussels
waterzuiveringsstation
Het Brusselse waterzuiveringsstation
Aquiris neemt tienduizend zonnepanelen
in gebruik. Het is daarmee het grootste zonnepark van het Brussels gewest en het wekt
aangevuld met een waterturbine en biogas
een kwart van de benodigde stroom op met
duurzame energie. Op het dakoppervlak van
vijfentwintigduizend vierkante meter zijn de
tienduizend zonnepanelen geplaatst.

Solar Valley gelanceerd
Holland Solar-lid Van den Pol Elektrotechniek, de Kamer van Koophandel MiddenNederland en asbestspecialist Koenders &
Partners hebben in Benschop Solar Valley
gelanceerd. Kernidee van Solar Valley is om
alle daken in de Utrechtse Waarden vol te
leggen met zonnepanelen. De uiteindelijke
jaaropbrengst zou veertig miljoen kilowattuur zonnestroom moeten bedragen. Het
gaat om het poldergebied tussen Lek, A2 en
A12, met daarin de gemeenten IJsselstein,
Lopik, Montfoort en Oudewater.

Het aantal installaties met zonnepanelen
is in 2013 gezakt naar een fractie van de
voorbije jaren. Dat blijkt uit cijfers van de
Vlaamse energieregulator Vreg. Waar er in
2011 vijfentachtigduizend (!) pv-installaties
werden geïnstalleerd, zakte dat als gevolg
van de verlaging van de groenestroomcertificaten terug naar tweeënveertigduizend
installaties in 2012. De cijfers voor 2013
zijn daar maar een fractie van: tot begin
mei gaat het om slechts een totaal van
vierhonderdvijfenveertig installaties.

Zonatlas Gelderse
gemeenten online
De Zonatlas voor alle gemeenten in de
provincie Gelderland - die gefinancierd is
door de provincie – is door de Gelderse
gedeputeerde Annemieke Traag officieel
gelanceerd. In totaal gaat het om zo’n twee
miljoen inwoners in zesenvijftig gemeenten.
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Smit Ovens B.V. te Son (Ekkersrijt) is een internationaal opererende organisatie
met specialisatie in het ontwikkelen van industriële processen en vervaardigen
van hightech kapitaalgoederen voor de solarindustrie. Smit Ovens heeft in
een jarenlange ontwikkeling dit specialisme uitgebreid en een toppositie
opgebouwd binnen de branche.

Smit Ovens:

de Step-Stone naar
de Solar toekomst
Word je gedreven door techniek, ben je niet verlegen nieuwe uitdagingen aan te
gaan, heb je de wil om vaktechnisch te laten zien wat je kunt? Staan prestatie en
klanttevredenheid (zowel intern als extern) hoog in je vaandel? Dan willen wij je graag
ontmoeten.

Toptalent in Solar
Smit Ovens kenmerkt zich door een open en creatieve atmosfeer. We zoeken talent dat
onze lab- en eerste generatie productie systemen tot hightech massaproductiemachines
kan omvormen. Onze multidisciplinaire teams zijn verantwoordelijk voor ontwikkeling,
design, assemblage, marketing, sales, inkoop, kwaliteit en installatie. We zijn constant
op zoek naar talent dat onze teams kan versterken.

Challenge us!
Smit Ovens B.V.
Ekkersrijt 4302
5692 DH SON
The Netherlands
+31 (0)499 494549
www.smitovens.nl

Siebert lanceert nieuwe
digitale displayserie

Chinees-Nederlandse onderneming Autarco start
met activiteiten in Nederlandse solar markt
In een markt die gedomineerd wordt door componentmerken is Autarco naar eigen zeggen het eerste Chinees-Nederlandse merk dat daadwerkelijk een totaaloplossing aanbiedt
voor zonne-energiesystemen. Het bedrijf van de Nederlandse ondernemer Roel van den
Berg groeit momenteel snel. Na succesvolle marktintroducties in Australië, Zuid Amerika
en Engeland start Autarco nu ook in Nederland met het leveren van complete sets hoogwaardige zonne-energiesystemen. Autarco claimt de eerste leverancier te zijn die zonnepanelen, omvormers, installatiemateriaal en alle andere benodigde componenten onder één
merknaam als complete set aanbiedt. Autarco heeft ex-Pon directeur Bram Leijten aangesteld om voor Nederland een retailnetwerk op te zetten. Hij heeft een vijftienjarige internationale carrière bij Pon Automotive achter de rug en verliet de onderneming onlangs om
zich te richten op de groeimarkt van duurzame energie. Leijten brengt de noodzakelijke
ervaring in voor het bouwen en faciliteren van retailnetwerken.

Voorzien van glas en roestvast staal. De nieuwe de digitale displays uit de serie XC410 van
Siebert-Solar zijn blikvangers. Vanaf afstand
zichtbaar visualiseren de displays de actuele
opbrengst van de zonnepaneleninstallatie,
de totale opbrengst sinds in bedrijfsname van
de installatie en de bespaarde CO2 -uitstoot.
Met witte lichtgevende cijfers wordt geborgd
dat ook bij fel omgevingslicht of bij directe
zonlichtinstraling het display goed leesbaar is.
Voor de voorzijde van het paneel zijn exclusieve ontwerpen mogelijk met eventuele

plaatsing van logo’s van de investeerders,
de sponsors of een foto van het gebouw. De
displays zijn geschikt voor iedere zonnepaneleninstallatie. De aansturing kan geregeld
worden via de digitale interface van een om-

Limburgs Solar Excel
opgekocht door DSM

Energie 2013: Aandeel zonne-energie
groeit uit tot eigen (Solar) event

Solar Excel is verkocht aan DSM. Solar Excel –
geleid door Ben Slager – werkt aan een high
tech folie voor zonnepanelen. Die folie van
Solar Excel moet er voor zorgen dat de opbrengst van de panelen toeneemt. Ook DSM
is bezig met het ontwikkelen van coating voor
zonnepanelen en wil de expertise van het
Venrayse bedrijf gebruiken om de eigen technologie te versterken. Voor de uitontwikkeling
en het productierijp maken is de afgelopen
maanden gezocht naar een geschikte partner
voor overname. Na het bereiken van een akkoord is het bedrijf verkocht aan DSM.

Van 24 tot en met 26 september 2013 vindt
het Solar Event plaats in de Bossche Brabanthallen. Het Solar Event is onderdeel van de
vakbeurs Energie 2013 en wordt georganiseerd door VNU Exhibition. VNU heeft de
handen met diverse partners ineengeslagen.
Zo wordt met Solar Magazine een redactionele special vervaardigt in de septembereditie
(meer informatie via info@solarmagazine.nl)
en wordt voor inhoudelijke sessies samengewerkt met achtereeenvolgens Holland
Solar, Solliance en SolarPlaza. Op de vakbeurs
Energie 2013 vindt men alles om te komen tot
een betrouwbare, voordelige energielevering
en een optimale verbruiksbesparing in de
bouw en de industrie. Gelijkertijd kunt u op
het splinternieuwe Solar Event terecht voor
innovaties en kennis over zonne-energie.

Glasbedrijf Ducatt
koopt Duitse concullega
Ducatt heeft het in Duitsland gevestigde
Centrosolar Glass overgenomen. Daardoor
verwerft Ducatt, zelf specialist in dun glas
voor zonnepanelen, een specialist op het
gebied van anti-reflecterend gecoat glas
met optimale lichtdoorlatendheid voor zonnepanelen. Als eerste producent ter wereld
bracht Ducatt vorig jaar een twee milimeter
ultradun en extra sterk glas voor zonneenergietoepassingen op de markt.

Drie dagen lang tonen circa driehonderdvijftig exposanten – waaronder Raedthuys, Priva,
Innax en IsoBouw – hun nieuwste producten
en systemen. Verspreid over de beursvloer
vindt men diverse themapleinen en -paviljoenen, zoals het stoomplatform, het GreenTechAlliances Paviljoen en de Milieulaan. Ook
kan men deelnemen aan een uitgebreid
inhoudelijk programma vol inspirerende
lezingen, workshops en congressen. Vanwege
de grote populariteit van de energiethema’s
passief bouwen en zonne-energie, zijn deze

vormer, via een datalogger of via de pulsen
van een elektrische energiemeter. Wordt de
display achteraf aangesloten op een bestaande installatie, dan kunnen de startwaardes via
de software worden aangepast.

uitgegroeid tot eigen evenementen: het
PassiefBouwen Event en het Solar Event.
Beide vinden ze dus gelijktijdig met Energie
plaats. Het PassiefBouwen Event, met allerlei
oplossingen om gebouwen zo energiezuinig mogelijk te maken, beleeft dit jaar
zijn tweede editie. De oplossingen op het
Solar Event lopen uiteen van opwekking en
financiering tot praktische toepassingen en
monitoring. Onder de exposanten bevinden
zich gerenommeerde namen als Oskomera,
Zen Renewables, SMA Benelux, Energiebau
en SolarClarity. Met een reeks inspirerende
workshops, lezingen en rondetafeldiscussies,
biedt het Solar Event bezoekers bovendien
volop mogelijkheden om hun kennis over
zonne-energie bij te spijkeren.
Voor gratis toegang kunnen bezoekers zich
vanaf maandag 5 augustus registreren via de
website www.energievakbeurs.nl/toegang.
Meer informatie is te vinden op de websites
www.energievakbeurs.nl en www.solarevent.nl
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Eerste editie Solar Solutions trekt 3.258 bezoekers
De eerste editie van de zonne-energievakbeurs Solar Solutions heeft 3.258 bezoekers getrokken. De beurs die half april
plaatsvond onder Nederlands grootste
zonnepanelendak (Haarlemmer Expo telt
zesentwintigduizend vierkante meter
zonnepanelen), liet de nieuwste innovaties
zien van de ruim zeventig exposanten.
Vertegenwoordigers van 2.048 bedrijven
bezochten de beurs. Opvallend was dat de
organisatie uitermate succesvol was bij het
aantrekken van enkel vakbezoekers. Deze

waren voor het overgrote deel afkomstig
uit de installatiesector. Elke beursbezoeker
ging naar huis met een door de organisatie in samenwerking met Solar Magazine
vervaardigde Zonne Almanak. Ook voor
de tweede editie van Solar Solutions zal
de Zonne Almanak geproduceerd worden.
In 2014 vindt Solar Solutions plaats op
woensdag 16 en donderdag 17 april 2013.
Meer informatie is te vinden op de website
van de beurs www.solarsolutions.nl

13

Huib van den Heuvel, general manager van VDL Flow:

‘Wij zijn dé nieuwe OEM die de cruciale rol
van systeem integrator pakt’
VDL FLOW. Het is de naam van een nieuwe business unit van VDL Enabling Technologies Group (VDL ETG). VDL ETG verwierf in
de internationale solar industrie naam door het leveren van equipment aan verschillende firma’s actief in dunne filmzonnecellen.
VDL FLOW zal zich – naar half mei bekend werd – gaan toeleggen op het leveren van productiemachines voor geprinte
elektronica. De eerste grote klant: Solliance. Voor het onderzoekssamenwerkingsverband gaat de general manager van VDL
FLOW, Huib van den Heuvel, samen met zijn team een proefproductielijn voor organische zonnecellen leveren. ‘Solliance is
een geweldige referentie in onze eigen achtertuin en maakt een vliegende start van ons bedrijf mogelijk.’

VDL FLOW is een nieuwe original equipment
manufacturer (OEM) die zich toelegt op de
ontwikkeling en levering van high-performance sheet-to-sheet (S2S) en roll-to-roll
(R2R) productieapparatuur voor geprinte
elektronica. De hoofdletters in de naam
van het bedrijf staan voor Functional Layers
On Web. Van den Heuvel: ‘Als afzetmarkten
richten wij ons niet alleen op (organische) pv,
maar ook op flexibele displays, grote oppervlakte OLED’s en dunne filmbatterijen.’
Systeemintegratie
‘Het is ons doel om bestaande partijen in
Nederland met elkaar te verbinden op een

robuust en industrieel productieplatform’,
vervolgt de VDL FLOW-directeur. ‘Wij hebben in de Eindhoven-Leuven-Aachen-regio
ontzettend veel technologie en specialisten in
huis. Het ontbreekt echter aan een systeemintegrator met ervaring in substraathandling en
complexe systeemintegratie. Wij springen in
dat spreekwoordelijke gat in de markt.’
Volgens Van den Heuvel beschikt VDL
FLOW momenteel nog niet over unieke
technologieprocessen. De kracht van het
bedrijf zit volgens de general manager in het
integreren van systemen en het bij elkaar
brengen van specialisten uit verschillende
collega-bedrijven. ‘Wij werken met specialistische toeleveranciers en creëren met de
componenten die zij aanleveren industriële
productieplatforms. Met onze ervaring in de
halfgeleiderindustrie kunnen wij bovendien
een platform ontwerpen dat tegemoet komt
aan de strenge reinheidseisen ten aanzien
van particles; op dit punt onderscheiden
onze machines zich duidelijk van de concurrenten. De expertise die wij inbrengen zijn
substraat- en webhandling, kennis van besturingssystemen en tenslotte de capaciteit om
via integratie een robuust productiesysteem
te creëren. De grote kunst zit in de webhandling, integratie en bijkomende processen.
De R2R-markt geniet in eerste instantie de
meeste aandacht, maar wij kijken ook actief
naar de S2S-markt.’
Robuust productieplatform
Van den Heuvel prijst zich gelukkig met
Solliance als spreekwoordelijke launching
customer. ‘Het is een organisatie die staat
voor open innovatie en waarbinnen het onderzoeksveld samenwerkt met het bedrijfsleven. Die filosofie sluit naadloos aan bij onze
bedrijfsvoering waarbinnen wij specialismes
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van collega-ondernemers combineren tot
een robuust productieplatform. In het geval
van de organische zonnecellijn voor Solliance
wordt bijvoorbeeld samengewerkt met Smit
Ovens dat als specialist de droogovens levert
en met Bosch dat als specialist de aandrijfcomponenten levert.’
De ontwikkeling van het nieuwe, compleet
geïntegreerde R2R-productiesysteem voor
de proefproductie van organische zonnecellen bij Solliance moet begin volgend jaar
afgerond zijn. ‘De machine moet in het eerste
kwartaal van 2014 geïnstalleerd worden’, stelt
Van den Heuvel. ‘Grootste technische uitdaging is om de gehele folie – die als het ware
meerdere keren de bocht omslingert (red.
zie de afgebeelde animatie) – gelijkmatig te
laten lopen middels een continue baanspanning. De folie moet daarbij logischerwijs ook
schoon blijven. Dat laatste is absoluut geen
sinecure omdat een folie geneigd is particles
aan te trekken, iets wat funest is voor de
eindapplicatie. Qua techniek is daarmee de
webhandling van cruciaal belang. Bovendien
is het van grote importantie om de machine
gebruiksvriendelijk te maken. Wij integreren
een groot aantal complexe processen en toch
moet de operator een robuust werkgebied
hebben zodat hij met de machine een hoge
yield kan bereiken, iets wat alleen mogelijk is
als de bediening relatief eenvoudig is.’
Massaproductie
Hoe blij Van den Heuvel ook is met Solliance
als launching customer, tegelijkertijd beseft
hij zich dat het nog wel enkele jaren zal duren
voor organische zonnecellen de schaal van
massaproductie bereiken. ‘Wij gaan proberen
deze technologie een belangrijk duw in de
goede richting te geven. Bovendien ligt de
prioriteit in de eerste jaren van ons bestaan

