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Duurzaam verwarmen, koelen, ventileren en isoleren

De zon.
Een onuitputtelijke bron van energie, die we snel kunnen ontsluiten. En dat doen we dan
ook, massaal. Via de daken van onze huizen en bedrijven. Over de hele wereld.
En dat kan volgens ons altijd slimmer, sneller en eenvoudiger. Door zaken simpelweg vanaf
de start doordachter te maken. Innovatie uit zich bij ons niet in nóg meer, nóg complexer,
nóg uitgebreider... maar juist in minder elementen, minder risico’s, minder gedoe.
Vanuit die visie ontwikkelt Esdec slimme montagesystemen voor zonnepanelen.
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SPONSORS
PARTNERS
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VOORWOORD
Beste bezoeker,
Misschien waren er, ondanks de steeds alarmerender
IPCC-rapporten, nog enkelen die twijfelden. Na de
Russische inval in Oekraïne is het nu voor ieder redelijk
mens zonneklaar dat de wereld zo snel mogelijk
van fossiele brandstoffen af moet. Zoals de Duitse
minister van Financiën Christian Lindner het uitdrukte:
“Hernieuwbare energie is vrijheidsenergie.” Het vrijwaart
de maatschappij van klimaatrampen en zorgt dat Europa
zo min mogelijk afhankelijk zal zijn van dictators.

GOLD SPONSORS

SILVER SPONSORS

Nu de energietransitie nogmaals in een hogere
versnelling gaat, is het extra belangrijk om op de hoogte
te zijn van al dit soort oplossingen. Daarom richten Solar
Solutions International, Duurzaam Verwarmd en Smart
Storage zich dit jaar meer dan ooit op nieuwe producten
en broodnodige kennis. Wij hopen van harte dat u vindt
wat u nodig heeft om uw bedrijf te versterken, en wensen
u een inspirerende tijd op de beursvloer toe.
Met vriendelijke groet,

ProfiNRG

Professioneel in zonne-energie

PARTNERS
HOOFDMEDIAPARTNER

Solar Solutions
wordt georganiseerd door:
Good! Events & Media
Stationsplein 99, unit 176
1703 WE Heerhugowaard
072 – 572 97 94
info@good.nl
Directie
Peter Groot
Henriette Vrisekoop
Klaas Hessel van Schepen
Organisatie
Sharona van den Broek
Mandy Feller
Lisa van Gool
Sales
Sanne Kempe
Linda Metzelaar
Mark van Minde
Don Valkering
Administratie
Rosanna Espis
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Peter Groot
Henriette Vrisekoop
Klaas Hessel van Schepen

Gelukkig biedt de duurzame industrie oplossingen om
beide problemen het hoofd te bieden. Montagesystemen
worden praktischer, panelen bieden meer rendement
en omvormers worden slim, zodat aanleg en onderhoud
minder tijd vergen. Tegelijkertijd kan het net ontlast
worden door producten als batterijsystemen, hybride
warmtepompen en slimme laadpalen.

Deze beurscatalogus is
een uitgave van:

Christian Sparborth

Het is goed dat de urgentie gevoeld wordt, maar de
inhaalslag die nu gemaakt moet worden plaatst ons wel
voor grote uitdagingen. Fabrikanten zijn relatief snel in
staat om de productie van zonnepanelen en
warmtepompen op te voeren, maar het opleiden van
extra technisch personeel en het verzwaren van ons
stroomnet gaat niet op stel en sprong.

Wilt u ook exposeren op Solar Solutions of
Duurzaam Verwarmd neem dan contact op met
Don Valkering (don@good.nl) en informeer naar de
mogelijkheden.
Ook adverteren?
Wilt u ook maximale zichtbaarheid bij de 40.000 lezers
van Solar365, de 30.000 lezers van Warmte365 en in
toekomstige edities van de beurscatalogus? Neem dan
contact
Copyright
Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd zonder
uitdrukkelijke toestemming van Good! Events & Media.
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Deze maand bestaat Good! Events & Media,
het bedrijf achter Solar Solutions International
en Duurzaam Verwarmd tien jaar. Het was een
decennium met ieder jaar mijlpalen...

1e editie NKPP, Solar Solutions
International / Duurzaam Verwarmd
naar 3 dagen, 1e keer meer dan
10.000 bezoekers voor Solar Solutions
International / Duurzaam Verwarmd

1e Smart Storage
Business Day

1e editie Solar
Solutions

2012

Lancering Warmte365,
Lancering Elektro365,
1e editie Huis & Energie

1e Warmtenet
Trendrapport

2014
2013

2016
2015

2018
2017

2020
2019

2021

Lancering Solar365
Oprichting Good!
Events & Media

Lancering
warmtepaviljoen
op Solar Solutions

1e Solar Trend Rapport,
1e Solar Business Day,
1e LED Expo,
1e LED Trendrapport
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1e editie
Duurzaam Verwarmd,
oprichting DNE Research,
1e Warmtepomp Trendrapport,
1e Warmtepomp Business Dy

2022

1e dagelijkse congressen op
Solar Solutions International
/ Duurzaam Verwarmd,
Huis & Energie naar
Brabanthallen,
1e editie Solar Solutions
Düsseldorf
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NKPP

Joyce Beuken

WIE WORDT ER
NEDERLANDS KAMPIOEN
PANELEN PLAATSEN?
Wie denkt dat er tijdens Solar Solutions International niet veel meer gedaan wordt dan netwerken en
verkopen, heeft het goed mis. Er wordt wel degelijk
keihard gewerkt, en wel door de deelnemers aan
het Nederlands kampioenschap panelen plaatsen
(NKPP), georganiseerd door Rexel en Esdec.
Wedstrijden
Het NKPP vindt alweer voor de tweede keer plaats, ook
deze keer weer tijdens Solar Solutions International in
de Expo Haarlemmermeer. Gedurende drie beursdagen strijden de twaalf finalisten om de felbegeerde titel
Nederlands kampioen panelen plaatsen en natuurlijk de
gouden dakhaak. En als bezoeker wil je dit niet missen!
Het gaat bij de wedstrijden niet alleen om de snelheid
van installeren; ook de kwaliteit van installatie wordt
beoordeeld. Daarnaast is veiligheid tijdens installeren
erg belangrijk. De jury beoordeelt al deze aspecten en de
installateur die op al deze punten het beste scoort, mag
zich een jaar lang Nederlands kampioen panelen plaatsen noemen.
Esdec en Rexel organiseren dit evenement om meer
aandacht te geven aan het veilig en correct installeren
van PV-installaties. Een betere plek om deze finale te organiseren bestaat er niet. En het wedstrijdelement en de
begeleiding hiervan door de master of ceremony maakt
dat je deze finale echt niet wilt missen.

Op 12 april barst de strijd los. Kom langs bij
de NKPP Arena en ontdek of jij tot dezelfde
conclusie komt als de jury. Oh ja, er zijn ook
professionals van Rexel en Esdec aanwezig
die je meer kunnen vertellen over veilig en
betrouwbaar installeren, als je daar behoefte
aan hebt.
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AFCI

Huawei vlamboogdetectie,
als enige door TNO

SUN2000-100KTL-Pro
AFCI

SUN2000-12-20KTL-M2
AFCI-PID Recovery-Optimizer

SUN2000-30-36-40KTL-M3
AFCI-PID Recovery-Optimizer

SUN2000-2-5KTL-L1(1-fase)
AFCI-Batterij-Optimizer

SUN2000-3-10KTL-M1(3-fase)
AFCI-Batterij-Optimizer

Smart PV Optimer-optioneel
voor L1/M1/M2/M3

NKPP Arena
Op de beursvloer zal een heuse NKPP Arena verrijzen
waardoor je het spektakel niet kan missen. De deelnemende installateurs zullen op een aantal demodaken de
strijd met elkaar aangaan. De jury heeft dus vooral de rol
om de kwaliteit van de installatie te beoordelen en om te
controleren of de deelnemers de op het dak de geldende
veiligheidsvoorschriften goed toepassen.

solar.huawei.com/nl
eu_inverter_support@huawei.com
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NIEUWS