bij het opbouwen van een relatienetwerk
en het onderzoeken wat iets nu tot een
geslaagde geprinte elektronica-applicatie
maakt. Referenties opbouwen in de eerste
jaren van het bestaan is cruciaal voor het
succes. VDL is namelijk goed bekend in en
rond Eindhoven, maar daarbuiten kennen
alleen enkele specialistische leveranciers in
de zonne-energiemarkt ons bedrijf.’
‘Het is onze natuurlijke positie om heel dicht
tegen onderzoeksorganisaties als TNO, Holst
Centre en Solliance aan te kruipen en voor
hen allerlei technologie naar de markt te
brengen’, stelt Van den Heuvel. ‘Er is namelijk
een gebrek aan OEM’s die de integratierol
pakken en technologie commercialiseren.
Die rol pakken wij. Voor ons is het grote voordeel dat wij minder technologie zelf hoeven
te ontwikkelen en de onderzoeksorganisaties
hebben een Nederlandse onderneming
die door hen ontwikkelde technologie
vermarkt. Wij hebben als VDL ook de kans
om als de afzetmarkt groeit, het krachtig op
te pakken. Een voorbeeld: wij stappen met
organische zonnecellen in een markt
die de eerste inleidende
schermutselingen laat
zien, maar zodra er
volume komt kunnen wij
spreekwoordelijk gas geven.
Anderzijds willen wij de komende drie jaar vooral heel veel
leren zonder dat er grote druk op
staat vanwege een benodigd volume.’

temen van VDL FLOW zijn volgens Van den
Heuvel zo modulair mogelijk opgebouwd.
‘Wij kiezen doelbewust voor modulaire
functies die zich bewezen hebben en werken juist daarom met tal van verschillende
toeleveranciers. Het doel is om tot standaard
interfaces voor de industrie te komen.
Enerzijds is het pionieren omdat bijvoorbeeld organische pv een nieuwe industrie is,
anderzijds is het direct standaardiseren om
een bepaalde vaste lijn te krijgen.’
‘R2R heeft altijd iets geniepigs waardoor het
niet makkelijk is’, vervolgt Van den Heuvel.
‘En eigenlijk is dat ook typerend voor VDL
FLOW. Als een opdracht niet uitdagend is,
past het niet bij ons bedrijf. Onze kracht is het
combineren van een groot aantal verschillende disciplines en zodoende als integrator nieuwe machines te creëren met een
acceptabele yield en dito kostenplaatje. Daar
moeten wij het verschil maken.’

Yield
‘Waar het gaat om het naar ons toe trekken
van nieuwe dunne film processen – en het
pakken van onze rol als OEM – zullen wij
ons met name richten op atmosferische
processen. Deze leiden tot hogere prestaties tegen lage kosten en tot inspectiesystemen die bijdragen aan een hoge
productieopbrengst (yield)’, vervolgt Van
den Heuvel. ‘Aanwezige eindgebruikers
kunnen wij bovendien helpen zoeken
naar oplossingen als zij op hun bestaande
productieapparatuur nieuwe applicaties
willen ontwikkelen. Zo onderzoeken wij
voor een producent met faciliteiten in
Amerika en Zuid-Korea wat er aan hun productielijnen veranderd moet worden om
hogere specificaties te kunnen halen. Stap
voor stap leren wij zo te begrijpen waar de
markt tegenaan loopt en waar de toegevoegde waarde van ons bedrijf ligt.’
Animatie van de proefproductielijn
voor organische zonnecellen

Kostenplaatje
Binnen het bedrijf heeft elke werknemer zijn
eigen specialisme, van fysicus tot systeem-,
mechatronica- en softwarearchitect. Van den
Heuvel: ‘Wij hebben doelbewust gekozen
voor een klein maar dedicated team. De sys15
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UW ONTMOETING MET VERNIEUWING
Elektrotechniek richt zich op de elektrotechnisch installateur en de industrie. Op de beurs worden de nieuwste
systemen, technologieën en producten op het gebied van
onder meer industriële elektronica, meet-, regel- en

bedieningsapparatuur, installatiemateriaal, verlichting,
bekabeling, gebouwbeheersystemen en domotica gepresenteerd. Naast een breed exposantenaanbod wordt
er een uitgebreid inhoudelijk programma samengesteld
over actuele vraagstukken binnen de markt.

Meer info: www.elektrotechniek-online.nl

COLUMN
Een wereld zonder netkoppeling…
Soms droom ik van een wereld zonder
netkoppeling van zonnepanelen. In
dat ideaalbeeld beschikt elk Europees
huishouden in de meterkast over een
energieopslagsysteem (in de vorm van
batterijen) waaruit geput kan worden
op de momenten dat de zon niet of
minder schijnt. Het zou de ongekende
rompslomp die veel mensen in ons
eigen land ervaren bij de netkoppeling
van zonnepanelen tot de verleden tijd
laten behoren.
Vandaag de dag wordt het overgrote
deel van zonnepanelen in de Benelux
(maar ook elders ter wereld) aan het net
gekoppeld. Via een omvormer wordt
de opgewekte zonnestroom omgezet
in bruikbare stroom zoals deze uit het
stopcontact komt. Indien de zonnepaneleneigenaar de zonnestroom niet zelf
gebruikt, wordt de stroom aan het openbare elektriciteitsnet geleverd. Op het
moment dat de zonnepanelen minder
stroom opleveren dan op dat moment
aan stroom gebruikt wordt (bijvoorbeeld
’s nachts), wordt de benodigde extra
stroom uit het elektriciteitsnet gehaald.
Maar hoe lang is deze situatie met het
zogenaamde salderen nog houdbaar? In
buurlanden als België (waar eigenaren
van zonnepanelen al belasting betalen
om ze op hun dak te mogen leggen) en
Duitsland merkt men dat de grenzen
van netkoppeling in zicht beginnen te
geraken. Duitsland en België behoren
dan ook tot de wereldtop als het gaat
om opgesteld zonnestroomvermogen.
Beide landen maken dagen mee dat er
meer duurzame energie wordt opgewekt
dan het gehele land aan totale stroom
verbruikt. Op die dagen wordt stroom
naar omringende landen als Nederland
geëxporteerd. Een situatie die onnodig
is als er in België en Duitsland energieopslagsystemen aanwezig zouden zijn. Niet
voor niets heeft Duitsland dan ook een

subsidieprogramma opgesteld dat de opslag van zonnestroom in batterijsystemen
moet aanjagen. Vandaag de dag komen wij
met ons bedrijf ook in Nederland al menig
off-grid systeem tegen. Bijvoorbeeld voor
stand alone ‘zonnepanelen’ langs de weg,
een afgelegen golfbaan of bij een woning
die net te ver van het elektriciteitsnet ligt.
In die situaties biedt een off-grid zonneenergiesysteem dat gekoppeld is aan een
batterijpakket de oplossing.
Voor de komende jaren zal het koffiedik
kijken zijn hoe de energieopslagmarkt
zich gaat ontwikkelen. Hoe dan ook zal
er in Nederland een tijd komen dat het
terugleveren van zonnestroom op warme
dagen niet meer toegestaan is. Dan heb je
weliswaar mooie zonnepanelen op je dak
liggen, maar pluk je er juist bij piekprestaties geen vruchten van. Het zou mij niet
verbazen als om die reden binnen nu en
drie jaar ons land vele duizenden energieopslagsystemen kent.
Ook hier speelt de Europese Unie een rol.
Als de importheffing op Chinese zonnepanelen relatief laag blijft of zelfs verdwijnt,
zal de explosieve groei van zonne-energie
in Nederland onverminderd doorzetten.
Voor Nederland zal het moment dat salderen niet langer houdbaar is juist dan sneller aanbreken. Want hoe je het ook wendt
of keert, op de (middel)lange termijn is
salderen onhoudbaar.
En is de batterijtechnologie klaar voor dat
moment? Jazeker. Met de huidige generatie
lithium-ion ijzerfosfaatbatterijen kan men
deze probleemloos in de meterkast vijftien
jaar lang gebruiken voor de opslag van zonnestroom. Dus waar wachten wij eigenlijk
op? Het doel van zonnepanelen is toch
onafhankelijk zijn van het energiebedrijf en
de netbeheerder?!
Erwin van Heijningen
TOP Systems
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Lex Schiebaan, Emiel Ponte,
Egberts Gramsbergen en
Paul Verkaik (vlnr.)

Rondetafeldiscussie over kwaliteit met BDA, Switch2Solar, Xolar en RE-source:

‘Zoals de zonnepanelenmarkt booming is,
is ook de opleidingenmarkt booming’
Door de ophef rond de Europese importheffingen op Chinese zonnepanelen is de kwaliteitsdiscussie
over de installatie van zonnepanelen naar de achtergrond verdwenen. Zodra het Europees-Chinese stof
is neergedaald, zal de Nederlandse zonne-energiemarkt zich realiseren dat een professionaliseringsslag
voor een duurzame sector noodzaak is. Solar Magazine organiseerde een rondetafeldiscussie met twee
van de Nederlandse zonne-energieopleidingsinstituten (BDA Dak- en Gevelopleidingen van Paul Verkaik
en Switch2Solar van Emiel Ponte), met het eerste Nederlandse bedrijf dat beschikt over het keurmerk
Zonnekeur Installateur (RE-source Renewable Energy van Egbert Gramsbergen) en een van de eerste
installateurs met de SEI-erkenning Zonnestroom (Xolar van Lex Schiebaan).

Hoe belangrijk is het naar jullie idee dat
zowel de SEI-Erkenning Zonnestroom
als het keurmerk Zonnekeur Installateur
in het leven geroepen is?
Gramsbergen: ‘De komst van zowel de
erkenning als het keurmerk zijn van groot
belang voor de ontwikkeling van onze
sector. Waar de erkenning een persoonlijk
symbool van vakmanschap symboliseert, is
het keurmerk een bedrijfserkenning. Naar
mijn idee moet je als zonne-energiebedrijf
niet zonder een dergelijke erkenning in
deze markt actief willen zijn.’
Schiebaan: ‘Je bent als installateur immers
ook de eindverantwoordelijke voor het
goed functioneren van een zonne-energiesysteem. Het is niet meer dan logisch dat je
daartoe over de juiste papieren beschikt.’
Gramsbergen: ‘Het is de basis om als
bedrijf goed te kunnen functioneren. Het
keurmerk is essentieel om te zorgen dat
de kennis en kunde niet verwateren en
slechts bij één persoon in een groot bedrijf
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aanwezig is. Het keurmerk kent immers
ook een jaarlijkse bedrijfscontrole.’
Verkaik: ‘De SEI-erkenning en het Zonnekeur
zijn mij even lief. Het belangrijkste is dat
beide instrumenten een bijdrage leveren
aan het terugbrengen van het aantal installateurs dat zonder gedegen opleiding in de
zonne-energiemarkt actief is. Agentschap
NL bereidt momenteel een marketingcampagne voor om zowel de erkenning als het
keurmerk te promoten. Zij gaan niet alleen
de installateurs, maar juist ook gemeenten,
onderwijsinstellingen en woningcorporaties attenderen op het bestaan van beide
zaken. Het ideaalplaatje is natuurlijk dat bij
alle aanbestedingen in het programma van
eisen komt te staan dat alleen gecertificeerde bedrijven zich mogen inschrijven.’
Ponte: ‘In de huidige markt concurreert immers iedereen met iedereen. De eindklant
heeft geen helder beeld bij wie hij zonnepanelen koopt. Gechargeerd gesteld: het is
bijvoorbeeld een bouwbedrijf versus een

zonne-energiebedrijf. Ook een opportunist
met enkel een mooie website concurreert
met gerenommeerde zonne-energiebedrijven. De combinatie van SEI-erkenning
en het keurmerk Zonnekeur Installateur
kan dan ook een goede rol spelen bij het
creëren van duidelijkheid.’
Hoe lang verwachten jullie dat het zal
duren voor de erkenning en het keurmerk gemeengoed zullen zijn.
Gramsbergen: ‘In feite moet binnen nu en
een jaar het gehele traject afgetimmerd
zijn. Juist nu de zonne-energiemarkt groeit
moeten wij doorpakken. Als wij nog vijf
jaar wachten en geen aandacht besteden
aan kwaliteit van en professionalisering bij
de marktpartijen zitten wij met dezelfde
problemen als andere sectoren. Natuurlijk,
in de vechtmarkt kiezen veel afnemers
voor de goedkoopste leverancier, maar
vroeg of laat wordt duidelijk dat dit in
veel gevallen niet de juiste keuze is. De

De weg naar SEI-erkenning en Zonnekeur Installateur
Stap 1 – SEI-erkenning
Stichting Erkenning Installatiebedrijven (SEI) is opgericht door
UNETO-VNI en omvat een erkenningsregeling voor een aantal
vakgebieden waaronder sinds kort ook zonnestroom en zonnewarmte. Om een zogenaamde SEI-erkenning zonnestroom te
verwerven moet een installateur beschikken over drie verschillende CITO-diploma’s:
1. Ontwerp zonnestroomsystemen (theorie-examen)
2. Installeren zonnestroomsystemen (praktijkexamen)
3. Bouwkundige montage zonne-energiesystemen (praktijkexamen)
De af te leggen CITO-examens om de diploma’s te verwerven,
kunnen logischerwijs voorbereid worden via een te volgen
opleidingsprogramma. Dit wordt aangeboden door BDA Dak- en
Gevelopleidingen en Switch2Solar.