BASISBEDRAG VAN PV-SUBSIDIE
VERLAAGD VOOR ENERGIECOÖPERATIES
EN VERENIGINGEN VAN EIGENAARS
Sinds 1 maart 2022 is de tweede ronde van de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) geopend. Met een verhoogd budget van 150 miljoen euro kunnen energiecoöperaties en Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) meer huishoudens van duurzame energie voorzien, zo meldde de Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland (RVO). De basisbedragen voor PV zijn echter verlaagd.
In 2021 vroegen energiecoöperaties en VvE’s de SCE-subsidie aan voor lokale duurzame energieprojecten met
een totale omvang van 60.000 megawattuur, vergelijkbaar met het energieverbruik van ongeveer 22.000 huishoudens. De SCE 2022 zet nu in op een energieproductie
van meer dan 120.000 megawattuur, omgerekend het
verbruik van 44.000 huishoudens.
Het budget werd in 2021 namelijk overtekend en ook
voor de huidige openstellingsronde verwachten de RVO
veel belangstelling. Energiecoöperaties en VvE’s kunnen
tot en met 1 december 2022 hun projecten indienen.
Regels versoepelt, maar basisbedrag verlaagd
De SCE keert subsidie uit in de vorm van een bedrag per
duurzaam geproduceerde kilowattuur energie. Elk jaar
stelt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat
per type installatie basisbedragen vast op advies van het
Planbureau voor de Leefomgeving. Het basisbedrag is
het bedrag dat nodig is om een installatie voor energiecoöperaties en VvE’s rendabel te maken.

NIEUWS

BINNENVAART GAAT AAN
DE ZONNEPANELEN
Inmiddels is het vijf maanden nadat het nieuwbouwschip MS Kenyro gedoopt werd en de Europese
binnenwateren opvoer. Aan boord van dit schip
bevinden zich aluminium scheepsluiken met geïntegreerde zonnepanelen, oftewel solarluiken. Veel
kennis is vergaard en de betrokken partijen, Wattlab
en Blommaert Aluminium Constructions lieten weten
“klaar te zijn“ voor de markt.
In de zomer van 2020 startten de eerste tests met solarluiken. Met de vergaarde kennis is in april 2021 voor de
MS Kenyro een verwachtte opbrengst berekend. Bo Salet,
medeoprichter van zonne-energiespecialist Wattlab legt
uit: “Dit is nog wel lastig, want de locatie van een schip en
omstandigheden op een schip zijn moeilijk te voorspellen.” Nu kunnen de berekeningen worden vergeleken
met de daadwerkelijke opwek.
Berekeningen getoetst
De vooraf berekende zonne-energie komt goed overeen met de daadwerkelijk gemeten zonne-energie. De
opbrengsten wijken soms iets meer, soms iets minder af,
maar hebben komen gemiddeld overeen. Volgens Salet
zijn deze afwijkingen aan te rekenen aan het weer en de
hoeveelheid zon, dat per jaar verschilt.

Schone lucht en stille nachten
De schipper bespaart, door de opgewekte energie uit
de zonnepanelen te gebruiken, op de draaiuren van zijn
generator. Dit betekent niet alleen een besparing wat betreft brandstof of walstroom. Ook het onderhoud van de
generatoren ziet een besparing. Met behulp van bijplaatsing van een accupakket kan een schip een nacht of
zelfs meerdere nachten zonder gebruik van generatoren
functioneren. Resultaat voor de schippersfamilie: schone
lucht en stille nachten.
Weersbestendig
De solarluiken hebben allerlei soorten weersomstandigheden weten te trotseren. Stormen met harde wind en
heftige regen, maar ook droge hete dagen waarbij de
temperaturen op het scheepsluik hoog opliepen. Ook
waren er diverse soorten stoffige lading. Deze omstandigheden zijn van tevoren uitvoerig getest. “Het zijn allemaal
situaties waarvan we wisten dat het systeem het aan kan.
Maar het voelt goed om te zien dat de situaties in praktijk
niet anders zijn dan verwacht”, legt de medeoprichter van
Wattlab uit.
Doordat alle elektrische onderdelen stof- en waterdicht
zijn uitgevoerd en de toplaag van de zonnepanelen van
vuilafstotend materiaal is gemaakt, kunnen de luiken
na het laden van stoffige lading eenvoudig afgespoeld
worden.