SEI-erkenning en het keurmerk kunnen dat
proces versnellen.’
Ponte: ‘Het moet van ieder bedrijf dat zich
professioneel bezighoudt met zonne-energie de ambitie zijn om binnen afzienbare
termijn zowel over de erkenning als het
keurmerk te beschikken. Het toont dat je
als installateur en bedrijf van kop tot staart
goed bent in zonne-energie.’
Verkaik: ‘Wij moeten niet vergeten dat
de gehele opleidingsstructuur met de
bijbehorende erkenning en het keurmerk
door het hart van de branche omarmd
is. Voor de kleinere installateurs is het
een forse investering om beide zaken te
verkrijgen. Het zal dan ook niet zo zijn dat
van vandaag op morgen iedereen over een
erkenning en keurmerk beschikt.’
Ponte: ‘Bovendien is het uit je hoofd kennen van de regels één ding, maar snappen waarmee je bezig bent is iets heel
anders. De vakbekwame installateur weet
dat niet elke daksituatie zich leent voor een
opstelling uit het boekje. Soms moeten
installateurs afwijken van het bestaande en
daarvoor is toch echt praktijkervaring nodig.’
Verkaik: ‘Overall kan in ieder geval gesteld
worden dat zoals de zonnepanelenmarkt
booming is, ook de vraag naar opleidingen
booming is.’
Is voor jullie als installateurs het
voordeel van het beschikken over een

Stap 2 – Zonnekeur Installateur (optioneel)
Om de markt transparanter te maken voor de consument heeft
Holland Solar begin 2013 een keurmerk geïntroduceerd voor installatiebedrijven die controleerbaar verstand van zaken hebben: de
Zonnekeur Installateur. Om als onderneming het keurmerk aan te
vragen moet het betreffende bedrijf beschikken over een SEI-erkenning voor de vakdiscipline Zonnestroom.
Het verzoek om het keurmerk te verwerven kan gedaan worden
door het invullen van een aanvraagformulier van de StichtingDuurzame Energie Prestatie Keur (=DEPK). DEPK is de beheerder van het
certificaat Zonnekeur Installatie. Het Zonnekeur verplicht de installateur om te werken volgens een procedure als omschreven in de BRL
Zonnekeur-installateur. Het bedrijf wordt jaarlijks beoordeeld.
Meer informatie is te vinden op de speciale website www.zonnekeur.com

erkenning en/of keurmerk direct in de
praktijk merkbaar?
Schiebaan: ‘Helaas zien klanten niet direct
de toegevoegde waarde van de SEI-erkenning. Consumenten zeggen enkel “Wat zijn
jullie duur”. Gelukkig kan ik dan uitleggen
dat wij een opgeleid installatiebedrijf zijn
dat kwaliteit voorop stelt. Het is vervolgens
aan de klant om te kiezen voor een prijsvechter of voor een kwaliteitsinstallateur.’
Gramsbergen: ‘Over een jaar zullen
honderd tot tweehonderd installateurs
over een SEI-erkenning beschikken. Als
de afnemende partijen zoals gemeenten,
lokale energiecorporaties en woningcorporaties collectief een SEI-erkenning en/of
Zonnekeur Installateur als eis in aanbestedingen stellen, zal de kwaliteitsborging
vanzelf een hoge vlucht nemen. Ook
installateurs spelen daarin een belangrijke
rol. Zij moeten klanten actief wijzen op de
toegevoegde waarde van zowel de erkenning als het keurmerk.’
Schiebaan: ‘Voor ons is de erkenning en
straks ook het keurmerk een langetermijninvestering. En in feite moeten de eigenaren
van zonnepanelen er ook zo over denken.
Zij willen dat hun installatie over vijfentwintig jaar ook nog werkt en in dat perspectief
zou het niet meer dan logisch zijn om te
kiezen voor een erkende installateur.’
Ponte: ‘Tegelijkertijd moet de installateur
zichzelf kunnen verkopen en aan klanten

laten zien dat het beschikken over een erkenning keurmerk van grote toegevoegde
waarde is. De installateurs maken met hun
installatiewerk namelijk het verschil of een
zonnepaneel tien procent meer of minder
oplevert. Dat belang, dat een goede
installateur een zonnepaneel beter laat
renderen, moet de installateur bij de klant
neerleggen. Dan kiest deze vanzelf voor
kwaliteit. Wij leiden als opleidingsinstituut
daarom ook niet op voor het Cito-examen
(red. zie kader) maar om mensen beter
te maken in hun vak en daar hoort ook
marketing bij.’
Verkaik: ‘De zonne-energiemarkt vraagt
van het installatiebedrijf een zeer actieve
marktbenadering. En bij die benadering
zul je merken dat installateurs behoefte
hebben om in marketing opgeleid te
worden. Wat dat betreft mag bij een
installateur die op elk deelgebied onderscheidend wil zijn en enkel het beste
wil bieden, zowel de erkenning als het
keurmerk niet ontbreken.’
Gramsbergen: ‘Het volgen van een opleiding doe je ook primair voor je eigen
bedrijf omdat het je uiteindelijk in staat
stelt kwaliteit te leveren. Dat laatste is de
beste reclame die er is. Want ga je enkel voor het snelle geld, dan zul je in de
zonne-energiemarkt vroeg of laat sneuvelen. Je moet zorgen dat je serieus met je
vak bezig bent.’
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Enphase,
dé micro-omvormer
die meer rendement haalt
uit een PV-installatie!

MAAK KENNIS

met ons aanbod
oplaadpunten.

Bezoek ons op
Solar Event 2013
stand 03.B017!

Groothandel & systeemhuis
in duurzame energie en domotica
YPS bvba - Bedrijvencentrum
Peerderbaan 207, B-3910 Neerpelt
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Zonne-energie:
van kansen
naar successen!

“Aluminium profielen,
dat is onze wereld”
Al meer dan 20 jaar ervaring!
Waarin wij ons onderscheiden?

● Persoonlijk contact en orderbegeleiding.

Rexel is de enige elektrotechnische distributeur in
Nederland met een specifieke 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 productaanbod welke veelal vanuit voorraad leverbaar is.

Rexel Nederland
T: (088) 500 7180
bs@rexel.nl
rexel.nl

● 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

Solar Days trekt tienduizend bezoekers met bijna tweehonderd evenementen

‘Verkiezing tot Solar City 2013
erkenning harde werken als gemeente’
De Solar Days kenden dit jaar vele hoogtepunten: van het openingsdebat tot de Solar Tours
en de lancering van de eerste interactieve zonatlas van Nederland door de gemeente Arnhem.
Van 5 tot en met 16 mei vonden verspreid door heel Nederland bijna tweehonderd evenementen
plaats ter promotie van zonne-energie. Met tienduizend bezoekers werden de Solar Days
weliswaar minder dan vorig jaar, maar nog altijd goed bezocht.

De Solar Days gingen net als in 2012 van
start met het Nationaal Zonne-energiedebat dat de uitreiking van de Solar City
Award als hoogtepunt kende. De aula van
de Universiteit Utrecht was ditmaal plaats
van handeling. Waar al in het weekend bezitters van zonne-energiesystemen – zowel
particulieren als bedrijven – hun deuren
openden om trots hun zonneboiler of zonnepanelen te laten zien, vond op maandag
het openingsdebat plaats. Daar werd
bekendgemaakt dat Wageningen zowel
door een vakjury als het publiek verkozen is
tot Solar City 2013. In een driestrijd wist Wageningen de Friese gemeente Leeuwarden
en het Zuid-Hollandse Goeree-Overflakkee
achter zich te houden.
Zonnepaneeldichtheid
De stem van het publiek werd voor de
einduitslag opgeteld bij de scores die toegekend waren door de jury. Die bestond
uit vertegenwoordigers van Holland Solar,
Agentschap NL, Vereniging Eigen Huis
en UNETO-VNI. Zij lieten gezamenlijk
weten Wageningen tot winnaar te hebben verkozen om de volgende redenen:
‘De gemeente Wageningen kent niet
alleen een hoge zonnepaneeldichtheid,
maar bevindt zich ook erg dicht bij de
burger. Niet alleen door informatiebijeenkomsten met bewoners die de stichting
Zonne-energie Wageningen onder andere
organiseert, maar vooral ook door de
diversiteit van de vele initiatieven. Wat de
jury bijzonder waardeert is dat Wageningen ook actief marktbelemmeringen
aanpakt, zoals de ‘split incentive’ en de
salderingsproblematiek. Verder valt de
jury de architectonische inpassing van PV
(BIPV) in De Vlinder op.’

Zichtbaar
De Wageningse Wethouder Lex Hoefsloot
toonde zich zeer tevreden: ‘Ik ben er trots
op wethouder te mogen zijn van Wageningen. Eerst blijkt er groot draagvlak te
zijn voor onze windenergie-acties en nu
blijkt alles wat we doen op het gebied
van zonne-energie ook echt aan te slaan.
Wij hebben de ambitie om klimaatneutraal te zijn in 2030. Zonne-energie speelt
daar een cruciale rol in. Er gebeurt veel
in de stad op dit gebied; je hoeft maar
door de gemeente te fietsen en overal
zie je zonnepanelen. Ik merk dan ook dat
zonne-energie leeft in de stad. Dat is niet
alleen goed zichtbaar wanneer je door de
stad fietst, maar ook achter de schermen
gebeurt er veel. Nieuwe samenwerkingsverbanden worden opgezet, nieuwe
modellen en concepten uitgewerkt en er
wordt gelobbyd voor betere voorwaarden
vanuit de Rijksoverheid.’
Ook Rogier Coenraads, projectleider van
Stichting Zonne-energie Wageningen, is
verheugd dat Wageningen de titel ‘Solar
City 2013’ mag dragen. ‘In Wageningen
hebben we veel lokale zonne-energieprojecten gerealiseerd en in ontwikkeling én
werken we hard aan actieve kennisdeling
over zonne-energie op landelijk niveau.
Dit laatste heeft als doel landelijke weten regelgeving te verbeteren en de bekendheid van zonne-energie te vergroten.
Onze stichting en haar partners hebben
hier de afgelopen twee jaar een rol in mogen spelen en deze landelijke titel is dan
ook een mooie erkenning van ons werk.’
Solar Tours
Een bijzondere kers op de taart kwam
voor Wageningen na afloop van de Solar

Wethouder Lex Hoefsloot en Rogier Coenraads
(Stichting Zonne-Energie Wageinngen)
Days, toen bekend werd dat er in de
gemeente een extra Solar Tour georganiseerd werd. De Solar Tours hadden tijdens
de Solar Days van 14 tot en met 16 mei
achtereenvolgens al een bezoek gebracht
aan de provincies Brabant, Noord-Holland
en Zeeland. Speciaal voor de Solar City
2013 maakten de organisatoren een extra
‘rondreis’. Tijdens die dag stond net als
bij de andere drie tours de rijkdom aan
mogelijkheden die zonnestroom en
zonnewarmte te bieden hebben centraal. Projectontwikkelaars, architecten,
medewerkers van woningcorporaties en
gemeenten en studenten verkenden niet
alleen die mogelijkheden; ze maakten ook
nader kennis met elkaar. De Wageningse
trip toonde daarbij een enorme variatie
aan kleurrijke innovaties, toegepaste
technieken en bouwsectoren.
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Dennis Gieselaar van Oskomera Solar Power Solutions:

‘Tijd voor verdere uitbouw van ons bedrijf’
Oskomera Solar Power Solutions is nog altijd Nederlands grootste speler als het gaat om het realiseren
van zonne-energieprojecten. Met haar business unit Oskomera Home Solar is het bedrijf sinds vorig
jaar ook in de consumentenmarkt actief. Zo leverde het de zonne-energiesystemen voor de meest
grootschalige inkoopactie die ons land tot dusver gekend heeft. Voor Vereniging Eigen Huis werd
in totaal bijna twintig megawatt aan zonnepanelen ingekocht en geïnstalleerd bij de leden die allen
huiseigenaar zijn. ‘Wij hebben het afgelopen jaar ons gehele bedrijf verder geprofessionaliseerd en
zijn klaar voor verdere groei’, stelt Dennis Gieselaar, directeur van Oskomera Solar Power Solutions.

Een van de nieuwe ontwikkelingen bij het
bedrijf is de komst van ceo Bart Stomphorst.
Met Gieselaar en Stomphorst aan het roer
wil Oskomera Solar Power Solutions in de
komende jaren spreekwoordelijk doorpakken. Stomphorst zal als ceo de organisatiestructuren gaan versterken voor verdere
groei. ‘Want wij zien grote kansen voor verdere uitbouw van ons bedrijf’, stelt Gieselaar. ‘Zowel in het grootschalige particuliere
segment, als bij grotere zakelijke projecten
en tenslotte in de groothandel.’
Jonge huurders
Voor Oskomera Home Solar ziet Gieselaar
niet alleen kansen in de markt van huiseigenaren, maar ook bij jonge huurders. ‘Zo
leveren en installeren wij de systemen voor
de inkoopactie Zonnig-Limburg waarbij
tweeëntwintig woningcorporaties zijn
aangesloten. Voor het aan de man brengen
van zonnepanelen aan zowel bewoners van
koop- als huurwoningen zullen wij ook in de
toekomst optrekken met partners als woningcorporaties, Verenigingen van Eigenaren
en partijen als Vereniging Eigen Huis.’
In de zakelijke markt – daar waar de grotere
projecten niet te allen tijde voor het oprapen
liggen – is het uitbouwen van de dienstverlening voor Gieselaar een belangrijk
aandachtspunt. ‘Onder meer op het gebied
van financieringsproducten is het lastig om
klanten volledig te ontzorgen. Juist in het
bedrijvensegment is daar nog heel wat winst
te behalen. Waarschijnlijk zal eerst een jonge
nieuwe speler op moeten staan die laat zien

dat het mogelijk is, alvorens de banken de rol
als financier over zullen nemen.’
Cherry picking
En de nieuwe internationale markten waar
Gieselaar zich met Oskomera Solar Power
Solutions op richt? ‘Traditioneel zijn wij zeer
sterk in Engeland waar wij in de afgelopen jaren voor ruim vijftig megawatt aan
projecten hebben uitgevoerd. De zakelijke
markt is daar in tegenstelling tot de particuliere markt nog zeer actief. Het selecteren
van nieuwe groeimarkten is een kwestie
van cherry picking. Er is op ongekend veel
plaatsen een significante groei in de zonneenergiemarkt te zien. Met stip op één staat
voor ons Zuid-Afrika. Dat land kent alle
geschikte randvoorwaarden: een hoge
instraling, stijgende elektriciteitsprijzen,
een slechte energie-infrastructuur en een
cultureel ingebedde drang naar onafhankelijkheid. Wij focussen ons op Zuid-Afrikaanse ondernemers die met hun bedrijfsdaken
zelf energie willen opwekken. Bovendien
kijken wij met solar dieselhybrides naar de
mijnbouwsector. Zonne-energie benutten voor de mijnbouw is goedkoper en
meer duurzaam. Kortom, kansen te over
in Zuid-Afrika. Wij hebben daarom sinds
enige tijd een vestiging in Johannesburg
van waaruit wij de lokale markt bedienen.’
Een ander ‘Nederlands’ gebied dat Gieselaar ook niet ongenoemd wil laten zijn de
Antillen. ‘Het is misschien niet zo’n grote
markt, maar wel een ontzettend leuke en
dynamische markt.’