In de openstellingsronde 2022 zijn de basisbedragen
verlaagd voor de categorieën ‘Zon-PV met een kleinverbruikersaansluiting’ en ‘Zon-PV met een grootverbruikersaansluiting’. Energiecoöperaties en VvE’s hebben in de
categorie ‘Zon-PV’ nu wel twee jaar de tijd om hun project
te realiseren, in plaats van anderhalf jaar. Een VvE hoeft
in 2022 ook nog maar 90 procent van de leden binnen
de postcoderoos te wonen of gevestigd te zijn, dat was
100 procent.
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NIEUWS

WORDEN SOLAR-WEGTREINTJES HET
NIEUWE NORMAAL VOOR STEDELIJKE
DISTRIBUTIE?
Het Nederlandse TRENS Solar Trains zet vol in op het
bevoorraden van winkels en horeca in binnensteden
met treintjes op zonne-energie. Recentelijk kreeg het
bedrijf een belangrijke kapitaalinjectie.
De gemeente ‘s Hertogenbosch deed al mee en de
gemeente Amsterdam pompte onlangs 250 miljoen euro
in het project. Geholpen door hun eerste klant, Sligro,
moet het duurzame en wendbare vervoersmiddel in de
toekomst dagelijkse kost worden in de binnensteden.
Kwetsbare kades en bruggen worden ontzien
TRENS is een in Nederland ontworpen elektrische ‘stadstrein’ met een krachtige locomotief die een serie wagons
trekt. Dankzij de meesturende wagonwielen kan TRENS
zeer scherpe bochten maken en dat is handig in de kleine straatjes van de oude binnensteden.
De oude binnensteden zijn nooit ontworpen voor auto’s,
laat staan grote vrachtwagens. Nu veel steden overschakelen op emissievrij vervoer kan TRENS de stad ontlasten
en zijn de stadstreinen een alternatief voor de zware

14
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e-trucks. De wegbelasting is beperkt tot maximaal 1.125
kilo per wiel, hiermee kan hij zware vrachtwagens vervangen op kwetsbare kades en bruggen.
Actieradius van 200 kilometer
De breedte van de trein bedraagt 1,85 meter. Hij heeft
een lage vloer om snel te laden en lossen. De accu biedt
een actieradius van maximaal 200 kilometer. Ook is het
mogelijk om de daken van de locomotief en wagons te
voorzien van zonnecellen die een extra afstand bieden
van acht kilometer per zonuur. TRENS kan vrachten tot
11 ton trekken, zelfs op hellingen van 20 procent.

ProfiNRG:
Nederlandse bouwer
Energieopslag

Met een laadvolume van maximaal 41 kubieke meter
vervangt TRENS bij iedere rit drie bestelbussen of een
vrachtwagen. Voor deze zonnetrein is ook geen vrachtwagenrijbewijs vereist.

Dagelijks op de hoogte
van het laatste nieuws?
Bezoek www.solar365.nl

Zonneparken
Grote dakprojecten
Service & onderhoud
Technisch beheer
Asset management