Communiceren
In Nederland hoopt Gieselaar tenslotte
een verdere professionalisering onder de
aanbieders van zonne-energiesystemen
te zien. ‘Met de komst van certificering en
erkenningsregelingen voor installateurs is
een eerste stap in de goede richting gezet.
Nu is het voor de gehele branche zaak
dit gezamenlijk op te pakken en naar de
buitenwereld te communiceren. Ik zie daar
een zeer belangrijke rol weggelegd voor
samenwerkende brancheverenigingen als
UNETO-VNI en Holland Solar.’
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Edzer Huitema, commercieel directeur van Solliance:

‘Op volle snelheid in de wetenschap
dat je nog beter kunt’
De spreekwoordelijke vlag kon enkele maanden geleden uit bij Solliance. Het onderzoeksinitiatief rond dunne
filmzonnecellen startte op High Tech Campus Eindhoven met de bouw van haar nieuwe onderzoeksfaciliteiten.
Een belangrijke mijlpaal voor een organisatie die tweeënhalf jaar geleden het levenslicht zag. De inmiddels een
half jaar in functie zijnde commercieel directeur Edzer Huitema is dan ook een tevreden man. ‘Wij komen steeds
dichter bij de situatie waarin wij de slagkracht hebben om tot de absolute wereldtop te behoren’, aldus Huitema.

Edzer Huitema is afkomstig uit de wereld
van oprolbare displays. Binnen Polymer
Vision, wereldleider in deze technologie
en een voormalige spin-out van Philips,
was Huitema chief technology officer.
In de herfst van afgelopen kalenderjaar
vond Huitema binnen Solliance een
nieuwe uitdaging.
Waardeketen
‘De belangrijkste missie van Solliance
is natuurlijk het op- en uitbouwen van
drie herkenbare en zeer sterke programmalijnen (red. zie kader)’, stelt Huitema.
‘Deels zijn die al met succes neergezet,
maar logischerwijs moeten zij deels ook
nog uitgebouwd worden tot op wereldniveau. Ik speel daar graag een rol in. Je
wilt met Solliance namelijk niet alleen een
aantal zaken bij elkaar brengen voor een
meer efficiënte samenwerking, maar ook
daadwerkelijk die koppositie pakken. Wij
merken dat het steeds beter lukt. Dit blijkt
uit het feit dat meer en meer industriële
marktpartijen interesse tonen om toe te
treden tot Solliance. De komst van ThyssenKrupp is daar een mooi voorbeeld van.
Dat raakt ook direct mijn rol; die is immers
het verleiden van marktpartijen om toe te
treden tot Solliance.’
Ondanks het huidige succes zijn er volgens Huitema nog een aantal belangrijke
slagen te maken. ‘Je wilt altijd verder zijn
dan je bent, dat is een gezonde ambitie.
Het toetreden van nieuwe industriële
partners leidt bijvoorbeeld tot een groter
financieel programma en snellere vooruitgang. Het succes meet je per programma
af aan de waardeketen. Van materiaalleverancier tot machinebouwer, integrator
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en producent – oftewel van zand tot klant
– op iedere plek in de waardeketen wil je
een aantal bedrijven binnen de gelederen
hebben. Elk van de drie Solliance-programma’s kan een specifiek aantal spelers
hebben per positie in die waardeketen.
In het organische pv (opv) programma is
bijvoorbeeld nog uitbreiding mogelijk.

Door de lokale verankering van Solliance
zijn de machinebouwers, zoals Smit Ovens
en VDL Flow, in dit programma goed
vertegenwoordigd, maar producenten
en materiaalleveranciers zijn dat minder.
Aantrekkelijk voor toetreders is dat door
marktpartijen direct te koppelen aan
mogelijke applicaties van opv – zo kijken

wij naar de kansen in kassenbouw –er
aan prototypes en afzetmarkten gewerkt
wordt. Overigens is ook het CIGS-programma (red. zie het verslag op de website van Solar Magazine) eind juni officieel
gelanceerd en komt het op stoom.’
Over een jaar zal Huitema tevreden terugkijken op zijn eerste periode als commerci-

eel directeur wanneer drie doelen bereikt
zijn. ‘Allereerst wil ik samen met directeur
Hein Willems de drie programmalijnen
wezenlijk versterkt hebben, zodat de
concentratie van onderzoekers nog verder
is toegenomen. Ten tweede moet de
verdere integratie tussen de onderzoeksinstellingen bevorderd worden. In het
ideale plaatje herkent de buitenwereld
de verschillende onderzoekspartners niet
meer als individuele organisaties, maar
zien zij het als Solliance. Het benodigde
samenvoegen van diverse culturen is een
complex proces, maar bij bijvoorbeeld
het opv-programma zijn wij al een aardig
eind op de goede weg. Een laatste doel
voor het komende jaar is het betrekken
van de nieuwbouw. Dat biedt ons fysiek
de ruimte om Solliance uit te bouwen.
Want ook in deze voor de solar industrie
moeilijke tijden willen wij alle posities in
de waardeketen ingevuld krijgen en de
programmalijnen als het ware ‘vol laten
stromen’. Je komt dan in een situatie waarbij je tientallen partners en de slagkracht
hebt om een positie in de wereldtop te
bemachtigen.’
Concurrentiepositie
En de internationale concurrentiepositie
van Solliance? Zullen de Chinezen na de
moduleproductie ook de machinebouwindustrie naar zich toe trekken? Huitema:
‘Zo’n vaart zal dat niet lopen. Wat je wel
ziet is dat Chinezen en ook Taiwanezen,
gezamenlijk keihard werken aan hun missie om vooruit te komen. Dat zie je terug
in de groeicijfers van de lokale economieën. Een tweede punt is dat Aziaten
geen mensen van versnippering zijn. Als

zij ergens voor willen gaan, kunnen zij
onderzoeksinstituten met een omvang
van vijfhonderd tot duizend onderzoekers neerzetten zonder daarvoor lange
vergadersessies en polderen nodig te
hebben. Tenslotte trekken zij met heel
veel geld ook industrie naar zich toe. Het
nadeel voor Europa is dat wanneer de
productie ergens naartoe verhuist, vroeg
of laat ook het gehele ecosysteem – van
toeleveranciers tot productie van halffabricaten en services – meeverhuist. Het
sluitstuk is veelal de R&D. Die hoeft niet
noodzakelijkerwijs mee te gaan. Juist
daarom is het zo ongekend belangrijk
dat via Solliance versnippering wordt
tegengegaan en er een gedegen massa
onderzoek naar dunne filmzonnecellen
wordt gedaan. Op die manier kun je het
voor de materiaalindustrie en machinebouwers mogelijk maken hun concurrentiepositie te versterken. De sleutel tot
succes is (interregionale) samenwerking
en continu blijven innoveren. Zodra je
te langzaam vooruitgaat word je ook op
het gebied van machinebouw door een
land als China gekopieerd. Daarbij wil ik
de kanttekening maken dat een Aziatisch
onderzoeksinstituut van duizend man
niet per se sneller innoveert dan een
club van tweehonderdvijftig mensen in
de Eindhoven-Leuven-Aachen-driehoek.
Wij zijn creatiever en daar moet je het
van hebben om in de schaalvergroting
mee te blijven doen. Bovendien is binnen
Solliance al zo veel synergie bereikt; dat is
weinig andere initiatieven in West-Europa
ooit gelukt. Kortom, wij zijn op volle snelheid in de wetenschap dat we nog altijd
beter kunnen.’
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COLUMN
Naar een volwassen zonne-energiemarkt…
Wat is de markt voor zonne-energie toch
een fascinerende industrie die de afgelopen decennia veel metamorfoses heeft
ondergaan. Was het zo’n veertig jaar
geleden nog het domein van hippies en
excentrieken, nu betreft het een industrie
met een omvang van honderdvijfentwintig biljoen dollar (bron: BNEF, 2011). Maar
het was tot dusver ook een hobbelige
weg met extreem veel dynamiek.
De belangen zijn groot en decentrale
zonne-energie doet met een huidig
geïnstalleerd vermogen van honderd
gigawatt (2013 wereldwijd) samen met
windenergie de resultaten van menig
energiebedrijf met kolen-, nucleaire- en
gascentrales rood kleuren. Dit is met name
zichtbaar in Duitsland, Denemarken, Italië
en omringende landen als Nederland.
Ook de olie- en gasindustrie voelt de
dreiging van de alsmaar aantrekkelijkere
duurzame energie en komt met een
‘oplossing’ voor de alsmaar stijgende
olieprijzen; het nu al omstreden schaliegas. De reserves op de balansen van
olie- en gasbedrijven zijn echter nu al vijf
keer groter dan we wereldwijd aan CO2
mogen uitstoten om binnen de overeengekomen twee graden Celsius temperatuurstijging te blijven. Bovendien wordt
er jaarlijks voor zevenhonderd miljard
dollar – veelal met ons pensioengeld
–naar nieuwe bronnen gezocht. Dat is
natuurlijk niet houdbaar. Deze zes triljoen
dollar ‘carbon bubble’ zal nog heel wat
losmaken, met impact voor de gehele
energietransitie.
De Europese pv industrie bevindt zich
momenteel op een kantelpunt, met
krimp in het tweede opeenvolgende jaar
(plusminus vijftien gigawatt in 2012 naar
plusminus zeven gigawatt in 2013) met
name door vermindering van overheidsstimuleringen, de anti-dumping case en
welbekende financieringsvraagstukken.
De ogen zijn nu gericht op de institutionele beleggers: zij kunnen - net als Warren
Buffet met zijn tweeënhalf biljoen dollar
- investeren in Amerikaanse pv-centrales

en in zonne-energie een veilige haven vinden
om hun vermogen op een ongevaarlijke en
rendabele manier onder te brengen.
De gigantische overproductie (plusminus
zestig gigawatt productiecapaciteit en
eenendertig gigawatt marktomvang) en
de daaropvolgende consolidatiefase is
ons natuurlijk niet ontgaan. Elke fase van
een opkomende industrie stelt nieuwe
eisen aan marktpartijen. Het is een soort
darwinisme, de evolutietheorie lijkt ook in
deze industrie van toepassing. De alsmaar
veranderende (markt-)omgeving creëert
kansen voor nieuwe ‘soorten’ die beter
gedijen in de nieuwe ‘habitat’. Maar zodra
de tektonische platen stoppen met bewegen ben ik benieuwd voor wie de kansen
zich ontvouwen, de overleveraars of de
nieuwkomers die in toenemende mate
aan de deur zullen bonken zodra de markt
zich stabiliseert. Zo zien we partijen als
Ikea en in Nederland Praxis toetreden. Ook
ontstaan hier nieuwe kanalen via lokale
energie coöperaties, consumentenorganisaties en verenigingen en dealerbedrijven
die nu ook elektrische auto’s verkopen.
Door de enorme prijsdalingen in zonnestroom en de alsmaar stijgende energietarieven begint de markt in Nederland
uiteindelijk ook serieuze vormen aan te
nemen; hetgeen veel werkgelegenheid
creëert en voor de consument de vaste
lasten verlicht. Daarom is Solarcentury vorig
jaar met een ambitieus team in Nederland
van start gegaan. Een bedrijf als het mijne
met ruim vijftien jaar ervaring draagt ook
hieraan bij met innovatieve producten en
met diensten waardoor meer installateurs
met een nog hogere kwaliteit zonnestroom
kunnen installeren. Of gevestigde partijen
het leuk vinden of niet, we gaan samen nog
heel wat megawatts installeren. Ongeveer
vijfentwintig procent van alle investeringen
in de uitbreiding van de elektriciteitsproductiecapaciteit tot 2030 gaat in zonnestroom (bron: BNEF). Een volume van maar
liefst 3,2 triljoen dollar.
Frans van den Heuvel
Solarcentury
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Dutchness-consortium gaat n-type
zonnecellen ‘(r)evolutionair ontwikkelen’
Tempress, ASM, Levitech, Roth & Rau, Meco, ECN, FOM Amolf, TU Delft en imec. Het zijn de namen van de imposante
hoeveelheid bedrijven die deelneemt aan het innovatieproject ‘Dutchness’. Solar Magazine neemt ieder kwartaal een
of meerdere zonne-energie gerelateerde projecten uit het Topsectorenbeleid onder de loep. Ditmaal het Dutchnessproject dat onder het Topconsortium voor Kennis & Innovatie (TKI) Solar Energy valt. ‘Binnen Dutchness werken wij
gezamenlijk aan de ontwikkeling van nieuwe technologieën voor productie van zeer efficiënte kristallijn silicium
n-type zonnecellen’, vertelt Jan-Marc Luchies, R&D-director bij Dutchness-penvoerder Tempress Systems.

De ontstaansgeschiedenis van Dutchness
ligt volgens Luchies voor een groot gedeelte
bij Energieonderzoek Centrum Nederland
(ECN). ‘Internationaal komt er in alle technologie roadmaps steeds meer aandacht voor
zonnecellen van n-type zonnecellen. ECN is
een van de leidende kennisinstellingen die
al geruime tijd aan de ontwikkeling van dit
type cel werkt. Binnen de n-type cellen zijn er
meerdere soorten. Een cel waar ECN redelijk
vergevorderd mee is, is de n-PASHA cel. Binnen Dutchness wordt gewerkt aan de evolutionaire doorontwikkeling van dit specifieke
type. Verder is er ook aandacht voor de meer
revolutionaire geïnterdigiteerde achterzijdecontact-cel (IBC-cel). Voor beide typen geldt
dat het belangrijkste doel het vinden van een
combinatie van hoge efficiëntie en zo laag
mogelijke kostprijs is. Met name voor de IBCcel is de lage kostprijs een uitdaging.
Doorbraak
De n-PASHA- en IBC-cel zijn binnen n-type
silicium volgens Luchies de twee meest
geschikte technologieën voor de genoemde
doelen van het Dutchness-consortium. ‘En
dat zijn niet alleen een hoge efficiëntie en
lage kostprijs, maar ook de mogelijkheid voor
de machinebouwers om te verifiëren dat hun
technologie voor n-type zonnecellen geschikt
is en te optimaliseren valt. Het komende half
28

jaar staat in het teken van het komen tot een
goede definitie van de IBC-cel en een betere
passivatie voor de n-PASHA cel.’ Aan het eind
van het project moeten n-PASHA zonnecellen
met een rendement van eenentwintig procent en tegen een kostprijs van eenentwintig
dollarcent per wattpiek gemaakt kunnen
worden en de n-IBC zonnecellen met een rendement van 22,5 procent en tegen een kostprijs van vijfentwintig dollarcent per wattpiek.
De nieuwe apparatuur zal dan bovendien
geïntegreerd zijn in een complete zonnecelproductielijn. Luchies: ‘Er vanuitgaande dat
wij slagen in ons doel en het n-type zonnecel
internationaal doorbreekt, heeft Nederland
er straks een nieuw exportproduct bij voor
de toekomst. Niet alleen voor ECN, maar ook
voor de machinebouwers.’
N-type fabrieken
‘Momenteel is het grootste deel van de fabrieken in de wereld p-type (negentig procent) en
is er slechts een beperkt aantal n-type fabrieken’, vervolgt Luchies. ‘Door steeds lagere pvsysteemkosten wordt de paneel efficiëntie in
toenemende mate belangrijk. Daardoor is de
vraag naar hoog efficiënte modules aan het
versnellen en zal de bouw van nieuwe n-type
fabrieken binnenkort toenemen, wanneer het
huidige effectieve capaciteitsoverschot krap
begint te worden. Als de markt weer aantrekt

willen wij als Nederlandse bedrijven en
onderzoeksinstellingen klaar staan om cel- en
modulefabrikanten in staat te stellen zich te
onderscheiden via een nieuw type zonnecel
die substantieel lagere kosten combineert
met een hoge efficiëntie. Met het Dutchness
project kunnen wij de risico’s voor nieuwe
n-type fabrieken minimaliseren.’
Een groot voordeel van de n-PASHA technologie is volgens Luchies dat deze compatibel
is met bestaande p-type fabrieken, terwijl
andere technologieën zoals hetero-junctie
(HIT) cellen compleet nieuwe fabrieken
vergen. Luchies: ‘De ombouw van p-type naar
n-PASHA vergt enkele nieuwe apparaten,
waarmee de investeringen en risico’s om naar
n-PASHA over te stappen beperkt zijn. Het
doel is om ook de overstap in de toekomst
naar IBC met beperkte investeringen mogelijk
te maken. De kostenstructuur van n-type
fabrieken wordt voornamelijk bepaald door
materialen voor modules, zilverpasta voor cellen en n-type wafers. De additionele n-PASHA
apparatuurs-investeringen wegen slechts in
beperkte mate mee in de kostenstructuur,
maar vormen uiteraard wel een initiële barrière voor de bouw van nieuwe fabrieken.’
En of een toekomstige n-PASHA fabriek in
Nederland ook mogelijk is? Luchies: ‘Gezien
de relatief lage arbeidskosten de beschikbare
expertise in Nederland moet dat mogelijk zijn.’

Mate4Sun en PPM stappen in BIPV-markt in een project met SEAC

Nieuwkomer AERspire lanceert innovatief
concept voor esthetisch energiedak
Binnen ‘A Novel Concept for an Aesthetic Energy Roof’ – kortweg AER – is een nieuw en innovatief gebouwgeïntegreerd
energiedak ontwikkeld gebaseerd op gepatenteerde frameloze glas-glasmodules. Solar Magazine neemt ieder
kwartaal een of meerdere zonne-energiegerelateerde projecten uit het Topsectorenbeleid onder de loep. Ditmaal het
AER-project dat onder het Topconsortium voor Kennis & Innovatie (TKI) Solar Energy valt en in september 2013 afloopt.
‘Het eindresultaat is het gebouwgeïntegreerde energiedak dat de concurrentie aankan met conventionele panelen en
wat vermarkt zal gaan worden door het nieuwe bedrijf AERspire’, stelt Esther Philipse van Mate4Sun.

‘Alle projectdeelnemers zijn van mening
dat er in de huidige markt nog geen mooi,
simpel en betaalbaar gebouwgeïntegreerd
energiedak bestaat’, opent Philipse het
gesprek. ‘Met AER bieden wij een totaalconcept voor een dak dat opgebouwd is
uit een aantal verschillende producten.
De basis wordt gevormd door innovatieve frameloze glas-glas modules die
waterdicht op elkaar aansluiten middels
een gepatenteerde technologie. Het dak
kan opgebouwd worden uit, actieve en
niet-actieve modules en passtukken die
allen door het gebruik van een gekleurde
EVA-folie eenzelfde homogene uitstraling hebben. Het concept is daardoor af te
stemmen op de energiewens van de klant
al naar gelang de behoefte aan elektriciteit
en warm water en is tegelijkertijd toepasbaar op elk type dak.’

‘Technisch zijn de grootste uitdagingen
geadresseerd’, vervolgt Philipse. ‘Het doel
was om binnen dit TKI-project een functioneel proefdak te bouwen, bestaande uit de
glazen panelen om zo uitsluitsel te krijgen
over de waterdichtheid, bouwtoleranties,
bevestigingsprincipes en alle andere technische aspecten die bij een gebouwgeïntegreerd systeem komen kijken. Hierna
is een tweede proefdak gebouwd met
werkende producten. Bovendien zijn naar
aanleiding van het proefdak een aantal
verbeterslagen doorgevoerd die in een
seperate opstelling uitgetest worden. Het
gaat om een opstelling in diverse uitvoeringen waarin conventionele modules
op-dak getest worden ten opzichte van
AERspire modules in-dak. Tevens wordt het
glas van het Vlaamse Ducatt Solar getest in
een uitvoering met AERspire modules.’

Proefdak
Het energiedak kan volgens Philipse straks
via een eenvoudig ontworpen montagesysteem aangebracht worden. ‘Wij hebben
een systeem ontwikkeld dat zowel de horizontale als verticale tolerantie corrigeert,
zodat het systeem zowel voor nieuwbouw
als voor renovatie gebruikt kan worden en
op iedere denkbare internationale dakconstructie toepasbaar is.’

Marktrijp
Volgens Philipse staan de zomermaanden
voor AER in het teken van de meettrajecten,
die het Solar Energy Application Center
(SEAC) voor zijn rekening neemt. ‘Het doel is
om straks aan te tonen dat het systeem minimaal hetzelfde en bij voorkeur beter presteert dan conventionele modules. Omdat
alle karakteristieken – van waterdichtheid tot
bouwtolerantie, fixatie en constructie – vol-

ledig gecontroleerd zijn, beschikken wij aan
het eind van het project over een marktrijp
product. Na het doorlopen van het TÜVcertificeringstraject willen wij het product
begin 2014 op de markt brengen. Het liefst
wereldwijd, maar we zullen starten in Europa. Voorafgaande aan de marktlancering
zullen wij al een aantal daken realiseren met
gerenommeerde bouwbedrijven en eindgebruikers. Wij streven naar een significant
marktaandeel waarbij wij van mening zijn
dat we de totale marktomvang kunnen laten
groeien door een nieuwe potentiele klantgroep aan te boren die zonne-energie niet
eerder overwogen heeft vanwege het esthetische nadeel van conventionele modules.
Wij zijn van mening dat in de toekomst ieder
nieuwbouw project uitgevoerd zal gaan worden met een energiedak. Het product kan
snel gelanceerd worden omdat de productie van halffabricaten kan plaatsvinden in
bestaande modulefabrieken. Hierdoor kan
het product ook nog eens tegen een scherpe
prijs vervaardigd worden. De kunst is om de
klant op de juiste manier te bereiken en te
zorgen dat het commerciële mechanisme
goed in elkaar zit. Wij zijn daartoe op zoek
naar een partner die al in de eindmarkt zit
en/of over financiële middelen beschikt om
een goede internationale marktintroductie
mogelijk te maken.’
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Nederlands mkb en TNO werken aan
levensduuronderzoek zonnepanelen
Een correcte schatting van de levensduur van zonnecellen en daarmee zonnepanelen is erg belangrijk
voor de solar industrie. Juist voor nieuwe type zonnecellen zoals koper indium gallium selenide
(oftewel CIGS) is dat van belang. Deze cellen hebben zich immers nog niet in het veld gedurende een
lange periode kunnen bewijzen. Een van de Nederlandse onderzoekinstituten die CIGS-zonnecellen
momenteel onderwerpt aan versnelde levensduurtesten is TNO. ‘Samen met de TU Delft voeren
wij Accelerated Lifetime Tests (ALT’s) uit en hiervoor hebben wij in samenwerking met onder meer
Hielkema Testequipment de benodigde testapparatuur ontwikkeld’, stelt Mirjam Theelen die binnen
TNO verantwoordelijk is voor de testen.

CIGS-zonnecellen zijn efficiënt, licht in gewicht en door hun flexibiliteit op veel plaatsen aan te brengen, maar over hun levensduur en hun eventuele kwetsbare punten
zijn nog veel vragen. ‘En die proberen wij te
beantwoorden’, stelt Theelen.
Degradatie
Vier factoren kunnen de CIGS-zonnecellen
volgens Theelen beschadigen: vocht,
warmte, elektrische spanning en licht. In
het consortium van TNO, TU Delft, Eternal
Sun, ReRa en Hielkema Testequipment
heeft Theelen gewerkt aan een specifieke
testopstelling voor CIGS-zonnecellen. Deze
bestaat uit een klimaatkast voor onderzoek
naar de invloed van vocht en warmte en een
kunstmatige zon voor de invloed van licht
(zie afbeelding). Door een externe weerstand kan ook de invloed van de elektrische
stroom worden bestudeerd. ‘Het unieke
van onze technologie is, dat je tegelijkertijd
kunt testen op levensduur én op kwetsbare
punten’, stelt Theelen. ‘Bestaande testapparatuur testte in feite alleen de levensduur
en identificeerde niet de kwetsbaarheden.
Bovendien was die apparatuur ontwikkeld
voor het testen van kristallijn siliciumzonnecellen en die kennen volledig andere
faalmechanismen dan CIGS-zonnecellen.’
Met de testresultaten hoopt Theelen
uiteindelijk te kunnen werken aan CIGSzonnecellen die van zichzelf intrinsiek sterker
zijn. ‘En daarvoor moet je weten wat de
zwakke punten zijn en exact weten wat er
gebeurt tijdens de degradatie van de cellen.
Dat ontdekken is dan ook onze grote doel.
Daarnaast zou het mooi meegenomen zijn
als mkb-ondernemers deze testopstelling in
productie nemen. Als product is de testopstelling namelijk marktrijp.’

Ruimtelancering
Een van de ondernemers die het hart van
Theelens testopstelling leverde is Peter
Hielkema van Hielkema Testequipment.
Deze Udense onderneming tekende voor de
productie van de klimaatkamer. ‘Wij zijn al
sinds 1991 actief in het bouwen van testapparatuur’, licht Hielkema toe. ‘Onze eerste
stappen in de zonne-energiebranche zetten
wij vijfentwintig jaar geleden rond zonnepanelen voor ruimtesatellieten. Zonnepanelen
moesten destijds getest worden op het feit
of zij een ruimtelancering overleefden en
temperaturen van tussen de min honderdzeventig graden en plus tweehonderd graden
Celsius konden verdragen.’
Voor zijn bedrijf was het volgens Hielkema
in de eerste jaren daadwerkelijk leren in de
praktijk. ‘Het grappige van de technologie
die benodigd is om testapparatuur te bouwen – zoals klimaatkamers – is dat trial-anderror de meest efficiënte manier is. Je kunt tal

van studies uitvoeren maar die zullen nooit
exact de juiste informatie opleveren. Wij
hebben vooral in de praktijk veel ervaring
opgedaan met wat wel en niet kan.’
Luchtvochtigheid
Een van de vaste leveranciers van Hielkema Testequipment is het Japanse ESPEC,
een voormalig werkgever van Hielkema.
‘In de afgelopen jaren hebben wij diverse
standaard klimaatkamers die zij leveren op
componentniveau gemodificeerd waardoor
deze geschikt zijn geworden voor het testen
van zonnepanelen. Dit stelt ons in staat
om zonnepanelen bij een temperatuur van
vijfentachtig graden te testen en een hoge
luchtvochtigheid van vijfentachtig procent.
Overigens zijn de standaard klimaatkamers
door ons verlengd om te zorgen dat de zonnepanelen erin passen.’
Tot de klanten van Hielkema Testequipment behoort niet alleen TNO voor het
huidige levensduuronderzoek dat de kennisinstelling uitvoert, maar ook nog tal van
andere grote namen uit de internationale
solar industrie. ‘De eerste stappen
bij een modulefabrikant zetten
wij jaren geleden bij REC Solar. Zij
waren toen net gestart vanuit een
boerderij in Zweden en zochten een
klimaatkast om zonnepanelen te testen. Vandaag de dag horen tal van
verschillende modulefabrikanten
tot onze klantenkring. Verdeeld over
alle sectoren hebben wij wereldwijd
een installed base van meer dan
duizend klimaatkamers die door ons
ook jaarlijks geserviced worden.
Ook een kennisinstelling als Energieonderzoek Centrum Nederland
is klant bij ons.’
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Europese lancering ValkBox van Van der Valk Solar Systems

Nederlandse en Belgische bedrijven
tonen nieuwste innovaties op InterSolar
Ruim dertienhonderd bedrijven presenteerden zich van 19 tot en met 21 juni 2013 in München
tijdens de InterSolar, sinds jaar en dag Europa’s grootste beurs voor zonne-energie. Vanuit België
gaven vijftien bedrijven acte de présence, vanuit Nederland tweeëntwintig ondernemingen.
Een van de bedrijven die een nieuwe innovatie presenteerde was Van der Valk Solar Systems.
Het bedrijf greep de InterSolar aan voor haar Europese lancering van de ValkBox.

Van der Valk – het moederbedrijf Van der
Valk Solar Systems – viert dit jaar haar vijftigjarig jubileum. ‘Speciaal voor die gelegenheid hebben wij drie nieuwe producten op
de InterSolar gepresenteerd’, stelt Denis de
Vette, commercieel directeur bij Van der Valk
Solar Systems. ‘Achtereenvolgens hebben de
ValkBox, het platdak oost-west systeem en
de compleet nieuwe oost-west tracker hun
Europese lancering beleeft.’
Zonlicht vangen
De ValkBox is volgens De Vette een instrument dat het bedrijf gelanceerd heeft om
zonne-energiesystemen niet alleen voor
de consument betaalbaar te maken, maar
de installatie voor de installateur juist ook
rendabel te maken. ‘Wij proberen logistiek,
bestel- en montagegemak voor de installateur in één box te vangen’, stelt De Vette.
‘Iedere box bevat alle montagematerialen
voor het bevestigen van één zonnepaneel.