Uw EPC-partner voor
grootschalige PV-projecten

Contact

030 - 341 09 90
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ANALYSE

BRENGT MASS CUSTOMISATION
DE PV-MAAKINDUSTRIE
TERUG NAAR EUROPA?
Simone Tresoor
Om een flinke deuk in de energietransitie te slaan
moet er veel meer PV geplaatst worden. Het wordt
momenteel natuurlijk al volop geplaatst op daken
en in weiden, maar om echt stappen te maken moet
het overal geïntegreerd worden. Onze gebouwde
omgeving moet één groot elektriciteitsproducerende oppervlakte worden: geïntegreerd in onze daken,
onze gevels, onze infrastructuur, op onze transportsector en dan graag in alle kleuren, soorten en
maten.
Het enorme wensenpakket van al deze verschillende toepassingen kan in de nabije toekomst mogelijk
worden gemaakt middels mass customisation oftewel
massa-maatwerk. Dit is gepersonaliseerde productie
of op maat gemaakte goederen met prijzen en voorwaarden die vergelijkbaar zijn met massaproductie. Dus
maatwerk tegen een marktconforme prijs en een korte
levertijd.
Levi, Nike en Dell deden het als eerste
Het eerste mass customisation-succesverhaal stamt uit
1994, toen Levi kwam met een spijkerbroek die men
geheel naar eigen wens kon laten maken. Later volgde
Nike met sportschoenen in alle prints die je maar kan
verzinnen en kon je bij computerfabrikant Dell de computer die aan al jouw wensen voldeed op maat samenstellen. Een beproefd concept dat voor geïntegreerde
solarproducten in Europa nu aan de vooravond van
doorbreken staat.

Solar365 sprak met Peter Toonssen van TNO en Wouter
van Strien van Solar Visuals over de ontwikkeling van
mass customisation en wat dit kan betekenen voor de
toekomst van zonne-energie in Nederland.

© Solar Visuals
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Peter Toonssen
Business developer Integrated PV bij TNO
De huidige technologie is teveel gestandaardiseerd
Peter Toonssen is business developer customized
modules and mass customisation bij TNO
EnergieTransitie. Deze lange titel houdt in dat
hij projecten ontwikkelt met het bedrijfsleven en
kennisinstellingen om de massa-maatwerktechnologie
verder te ontwikkelen en naar de markt te brengen.
Het mogelijke potentieel van zonne-energie is
ontzettend groot. Eigenlijk benutten we maar weinig van
het oppervlak omdat de technologie die nu in de markt
is niet past en teveel gestandaardiseerd is.
TNO is de schakel tussen de solarindustrie en
partijen zoals de bouwindustrie
“Wij beogen een technologie in het leven te roepen
die tegemoet komt aan de diverse wensen in zonnetechnologieoplossingen bij bijvoorbeeld producenten
van bouwcomponenten”, vertelt Toonssen. “Bij het
produceren van bijvoorbeeld dak- of geveldelen liepen
zij tegen knelpunten aan waarbij ze onze hulp konden
gebruiken. Ze wilden met producten waar zonnecellen
in zitten naar de markt maar konden hier nog geen
voldoende bruikbare technologie voor kopen.”

Alle processen moeten kunnen worden
geautomatiseerd
En zo staat Toonssen aan de wieg van de
uitrol van mass customisation in ons land. De
onderzoeksinstelling is vijf jaar bezig geweest met de
Research & Development rond het massa-maatwerk
van flexibele zonnelaminaten. En al dat werk is niet
voor niets geweest. TNO is op lab-niveau begonnen
om te kijken welke processtappen nodig zijn bij een
productietechnologie. Ook moesten ze kijken naar het
materiaalgebruik, omdat je in de toekomst wellicht niet
op dezelfde materiaalleveranties kunt bouwen. En ze
moesten innoveren op de eerder genoemde flexibiliteit
in maatvoering, maar ook laagopbouw voor kleur
en het vermogen. En bij al deze processen is steeds
rekening gehouden met het feit dat ze in de toekomst
geautomatiseerd moeten kunnen worden.
De pilot line is een blauwdruk van een latere fabriek
De ‘basisrecepten’ die uit deze onderzoeken zijn
gekomen, worden straks daadwerkelijk geproduceerd
op de pilot line van TNO. Onlangs namen zij namelijk
hun intrek in de Brainport Industry Campus in
Eindhoven waar de eerste roll-to-roll-productielijn
voor flexibele zonnelaminaten binnenkort in gebruik
genomen wordt. Toonssen: “Je kunt deze lijn zien als
een blauwdruk van een latere fabriek in zonnelaminaten
of halffabrikaten. Wij kunnen hier onze processen
optimaliseren, maar we kunnen ook beperkt
produceren. Als een klant een proefserie wil draaien
dan is dat bij ons mogelijk.”
Overigens zijn er in Europa meer onderzoeksbedrijven
bezig met een dergelijk onderzoek, maar Nederland
loopt wel voorop. De Europese Unie vindt mass
customisation belangrijk en stuurt aan op onderzoek
door het geven van subsidies. Inmiddels hoeft niemand