Zo is de installateur te allen tijden verzekert
dat hij de juiste materialen bij zich heeft. De
box kan toegepast worden voor woningdaken en kleinere utiliteitsgebouwen. De box
kent twee varianten: een versie voor schuine
daken en een versie platte daken. Grootste winstpunt voor de installateur is ons
inziens dat hij geen losse klemmen en lange
profielen meer hoeft mee te nemen voor de
installatie, maar alles op maat bij zich heeft.
De logistieke winst is dan ook het grootst.’
De tweede innovatie die het bedrijf presenteerde tijdens de InterSolar was het
platdak oost-west systeem. ‘Het eerste
oost-westsysteem is in Nederland geplaatst
en kent een omvang van achthonderdvijftig
kilowattpiek’, duidt De Vette. ‘Het systeem
maakt het mogelijk om op elk plat bijna twee
keer zo veel zonnepanelen te plaatsen dan
met traditionele montagesystemen. Doordat
de zonnepanelen bovendien zowel op het
westen als op het oosten gericht zijn, wordt

De ValkBox
de gehele dag zonlicht ‘gevangen’. Met de
compleet nieuwe oost-west tracker versterkt
Van der Valk Solar Systems volgens De Vette
haar voorhoederol als het aankomt op solar
tracking. ‘De nieuwe oost-west tracker stelt
onze klanten in staat om nog sneller en met
minder materialen installaties aan te leggen
voor het volgen van de zon met een hoger
financieel rendement tot gevolg.’

Omvormerinnovaties
op InterSolar
Niet alleen Van der Valk Solar Systems
presenteerde haar nieuwste innovaties
op de InterSolar. Ook de in Nederland
zeer actieve omvormerfabrikanten SMA
en PowerOne toonden hun nieuwste
producten. SMA bood bezoekers een
vooruitblik op de nieuwe generatie centrale omvormers die in 2014 op de markt
zal komen. Op haar beurt liet PowerOne een omvormer met geïntegreerd
energieopslagsysteem zien. Het betrof
een een-fase Power-One omvormer van
4,6 kilowatt met een lithium-ionbatterij
met een capaciteit van twee kilowattuur.
Power-One zal ook op de markt komen
met een soortgelijk systeem dat een
omvormer van 3,6 kilowatt heeft.
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Verduurzaming via seizoensopslag
van zomerwarmte
Ik wil het met u hebben over zomerwarmte. En dan vooral hoe de warmte
van de zomer (die komt écht..) met
seizoensopslag gebruikt kan worden voor
de verwarming van onze woningen en
gebouwen in de winter. Seizoensopslag is
volgens mij een van de belangrijkste manieren waarop we de warmtevraag van
de gebouwde omgeving echt kunnen
verduurzamen en niet alleen energieneutraal kunnen maken.
Wim van Wilpe (zaliger) had al veertig
jaar geleden een oplossing bedacht:
het THAASEB huis met opslag van zonnewarmte in een centrale waterzuil
binnenin het huis. Daar is nogal veel
water voor nodig en dus niet praktisch in
ieder huis toe te passen. Het is efficiënter
om hiervoor het water in de bodem te
gebruiken. In Nederland is veel ervaring
met grootschalige warmte-koude opslag
(WKO-)systemen. Gevoed door zonnecollectoren kunnen zij in het leeuwendeel
van de warmtevraag voorzien. Aangezien
de ruimte voor WKO-systemen niet overal
beschikbaar is, wordt er ook driftig gewerkt om compacte opslagsystemen met
veel hogere opslagcapaciteit te ontwikkelen. Recent ook op basis van chemische
omzettingen, zodat er geen warmteverlies optreedt.
Een paar getallen om de uitdaging te
schetsen: de gebouwde omgeving
gebruikt ongeveer een derde van ons
energiegebruik: zevenhonderd Petajoule
als finale energie. Daarvan is vierhonderdtachtig Petajoule gas (vooral voor de
warmtevraag) en tweehonderdtwintig
Petajoule elektriciteit (oftewel eenenzestig terawattuur, bijna de helft van ons
elektriciteitsverbruik). Door een steeds
beter gebouwontwerp, strengere eisen
en renovatie van oude woningen en
gebouwen, kan de warmtevraag in 2050
naar verwachting gehalveerd worden.
Voor de duurzame invulling van die warmtevraag zal er een interessante concurrentie van opties ontstaan: lage-tempera-

tuurzonnecollectoren met WKO-systeem en
warmtepompen, hoge-temperatuurzonnecollectoren met compacte opslag, biomassagestookte stadsverwarming, waterstof en
methaan uit opgeslagen wind- en zonnestroom. Stel dat in 2050 de warmtevraag
van tweehonderdveertig Petajoule voor de
helft door zonnewarmte met seizoensopslag
zou moeten worden gedekt. Met een netto
opbrengst van een zonnesysteem van anderhalve gigajoule per vierkante meter per
jaar, is er dan tachtig vierkante kilometer aan
collectoroppervlak nodig.
Ter oriëntatie: het voor zon geschikte dak- en
geveloppervlak van Nederlandse woningen
en gebouwen bedraagt ruim achthonderd
vierkante kilometer en in 2010 stond er ruim
0,8 vierkante kilometer aan collectoroppervlak opgesteld. De omslag naar zonnewarmtesystemen zal aardig wat werk opleveren
voor de Nederlandse solar industrie, de
dakenbouwers en de installateurs van opslagsystemen. Ook een combinatie met zonnepanelen is mogelijk, via gecombineerde
PVT-collectoren of energiedaken.
Is het te betalen? Zoals met alle hernieuwbare bronnen gaat het om de investering.
Met een gemiddelde investering van vijfhonderd euro per vierkante meter praten
we voor de genoemde tachtig vierkante
kilometer over veertig miljard. Oftewel één
miljard euro per jaar voor de komende veertig jaar. Een daarmee opgewekte Gigajoule
kost ongeveer vijfendertig euro, vergelijkbaar met wat een consument nu al voor een
fossiele Gigajoule betaalt. En met betere
collectoren en slimmere opslagsystemen
voorspelt de Europese Strategic Research
Agenda dat de prijs in 2030 zal halveren,
terwijl die van fossiele Gigajoule verdubbelt.
Bovendien vermindert het onze afhankelijkheid van Russisch gas. Aan het werk dus!
En ik weet zeker dat energie de komende
veertig jaar net zo spannend blijft als de
afgelopen veertig jaar. Om met William Blake
te spreken: ‘Energy is eternal delight’.
Erik Lysen
Bestuurslid Holland Solar
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SMA Benelux en Energiebau organiseren tweedaagse excursie:

Delegatie bezoekt productie en R&D
werelds grootste omvormerfabrikant
Een groep van dertig installateurs uit Nederland, Luxemburg en Vlaanderen bracht begin april een
bezoek aan het in het Duitse Kassel gevestigde hoofdkantoor van SMA. De installateurs – uitgenodigd
door Energiebau Solar Power Benelux en SMA Benelux – kregen daar een kijkje achter de schermen
bij wat nog altijd werelds grootste omvormerfabrikant is.

Het hoofdkantoor is met haar zesenveertighonderd medewerkers en een productiecapaciteit van elf gigawatt het kloppend hart
van SMA. Tijdens het tweedaagse bezoek
kregen de ‘preferred installers’ vooral een
goede indruk van de innovatiekracht die
SMA herbergt. Maar liefst meer dan twintig
procent van de SMA-medewerkers – duizend
werknemers in totaal – zijn namelijk actief
voor de R&D-afdeling van het bedrijf.
Solar tours
‘Het is voor ons telkens weer een uitdaging
om installateurs te overtuigen van de innovativiteit en kwaliteit van onze producten’, stelt
Nina Noppe, sales director bij SMA Benelux.
‘Door installateurs de kans te bieden onze
productie- en R&D-faciliteiten en servicecentra te bezichtigen dringt die boodschap

daadwerkelijk tot hen door. Logischerwijs
is het ook een mogelijkheid om de relatie
met de installateurs verder uit te bouwen.
Dit maakt ook dat een dergelijk bezoek een
flinke toegevoegde waarde heeft voor de
relatie met installateurs, maar ook met Energiebau aangezien zij de kans bieden.’
‘Door onze jarenlange diepgewortelde
relatie met SMA kunnen we deze solar tours
organiseren en aan onze preferred installers
aanbieden’, vult Roel Cals aan, directeur bij
Energiebau Solar Power Benelux. ‘Voor ons is
het een kans om de band met onze afnemende installateurs te versterken en hen ook de
meerwaarde van ons bedrijf te laten zien.’
Innovaties
De dertig installateurs ervoeren tijdens
de twee excursiedagen hoe het ontwik-

kelings -en productieproces met uitgebreide kwaliteitscontroles in de praktijk
bij SMA ingericht is. Zo werd een bezoek
gebracht aan de verschillende laboratoria van het Kwaliteitstestcenter. In het
nieuwe servicecenter werd getoond hoe
defecte omvormers vanuit de gehele
wereld worden verzameld, gecontroleerd
en hersteld waarna ze terug naar de klant
worden gestuurd. Via producttrainingen
werden de nieuwste innovaties geduid.
Zo werd er uitgebreid ingegaan op de
SMA micro-omvormer die eind 2013 op
de markt zal komen. Tot slot werd ook nog
een tipje van de sluier gelicht omtrent de
Sunny Boy Smart Energy omvormer; een
omvormer met geïntegreerde batterij die
dichter bij huis dan ooit tevoren zorgt
voor intelligent energiebeheer.
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Dagboek van ‘klucht van De Gucht’

De Europese importheffingensoap
van dag tot dag
Het zorgde voor een hoop tumult; de aankondiging van mogelijke importheffingen op Chinese zonnepanelen.
Net nu in Nederland de grotendeels subsidieloze markt volledig losgekomen was, besloot de Europese politiek
onder leiding van Eurocommissaris Karel de Gucht de markt van zonnepanelen op te schudden door een
onderzoek te starten naar dumpingpraktijken door Chinese fabrikanten. Een overzicht van een onrustige en
onzekere periode die nog niet ten einde is.

Donderdag 28 maart: China heeft de Europese
Unie gewaarschuwd terug te zullen vechten
als er een importheffing op Chinese zonneenergieproducten wordt ingevoerd. Chong
Quan, voorman van het Chinese Ministerie van
Commercie, heeft verklaard dat de Chinese
overheid de Europese Unie heeft verzocht ‘zich
verstandig te gedragen’ omdat er banen van
veertig miljoen Chinezen op de tocht staan.
Maandag 22 april: Ray Noble, vooraanstaand
specialist bij de Solar Trade Association uit het
Verenigd Koninkrijk stelt dat de Europese Unie
en China mogelijk in juni een overeenkomst
bereiken omtrent het Europese onderzoek
naar dumping van Chinese solar producten.
Vrijdag 3 mei: de actuele berichtgeving dat de
Europese Commissie van plan is voorlopige
anti-dumping heffingen van vijftig procent (gemiddeld) af te kondigen voor Chinese zonnepanelen is uiterst zorgwekkend. Dit stelt AFASE, de
Alliance for Affordable Solar Energy, in een persbericht. Importheffingen kunnen ongeacht de
hoogte volgens AFASE onomkeerbare schade
berokkenen aan de Europese industrie.
Donderdag 9 mei: de veiling van de groepsaankoop zonnepanelen in Noord-Holland;
SamenZonneEnergie, is verplaatst van 21 mei
naar 11 juni, dit in verband met de op handen
zijnde importheffing. Na het besluit op 6 juni
hebben leveranciers volgens de organisatie
van de veilig weer duidelijkheid en zekerheid
over de prijzen die zij voor Chinese zonnepanelen moeten betalen.
Woensdag 15 mei: de Chinese regering heeft de
Europese Unie opnieuw gewaarschuwd tegen
importheffingen op zonnepanelen. Volgens China opent de commissie daarmee een doos van
Pandora met schadelijke gevolgen voor zowel de
groei van de Europese als Chinese economie.

China: ‘Europa opent
box van Pandora’

Vrijdag 17 mei: Michiel van Schalkwijk (directeur van Centrosolar Benelux) stelt dat een
Europese importheffing zorgt voor nieuwe
kansen, omdat een eerlijk handelsklimaat tot
meer concurrentie op het gebied van kwaliteit
kan leiden. Dit is volgens hem uiteindelijk
gunstig voor de consument. Centrosolar is een
van de eerste partijen in Nederland die zich
openlijk in het kamp van EU ProSun schaart.
AFASE komt direct ernstig in verweer tegen de
claim van Centrosolar en PWC. AFASE stelt dat
het rapport fouten bevat.
Vrijdag 24 mei: AFASE dat namens een zeer
groot aantal Europese bedrijven strijd tegen
de importheffingen organiseert een demonstratie in de vorm van een begrafenis bij de
gebouwen van de Europese Unie in Brussel.
Woensdag 4 juni: Eurocommissaris De Gucht
maakt tijdens een extra ingelaste persconferentie bekent voorlopige importheffingen van 11,8
procent af te kondigen en vanaf 6 augustus van
47 procent en meer als China niet succesvol
onderhandelt met Europa. Dit ondanks dat een
meerderheid van de Europese lidstaten kenbaar heeft gemaakt tegen de heffing te zijn.
Donderdag 5 juni: brancheorganisatie UNETOVNI is teleurgesteld over het besluit van de

Europese Commissie om een importheffing in
te stellen op Chinese zonnepanelen. De installateursvereniging vreest omzetdalingen en
banenverlies als gevolg van van het besluit.
Woensdag 6 juni: als het aan de Vlaamse zonnestroombranchevereniging PV-Vlaanderen
ligt wordt het actuele steunmechanisme van
de groenestroomcertificaten aangepast nu
Europa importheffingen op Chinese zonnepanelen heeft aangekondigd. Het actuele steunmechanisme van de groenestroomcertificaten
is immers gebaseerd op een lager ingeschatte
marktprijs van zonnepanelen.
Zaterdag 8 juni: nog geen twee dagen na de
aankondiging van de Europese importheffingen en ’s werelds grootste natie slaat terug.
De Chinese regering dreigt namelijk met een
importheffing op Europese wijnen. De grote
Europese wijnlanden Frankrijk en Italië staan
achter het besluit van Europa voor de heffing
en lijken doelwit van de Chinese ‘wraak’.
Maandag 17 juni: China neemt een reeks van
maatregelen om de binnenlandse pv-markt
aan te jagen. Chinese energieleveranciers
worden aangespoord om de uitrol van zonneenergie in hun prioriteiten op te nemen en alle
beschikbare zonnestroom op te kopen.
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Eindhovens zonnecelonderzoek
moet industrieel landen
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 editie spreken wij met professor
Erwin Kessels van de Technische Universiteit Eindhoven. Kessels is hoogleraar Plasma and Materials Processing
aan de faculteit Technische Natuurkunde. Sinds eind 2010 leidt hij in die hoedanigheid de onderzoeksgroep
Plasma and Materials Processing. Het onderzoek van de groep concentreert zich op ultradunne lagen en
nanostructuren gefabriceerd met plasmatechnieken voor halfgeleider- en zonneceltoepassingen.