meer overtuigd te worden dat het kwijtraken van de
Europese maakindustrie aan Azië een slecht idee was.
‘Mass customisation zou ervoor kunnen zorgen dat
de PV-maakindustrie weer terug komt naar Europa’
Toonssen vervolgt: “Mass customisation is een
ontwikkeling die er in belangrijke mate voor zou
kunnen zorgen dat de PV-maakindustrie weer terug
komt naar Europa. We hebben al een aantal zeer grote
producenten van bouwdelen in Europa. Zij kunnen
hun voordeel doen met deze lokaal ontwikkelde
technologie. Dan heb je ten eerste minder uitdagingen
met het transport. En omdat het proces volledig
geautomatiseerd is hóef je ook niet meer naar China
voor goedkope arbeidskrachten.”
“Ten slotte staat, als je lokaal produceert en de
markt groeit, niets meer in de weg om ook zelf weer
zonnecellen te gaan produceren in Europa”, zegt
hij. “Alles valt en staat bij het creëren van voldoende
volume, waardoor de prijs concurrerend wordt.”
‘Volume wordt de uitdaging bij de uitrol van
massa-maatwerk’
“Laten we wel zijn: als een consument voor zijn
nieuwbouwwoning kan kiezen tussen gewone
zonnepanelen of een geïntegreerd systeem zoals
dakpannen waar zonnefolie in verwerkt zit, dan kiest
hij voor de veel mooiere dakpannen. Maar als die
dakpannen drie keer zo duur zijn, dan gaat dat niet
gebeuren”, vervolgt hij. “We moeten op een gegeven
moment op een juiste prijssetting uitkomen en dat heeft
alles te maken met volumes. Dát wordt de uitdaging bij
de uitrol van massa-maatwerk.”
“In samenwerking met onze Belgische collega’s van
Imec zijn wij aan het kijken waar we onze eerste

© Solar Visuals
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Wouter van Strien
Chief Executive Officer Solar Visuals
‘Mass customisation kan een wereld van verschil
maken’
Ook Wouter van Strien, CEO van Solar Visuals, vindt
mass customisation een interessante ontwikkeling.
Bij Solar Visuals zijn ze gespecialiseerd in het custom
printen van panelen. “Onze printtechnologie zorgt
voor volledige ontwerpvrijheid in combinatie met een
hoogwaardige zonne-energieproductie. Onze producten
zijn maatvrij, wat betekent dat al onze projecten al op
maat gemaakt zijn’, vertelt hij.
“Zo zijn wij momenteel bijvoorbeeld bezig met een
project dat bestaat uit zeventig verschillende vormen. Al
die verschillende vormen worden met de hand gemaakt
en daar hangt uiteraard een prijskaartje aan. Als dat
volledig geautomatiseerd via massa-maatwerk zou
kunnen zou dat een wereld van verschil maken”, zegt
Van Strien.
‘Er wordt steeds meer gekozen voor esthetiek’
Van Strien: “Mass customisation van zonnelaminaten is
natuurlijk momenteel nog niet volledig doorontwikkeld.
Maar als dat wel zo zou zijn dan zouden we daar zeker
toekomst in zien. Het is natuurlijk nog een beetje
koffiedik kijken of je als bedrijf dan kiest je producten te
laten maken bij een fabrikant die deze mogelijkheden
heeft of dat je als bedrijf zelf de nieuwe technieken kunt
gebruiken en de assemblage doet.”

TNO is gaan onderzoeken hoe je komt tot het optuigen
van een productietechnologie die tegen lage kosten en
massaal zonnelaminaat kan produceren. Hierbij speelt
flexibiliteit een grote rol want het moet mogelijk zijn
de maatvoering te veranderen. Zo staat TNO tussen
de solarindustrie aan de ene kant en partijen zoals
de bouwindustrie aan de andere kant. Zij helpen hen,
als extra schakel tussen deze twee partijen, vraag en
aanbod op elkaar af te stemmen door de beschikbare
zonnecel-technologie massaal te customizen zodat de
eindproducent op maat halffabricaten kan verwerken in
hun product.
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fabriek zouden kunnen openen”, gaat hij verder. “Of
het Nederland of België of misschien wel in allebei de
landen wordt, is momenteel nog niet duidelijk. Voor een
grootscheepse uitrol van onze plannen moet je zeker
nog op vier à vijf jaar rekenen.”

Hij vervolgt: “Zeker in mijn werkveld, maar ook breeduit
gezien, zie je dat er bij solar steeds meer gekozen wordt
voor esthetiek. De producten worden steeds mooier
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en als je solar op een mooie manier kunt wegwerken
in infrastructuur, gebouwen of voertuigen betekent het
dat je alle vormen, texturen, kleuren en maten moet
kunnen maken. Het kan uiteraard nu ook allemaal al

“In samenwerking met onze
Belgische collega’s van Imec zijn
wij aan het kijken waar we onze
eerste fabriek zouden kunnen
openen”

gemaakt worden, maar wel tegen een relatief hoge prijs
en dan gebeurt het alleen op kleine schaal.”
Massa draaien zonder handjes
En daar kan mass customisation het verschil
maken. De kosten kunnen in de buurt komen van
gewone zonnepanelen omdat de pv dan van een
geautomatiseerde productielijn komt. Dus massa
draaien zonder dat er handjes nodig zijn voor moeilijke
handelingen laat de prijs dalen en zorgt ervoor dat we
nog veel meer zonnepanelen kunnen integreren in onze
omgeving.
Zoals bij iedere innovatie moet ook iemand deze
ontwikkeling gaan betalen. Nu kunnen dat natuurlijk
bedrijven zijn die inzien dat dit de toekomst gaat
worden. Van Strien: “Het gaat natuurlijk niet alleen
daarom, het gaat om de volledige supply chain. Maar
denk ook aan certificeringen. Nu worden bijvoorbeeld
levensduurtesten op één specifieke maat afgenomen en
bij een veelvoud van maten moet daar een aanpassing
op komen.”
Kip-ei-situatie
Hij vervolgt: “Maar denk ook aan het materiaal.
Misschien heeft men nieuw of net iets ander materiaal
nodig, dat moeten de leveranciers wel willen gaan
leveren. Bij innovaties heb je daar soms een beetje een
kip-ei-situatie. Een materiaalleverancier moet dan nieuw
materiaal ontwikkelen maar wil wel de garantie dat het
in grote getale gaat worden afgenomen.”
“Het aantal betrokken bedrijven bij een dergelijk
proces is enorm. Het lijkt mij dat dat alleen lukt in een
gesubsidieerd ontwikkelingstraject. Het is een kans voor
Nederland en Europa. Technologisch is alles mogelijk”,
besluit hij.

© Solar Visuals
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Wordt massa-maatwerk de heilige graal van PV?
Met een toekomst waar veel onzeker is, maar waar we
in elk geval verzekerd zijn van ‘te weinig handjes’, is deze
ontwikkeling uiteraard een enorme kans voor de prefabbouwwereld. Zo kunnen hele daken van huizenblokken
in de toekomst in een ‘bouwfabriek’ alvast worden
voorzien van geïntegreerd BIPV. Mooi, makkelijk en
hopelijk goedkoper dan de huidige PV.
En als we onze infrastructuur en ‘de schil’ van onze
gebouwde omgeving, waar niets een standaardmaat
heeft, goed willen benutten op een esthetisch
aantrekkelijke manier, dan lijkt dat alleen middels mass
customisation mogelijk. Zou massa-maatwerk dan toch
echt de toekomstige heilige graal van PV worden?