(foto: Foto Buro Brabant)

Als Kessels één resultaat van zijn onderzoeksgroep moet aanwijzen wat de
afgelopen jaren tot de meeste innovatie
in de internationale solar industrie heeft
geleid, komt hij logischerwijs op de proppen met de passivatie van kristallijn silicium
zonnecellen via aluminiumoxide-houdende
lagen. ‘De passivatie van oppervlakken is
in de industrie een ongekend belangrijk
onderwerp geworden om het verlies van
de ladingdragers te verminderen. Om
het rendement van zonnecellen verder
te verbeteren is passivatie van zowel de
achterzijde als voorzijde van zonnecellen
een belangrijk facet. De toepassing van
aluminiumoxide-houdende lagen die wij
ontwikkeld hebben, levert daarbij een
zeer goede passivatie van silicium op. Het
zogenaamde Atomic Layer Deposition
(ALD) staat binnen de industrie enorm in
de belangstelling en heeft met Levitech en

SoLayTec zelfs twee nieuwe Nederlandse
bedrijven opgeleverd die de technologie
commercialiseren. Tegelijkertijd laten
wij zien dat passivatie ook met andere
methodes kan zoals via Plasma-Enhanced
Chemical Vapor Deposition (PECVD).’
Heterojunctie
Onderzoek waar Kessels’ vakgroep zich
momenteel mee bezighoudt en met het
oog op de toekomst hoge verwachtingen schept bij de hoogleraar, ligt in het
verlengde van oppervlaktepassivatie door
ALD nanolagen. ‘Wij doen onderzoek naar
heterojunctie kristallijn siliciumzonnecellen. Het is een commerciële technologie die
nog volop in ontwikkeling is, onder meer
bij Panasonic. Panasonic heeft de cellen al
geruime tijd in productie, maar nu de patenten afgelopen zijn richten veel meer industriële partijen zich op deze technologie.

Wij hebben het gevoel dat qua rendement
nog veel meer mogelijk is dan tot nu door
onderzoekers gerealiseerd is. Door nieuwe
concepten in de cellen te implementeren –
zoals ALD nanolagen, maar ook door meer
inzicht aan de hand van nieuwemeettechnieken – kan het rendement fors omhoog.
Ik voorspel dan ook dat de recordrendementen van kristallijn siliciumzonnecellen
gebroken zullen worden door heterojunctie
cellen, zelfs door cellen op productieschaal.’
‘Verder heb ik hoge verwachtingen van ons
onderzoek aan ultradunne filmzonnecellen binnen Solliance’, vervolgt Kessels. ‘Dit
onderzoek bevindt zich zeer dicht bij nanotechnologie en behelst interface engineering. Wij werken aan generieke methodes
om de grensvlakken (interfaces) te verbeteren. Dergelijke technieken kun je voor tal
van dunne filmzonnecellen toepassen.’
En wanneer kijkt Kessels over tien jaar
tevreden terug op het onderzoekswerk van
zijn vakgroep? ‘Ik hoop – en heb daar ook
alle vertrouwen in – dat wij met nanotechnologie in staat zijn geweest het rendement
van zonnecellen significant te verbeteren.
Ik wil daarbij onderscheid maken tussen
fancy methodes die in laboratoria toegepast
worden, maar zelden of nooit de praktijk
halen. In ons onderzoek richten we ons op
processen en materialen die daadwerkelijk
de praktijk moeten kunnen halen en op
productieschaal van toegevoegde waarde
zijn. Pas als dat lukt zullen wij genoegzaam
terugkijken op de geleverde prestaties.’

DE ONDERZOEKER
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Maarten Geuze en Walter van Loon van Orange Solar:

‘Met EU-made en -approved modules
doorgroeien tot Europese top tien’
‘Wij willen met Orange Solar binnen twee jaar tot de Europese kopgroep behoren en jaarlijks
een paar honderd megawatt aan zonnepanelen op de markt brengen die onder onze licentie
geproduceerd zijn.’ Aan het woord zijn Maarten Geuze en Walter van Loon van Orange Solar.

Orange Solar is een samenwerkingsverband
van vier Nederlandse en één Belgische
ondernemer. Gezamenlijk hebben de vijf
enkele tientallen jaren ervaring in de zonnestroomindustrie. Walter van Loon en
Maarten Geuze treden daarbij als commercieel managers op de voorgrond. ‘Het is
onze ambitie om als Nederlands bedrijf op
Europees niveau een speler van belang te
worden’, stellen de twee directeuren.
Co-licensing
Maarten Geuze brengt binnen Orange Solar
niet alleen zijn jarenlange pv-ervaring in –
onder meer als voormalig directeur van de
Amerikaanse Shell Solar-divisie – maar ook
de expertise van zijn huidige bedrijf Tendens
Solar Industries. Met dit laatste bedrijf streefde
Geuze naar een zonnepanelenfabriek in de
provincie Noord-Brabant. Door de gigantische
prijsdalingen heeft het bedrijf echter besloten
zich voorlopig niet toe te leggen op zonnepanelenproductie, maar op technologieontwikkeling. Geuze: ‘Tendens heeft een nauwe
relatie met een modulefabriek in Portugal wat
ervoor zorgt dat Orange Solar haar business
ook met producten uit deze fabriek kan ontwikkelen.’ Orange Solar brengt namelijk onder
eigen label diverse typen zonnepanelen op de
markt die op verschillende locaties ter wereld
geproduceerd worden. ‘Op basis van innige
relaties met modulefabrikanten laten wij
onder het label Orange Solar modules vervaardigen voor de Europese markt. In vakjargon
heet dit co-licensing. Wij zijn daartoe op zoek
gegaan naar fabrieken die bereid zijn modules
voor ons te maken en die passen bij de uitgangspunten van Orange; zoals productkwaliteit , maar ook de wijze van opereren.’

Azië gaat het om één fabriek binnen en één
fabriek buiten China. Tenslotte is er nog een
productielocatie in Latijns-Amerika. ‘Wij
willen onafhankelijk van politieke grillen zijn
en kiezen daarom voor relaties met meerdere modulefabrieken die voor ons willen
produceren. Een van onze unique selling
points is dan ook de mogelijkheid om een
volledig Europees product aan te bieden. Een
tweede onderscheidend element is de korte
supply chain. Door de directe contacten met
fabrieken is onze toeleveringsketen een stap
korter dan die van de traditionele distributeur.
Wij kunnen zo de ambitie waarmaken om
met een kwaliteitsproduct de goedkoopste
in de markt te zijn. Tenslotte houden wij ons
niet met installatiewerk bezig, wat sommige
andere distributeurs wel doen.’
Naast een honderd procent EU-made module
met zonnecellen van bijvoorbeeld Bosch en
Q-Cells, biedt Orange Solar een EU-approved
module met Aziatische, maar geen Chinese
zonnecellen. ‘In de markt voor grotere projecten is vooral vraag naar goedkope modules
waardoor de EU-approved module momenteel hard loopt. In Nederland willen wij onze
installateurs bij consumenten vooral de EU-

made zonnepanelen laten aanbieden om hen
zich zo te laten onderscheiden op kwaliteit.’
In de komende twee jaar willen Geuze en Van
Loon met Orange Solar doorstoten naar de
absolute Europese top. ‘Wij willen groeien tot
een jaarlijkse afzet van tenminste een paar
honderd megawatt. De grootste onzekerheid om daar te komen is de grootte van de
Europese markt. Het is maar zeer de vraag of
er in de komende jaren nog een groot aantal
zonneparken zullen worden ontwikkeld in
Oost-Europa, Duitsland en Italië.’ Van Loon
voegt toe: ‘Binnen de markt in de Benelux verwachten en zien wij een behoorlijke stabilisering als het gaat om aanbieders van zonnepanelen. Dit komt direct voort uit het invoeren
van importheffingen door de Europese Unie.
Tal van partijen kochten containers met zonnepanelen uit China in en verkochten deze
vanaf de Rotterdamse kade.’ ‘Minder partijen
zullen daardoor tegelijkertijd als distributeur
en installateur fungeren’, vervolgt Geuze. De
shifting vindt momenteel plaats en wij spinnen hier garen bij omdat wij op de goedkoopste manier zonnepanelen naar de installateurs
brengen, zonder onnodige tussenstations.’

Politieke grillen
Naast de fabriek in Portugal gaat het om
fabrieken op twee andere continenten. In
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Laven aan warmte van de zon
Het zou hier maar een dooie boel zijn geweest als we de zon niet hadden gehad.
Alles, maar dan ook werkelijk alles hebben we er aan te danken. Al kost het soms
wel wat verbeeldingskracht om terug te
redeneren. Zo is grondwater ook te danken aan de zon, want zonder zon geen
regen, geen water en geen ondergrond
om het doorheen te laten stromen. Dat
grondwater vormt op zich ook weer een
bron van energie. Met een warmtepomp
valt daar best wat van te maken, niet omdat het tien graden Celcius meet, maar
283 Kelvin. Eigenlijk zit er dus verrekte
veel energie in, als je maar weet hoe het
te benutten valt.
In een warmte- en koudeopslagsysteem
wordt met de warmtepomp energie onttrokken aan het grondwater en als het
goed is wordt de onttrokken energie er in
een later stadium weer aan toegevoegd.
Helaas heeft ooit een slimmerik het
nodig gevonden om de maximale temperatuur die terug de bodem in mag op
vijfentwintig graden te begrenzen.
Dat is nou jammer, want er kan met gemak veel meer zonne-energie geoogst
worden, gewoon vanaf het dak en opgeslagen worden in die bodem. Stel nu
dat we de bodem tot zeventig à tachtig
graden mogen laden met zonnewarmte?
Dan zouden we dat in de winter direct
kunnen gebruiken onder de douche!
Weg met de houtkachel, eruit met die
gasketel. De bodem als enorm voorraadvat met warmte voor koudere tijden.
Vergeet het maar, schijnt iets van doen te
hebben met de wet! Schaliegas exploreren, dat mag dan weer wel. Dat zit
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namelijk veel dieper en de benodigde chemicaliën om de bodem plat te fraccen (hydraulisch kraken) zitten straks wel zó diep,
ach dat zal toch niet zo’n vaart lopen? Nee,
inderdaad, dat effect zullen wij waarschijnlijk niet meer meemaken. Maar als
duurzaamheid gedefinieerd wordt als het
niet nalaten van sporen, dan is schaliegas
een onbetaalbare wijze van energiewinning. Oliewinning ook trouwens, want de
eerste maatschappij die zijn buizen netjes
weer omhoog haalt als de bron niet langer
rendabel kan worden leeggeslurpt, moet
ik nog tegenkomen.
Ach, de zon. Wat hebben we haar moeten
missen de afgelopen maanden. Zij was er
wel, maar we zagen haar nauwelijks. Maar
als je haar ziet, merk je op allerlei wijzen
de energie die erin zit. Licht, allicht.
Warmte. En met ruim vijftig procent van
alle energie die de zon uitstraalt niet zo’n
beetje ook. Allerhande stralingen waartegen we ons moeten beschermen. En
een deel bruikbare straling, om te zetten
in elektriciteit. Maar alle goedbedoelde
pogingen ten spijt, een rendement van
ver boven de vijftien procent (dus het deel
van alle zonne-energie dat omgezet wordt
in stroom) heeft de markt nog niet bereikt.
Dus vanwaar al die aandacht voor zonnestroom? Laat de technici zich daar maar
mee bezighouden totdat ze iets behoorlijks hebben gevonden! Dan besteden
we de tussenliggende periode om ons
economisch zeer rendabel te laven aan de
warmte die de zon ons schenkt.
Alexander Schiebroek
Directeur SolarTech International, Energiedak

WeKa Daksystemen pakt door met innovatieve dakconcepten:

‘Zonnepanelen mogelijk op industriedak
waar geen ballast toegestaan is’
Zonnepanelen aanbrengen op daken die het gewicht normaliter niet kunnen verdragen. Sinds
kort is het mogelijk door een nieuw bevestigingssysteem van WeKa Daksystemen. Basis van het
systeem is dat er geen ballast en geen direct contact met de dakbedekking is. Het bedrijf hoopt
in de komende jaren vele honderden industriedaken van haar systeem te mogen voorzien.

WeKa Daksystemen zag als dakbedekkingsbedrijf aan het eind van de vorige de eeuw
het levenslicht en komt voort uit Wemmers
Installatiebedrijven. Het is volgens commercieel adviseur Dick Groenenberg weliswaar
een conventioneel, maar wel zeer innovatief
bedrijf. ‘Duurzaamheid zit in de genen van
ons bedrijf’, stelt hij. ‘Zo zijn wij importeur
voor de Benelux van de ecologische dakbedekkingen en -materialen van Alwitra (onder
meer Evalon). Dit bedrijf heeft met Evalon
Solar een dakbanenproduct in huis dat een
waterdicht dak creëert en tegelijkertijd zonnestroom genereert. Hiertoe is een ecologische kunststof dakbedekking fabrieksmatig
geïntegreerd met amorf siliciumzonnecellen.
Dit product hebben wij onder meer toegepast bij Dollevoet Transport in Rosmalen
waar een dak van vier- tot vijfduizend vierkante meter met Evalon Solar is bedekt. Het
is een off-grid systeem dat deze logistieke
dienstverlener volledig voor haar eigen
energievoorziening gebruikt.’
Space Expo
‘Wij hebben vanaf onze eerste stappen in de
zonne-energiemarkt gekozen voor dergelijke
innovatieve Europese zonne-energieproducten’, vervolgt Groenenberg. ‘Wij zeggen niet
dat Chinese zonnepanelen per definitie van
mindere kwaliteit zijn, maar de fysieke afstand
is nu eenmaal lastig te overbruggen. Wij doen
voor zonnepanelen sinds jaar en dag zaken
met Schüco en ZEN, partijen die ik binnen enkele uren rechtstreeks in de ogen kan kijken.
Binnen Nederland voorzien wij zo’n drie- tot
vierhonderd installateurs van complete solar
installatiepakketten van Schüco voor particulieren, die verkopen en instaleren zij dus weer
bij consumenten. Voor installateurs is het
een kwalitatief product waarmee zij zich niet
enkel op prijs hoeven te onderscheiden.’
Voor het aanbrengen van die zonnepanelen

op (industriële) platte daken heeft WeKa een
innovatief bevestigingssysteem ontwikkeld.
Groenenberg: ‘Basis van het systeem is dat
er geen ballast en geen direct contact met
de dakbedekking is. Zonnepanelen kunnen
zodoende op basis van de constructie,- en
windlastberekening over het gehele dak
verdeeld worden. Dit systeem is onder meer
toegepast op het dak van de Space Expo in
Noordwijk. Nederland telt ruim honderddertig vierkante kilometer platte industriedaken
waar vanwege het gewicht, zonnepanelen
niet direct geplaatst kunnen worden. Door
een superlicht constructiesysteem zoals door
ons ontwikkeld, komt zonne-energie ook voor
hen binnen handbereik. Bij dit product zit ook
direct ons concurrentievoordeel. Deze constructiesystemen kunnen natuurlijk niet door
iedere willekeurige installateur of dakdekker
geplaatst worden.’
Schooldaken
Volgens Groenenberg gaat de winst van
WeKa voor een groot gedeelte toe naar de
R&D-afdeling die dergelijke innovatieve
concepten ontwikkelt. Een nieuwe vinding die
momenteel uitgerold wordt is een spierwitte
dakbedekking. ‘Deze reflecteert negentig
procent van het zonlicht’, licht Groenenberg
toe. ‘Daardoor kan de opbrengst van zonnepanelen met twintig procent toenemen.
Bovendien heeft de dakbedekking een
koelend effect naar het gebouw wat eronder
zit. Dat is bijvoorbeeld interessant voor
koeldistributiecentra en diepvriespakhuizen.
In opdracht van de provincie Utrecht is er bij
de jaarbeurs en een school in Woerden vijftig
vierkante meter aangebracht en dit wordt
door TNO al meer dan een jaar getest. Uit de
resultaten komt naar voren dat deze dakbedekking circa dertig procent energie kan
besparen en het productie is daarom op de
Energie-investeringsaftrek (EIA) subsidielijst

Solar systemen gerealiseerd door WeKa op
schoolgebouwen in Zoetermeer (boven) en op
de Space Expo in Noordwijk (onder)
geplaatst.’ En met scholen is een interessante
doelgroep genoemd waar WeKa zich ook op
richt. Groenenberg: ‘Hiertoe bieden wij samen
met een aantal andere bedrijven een concept
aan waarmee wij een gebouw gefinancierd
volledig energieneutraal kunnen maken. De
totaaloplossing wordt voor het gebouw vooraf geconfigureerd en binnen enkele dagen
– oftewel plug-and-play – geïnstalleerd. Het
concept bestaat uit een groot aantal componenten: van ventilatie tot warmte-koudeopslag, isolatie, LED-verlichting, ecologische
dakbedekking, solar en energiemanagement.
Voor dit concepten zijn wij inmiddels met
een dertigtal scholen in gesprek, waarvan
enkele al in een vergevorderd stadium zijn ten
aanzien van de uitvoering.’
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Solar Activiteitenkalender
Clean Energy Expo China
woensdag 3 tot en met vrijdag 5 juli 2013

Sinds 2003 organiseren Köln Messe, de China Electricity Council en de China Machinery Industry Federation het evenement
Clean Energy Expo China. De expo zal dit
jaar plaatsvinden in het China National
Convention Center naast het olympisch
stadion in Beijing. In 2012 hebben ruim
achttienduizend deelnemers een bezoek
gebracht aan de beurs waar driehonderd
bedrijven zich presenteerden.
Kijk voor meer informatie op
www.cleanenergyexpochina.com
Congres Green Buildings Holland
donderdag 19 september 2013

Hoe kunnen we in Nederland internationaal
voorop lopen op het gebied van duurzaamheid en duurzame gebouwen? Dat is de
centrale vraag op alweer het vijfde Green
Buildings Congres. In samenwerking organiseren Corporate Facility Partners (CFP) en
Amsterdam RAI dit jaar het congres met als
thema ‘Green Buildings Holland’ tijdens de
Dutch Green Building Week.
Kijk voor meer informatie op
www.buildingholland.nl
Solar Heating & Cooling Conference
maandag 23 tot en met
woensdag 25 september 2013

De IEA Solar Heating & Cooling Programme
(IEA SHC) en de European Solar Thermal
Industry Federation (ESTIF) organiseren in
Freiburg de grootste Europese conferentie
voor zonnewarmte en –koeling: de International Conference on Solar Heating and
Cooling for Buildings and Industry.
Kijk voor meer informatie op
www.shc2013.org
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
Brabanthallen. Door de samenwerking met
Holland Solar en Solarplaza wordt naast een
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uitgebreid exposantenaanbod een inhoudelijk kennisprogramma mogelijk gemaakt.
Kijk voor meer informatie op
www.solarevent.nl

Kijk voor meer informatie op
www.euroforum.nl/warmtecongres
Nationaal Energie Forum 2013
woensdag 27 en donderdag 28 november 2013

EU PVSEC 2013
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). Solar Magazine zal voor de PVSEC ook dit jaar een Engelstalige beursspecial vervaardigen die op de beurs verspreid
wordt. Stuur voor meer informatie of
participatie in deze special een e-mail naar
info@solarmagazine.nl
Kijk voor meer informatie op
www.photovoltaic-conference.com
Elektrotechniek 2013
maandag 30 september tot en met
vrijdag 4 oktober 2013

Op Elektrotechniek worden de nieuwste
systemen, technologieën en producten
op het gebied van onder meer industriële
elektronica, meet-, regel- en bedieningsapparatuur, installatiemateriaal, verlichting, bekabeling, gebouwbeheersystemen en domotica gepresenteerd. Naast
een breed exposantenaanbod wordt er
een uitgebreid inhoudelijk programma
samengesteld over actuele vraagstukken
binnen de markt.
Kijk voor meer informatie op
www.elektrotechniek-online.nl

Het programma voor de achttiende editie
van het Nationaal Energie Forum op is op
dit moment nog in ontwikkeling, maar
kent hoe dan ook de nodige aandacht voor
zonne-energie en smart grids.
Kijk voor meer informatie op
www.energieforum.nl
DETAF 2013
dinsdag 17 tot en met donderdag 19 december 2013

DETAF staat voor Duurzame Energie
Technieken en Agro Fuels en is dé vakbeurs
voor de euregionale bio-energie wereld én
de totale duurzaamheidsbranche. Net als afgelopen jaar heeft DETAF een groot aantal
zonne-energiebedrijven op de beursvloer.
Kijk voor meer informatie op
www.solarmagazine.nl/detaf
InterSOLUTION 2014
woensdag 15 januari 2013 tot en met
vrijdag 17 januari 2014

InterSOLUTION was bij de start de eerste
zonne-energievakbeurs voor de Benelux en
vindt in januari voor de zesde keer plaats.
In Flanders Expo komen de Nederlandse
en Belgische zonne-energie-experts bijeen
om zich te laten informeren over de laatste
stand van de technologie.
Kijk voor meer informatie op
www.intersolution.be

Het Nationaal Warmte Congres
donderdag 7 en vrijdag 8 november 2013

Solar Solutions 2014

Het Nationaal Warmte Congres is al
vijf jaar hét nationale platform voor
de warmtesector. Jaarlijks zijn er ruim
honderd bezoekers vertegenwoordigd
van onder meer het Rijk, provincies,
gemeenten, warmte(distributie)bedrijven,
energiebedrijven, woningcorporaties,
projectontwikkelaars, afvalverwerkers,
netbeheerders, technologiebedrijven,
financiële instellingen, bouwbedrijven en
(technische) adviesbureaus.

woensdag 16 en donderdag 17 april 2014

Solar Solutions is de eerste op zichzelf
staande zonne-energiebeurs in Nederland
en is een beursconcept 2.0; gericht op
netwerken, sales, workshops en trainingen.
De tweede editie belooft nog een maatje
groter te worden dan de eerste editie die
enkele maanden geleden plaatsvond (zie
ook het redactionele op pagina 13).
Kijk voor meer informatie op
www.solarsolutions.nl

IN HET ZONNETJE

Sunday 2013 en Solar Event 2013
Op woensdag 20 november 2013 vindt in Congrescentrum
1931 in ’s-Hertogenbosch de vijfde en dus jubileumeditie van
de SunDay plaats. Net als voorgaande jaren wordt de SunDay –
het belangrijkste evenement van het jaar voor de Nederlandse
solar community – georganiseerd door Agentschap NL,
Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN), FOM en Holland
Solar. Bovendien zijn Solliance en het Solar Energy Application
Centre (SEAC) als nieuwe partners toegetreden.

Van dinsdag 24 tot en met donderdag 26 september 2013
vindt het Solar Event plaats in de Bossche Brabanthallen. Het
Solar Event is onderdeel van de vakbeurs Energie 2013 en
wordt georganiseerd door VNU Exhibitions. VNU heeft de handen met diverse partners ineengeslagen. Zo wordt met Solar
Magazine een redactionele special vervaardigd in de septembereditie en wordt voor inhoudelijke sessies samengewerkt
met achtereenvolgens Holland Solar, Solliance en SolarPlaza.

De SunDay belooft een veelzijdig programma met nationale en internationale sprekers en heeft een gebruikelijke R&D- en een praktijkgerichte component. De bijeenkomst begint om tien uur met enkele
keynote speeches. Na dit plenaire gedeelte (dat volledig in het Engels
gepresenteerd wordt) kunnen de bezoekers verschillende workshops
bijwonen. Deze sessies kennen de volgende hoofdthema’s:
• Pv-materialen en processen.
• Innovaties in zonne-energiesystemen en toepassingen.
• Wet- en regelgeving.
• Marktontwikkeling en praktijkervaring.

Rondom het beurstheater bevinden zich drie speciale ‘domes’,
waar in samenwerking met Holland Solar diverse workshops en
lezingen plaatsvinden. Daarbij staan de volgende onderwerpen
centraal: Building Integrated PV (BIPV), zonnewarmte, kwaliteitsen marktontwikkeling. In het centrale beurstheater worden
verder in samenwerking met SolarPlaza strategische rondetafelsessies over actuele thema’s georganiseerd.

Na de workshops wordt het formele programma plenair afgesloten
en natuurlijk is er aansluitend gelegenheid om tijdens de borrel na
te praten met collega’s en nieuwe contacten op te doen.
Kijk voor meer informatie en registratie op www.sunday2013.nl

Op de tweede beursdag van het Solar Event organiseert Solliance de ‘Dag van de Maakindustrie’. Dit is een dag voor ondernemers in de maakindustrie en staat in het teken van netwerken,
inspiratie en ondernemerschap. De activiteiten rondom deze
dag vinden plaats in een van de domes bij het beurstheater.
Kijk voor meer informatie op de website van Solar Magazine
(www.solarmagazine.nl) en het Solar Event (www.solarevent.nl)
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Solar montagesystemen
voor álle Nederlandse daktypen
Slim, snel en sterk. De montagesystemen van Van der Valk Solar Systems bieden álles wat u
als installateur belangrijk vindt. Ze zijn slim, omdat ze óveral passen (dus ook op
Nederlandse daken). Ze zijn snel, omdat ze eenvoudig zijn te monteren
(en met onze gratis 1-2-3 PV Planner ook snel zijn te tekenen en te
berekenen). En ze zijn oer- en oersterk. Het ‘geheim’ zit ‘m in
constructiematerialen en bevestigingscomponenten die uitblinken in functionaliteit en duurzaamheid, al sinds 1963 hét
specialisme van ons moederbedrijf Van der Valk Systemen.
U kunt dus ook nog eens rekenen op vele jaren ervaring,
die u terugziet in snelle levertijden en een punctuele service.
Van der Valk Solar Systems biedt u montagesystemen voor álle
ondergronden. Een aantal dakmogelijkheden treft u hieronder.
Ons complete assortiment vindt u op www.valksolarsystems.nl.

Schuine daken*

Platte daken*

Pannendak-systemen - Stevig bevestigd via unieke dakhaken

Portrait-systemen - De zonnepanelen worden met paneel-

met hoogteverstelling. De sterke profielen maken een grote

klemmen stevig en snel bevestigd op twee doorlopende klem-

overspanning en een minimaal aantal dakhaken mogelijk.

profielen. De koppelbare onderstellen worden geleverd in elke

Mede dankzij de zijmontage is het geheel snel gemonteerd.

gewenste tilthoek. Het geheel vereist een minimale ballast.

Golfplaat-systemen - Voor golfplaatdaken heeft Van der Valk

Landscape-systemen - Hier worden de panelen stevig en nóg

enkel- en dubbellaags-opstellingen. De profielen worden met

sneller bevestigd tussen twee doorlopende insert-profielen.

stokschroeven bevestigd. In de insert-profielen kunnen de

Het systeem (elke gewenste tilthoek) kan worden doorgekop-

zonnepanelen snel worden ingestoken.

peld tot een stevig geheel ten guste van een minimale ballast.

Staaldak-systemen - De bevestiging is altijd waterdicht. En

Oost West-systemen - De hele dag door in het directe zonlicht

met een minimaal materiaalgebruik. Bij trapezium-daken

voor de maximale opbrengst per m2. Het systeem biedt verder

bijvoorbeeld wordt gewerkt met korte stukjes profiel (met

dezelfde voordelen als het portrait- en landscape-systeem:

bevestigingsgaten), die zijn afgestemd op het type damwand.

snelle montage, minimale ballast en koppelbaar.

*) Alle solar montagesystemen van Van der Valk Solar Systems zijn volgens de Eurocodes ontwikkeld.
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We support your investment
Van der Valk Solar Systems BV, Zwartendijk 73, 2681 LP Monster, The Netherlands, telefoon +31 (0)174 21 22 23, fax +31 (0)174 24 27 27,
internet www.valksolarsystems.nl, e-mail info@valksolarsystems.nl. B E W E G E N D E E N V A S T E S O L A R M O N TA G E S Y S T E M E N .