De energietransitie biedt installateurs veel kansen. Daarom
heeft Techniek Nederland het platform ‘Energietransitie door
installateurs’ ontwikkeld. Daarmee vind je in twee klikken de
weg in Regionale Energie Strategieën (RES), 19 uitgewerkte
marktkansen, opleidingen in duurzame technieken en
energiewet- en regelgeving. Om je op weg te helpen naar
een toekomstbestendig bedrijf hebben we instrumenten
ontwikkeld waar je direct mee aan de slag kan.
Kom naar onze stand J10 voor een demo van het platform
en een informatief gesprek!
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www.energietransitiedoorinstallateurs.nl

ANALYSE

ENERGIEOPSLAG
LIJKT AAN DE
VOORAVOND TE
STAAN VAN EEN
MASSALE
DOORBRAAK
Simone Tresoor

De noodkreet van netbeheerder Liander richting de
regering om de salderingsregeling zo snel mogelijk
af te bouwen en vol in te zetten op de subsidiering
van energieopslagsystemen is waarschijnlijk
niemand ontgaan. De netbeheerder kan de
toevloed van zonnestroom in grote delen van het
land nauwelijks meer aan.
Liander investeert samen met de andere beheerders
voor 40 miljard euro in het ombouwen van het
stroomnetwerk. Ze kampen met een groot tekort aan
technici en zetten deze schaarse technici liever in op
essentiële onderdelen van het netwerk.
Weet Den Haag het al?
Solar365 ging in gesprek met drie experts op het gebied
van energieopslag: Maarten van den Heuvel, voorzitter
van Energy Storage Nederland, Guyon de Koning,
managing director van Fox ESS Nederland, en Steven
Heshusius, hoofdonderzoeker van Dutch New Energy
Research (DNE Research). Hoe denken zij dat deze
markt zich de komende tijd gaat ontwikkelen?
Iedereen lijkt inmiddels doordrongen van het feit dat we
de groei van hernieuwbare energie niet kwijt kunnen op
het net. We zullen andere wegen moeten bewandelen
en de meest voor de hand liggende weg is die van
energieopslag. Maar is dit al doorgedrongen in Den
Haag?

22
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‘Batterijen leveren een grote bijdrage aan een
succesvolle transitie’
Daar zien Maarten van den Heuvel en zijn collega’s de
mogelijkheden wel voor. De kersverse voorzitter van
Energy Storage Nederland (ESNL) is begin dit jaar met
zijn functie begonnen en heeft een persoonlijke missie:
de wereld beter achterlaten dan toen hij er 55 jaar
geleden opkwam. ESNL wil bedrijven, kennisinstellingen,
overheden en financiers met elkaar verbinden zodat er
voor energieopslag duurzame business cases ontstaan
die een bijdrage leveren aan een succesvolle transitie
naar schone, betrouwbare en betaalbare energie.
Van den Heuvel: “Buffering en opslagsystemen zijn
niets nieuws. Er is bijna geen proces te noemen
waar geen slimme buffers worden gebruikt om
een productieproces goed te laten verlopen. Neem
de industrie: overal en bij iedere machine heb je
tussenvoorraden zodat er geen bottlenecks in het
proces worden gecreëerd. En thuis heeft de cv-ketel
een expansievat: ook een buffer. Opslag is dus al overal
om ons heen.”
‘Los netwerkcongestie op met opslagsystemen’
Voorheen hadden we een zeer constante
energievoorraad. Dat is met renewables wel anders.
Die moeten qua vraag en aanbod op elkaar worden
afgestemd. De netwerkcongestie wordt momenteel
echt kritiek en er zijn veel momenten van piekbelasting.
Deze problemen zouden kunnen worden opgelost met
opslagsystemen.
In de landen om ons heen wordt er al volop ingezet
op batterijen. Duitsland is koploper en ook in België
neemt de aanschaf van thuisaccu’s nu een vlucht. Van
den Heuvel: “Nederland loopt internationaal gezien
achter. In het nieuwe coalitieakkoord moeten we
gaan zorgen dat energieopslag gestimuleerd wordt.
Dit kan door subsidie of door het aanpassen van
de transporttarieven. Inmiddels is wel duidelijk dat
netverzwaring alleen geen haalbare kaart is.”
Subsidie, flexibele nettarieven en een aangepaste
wet- en regelgeving
“Als we nu willen opschalen met hernieuwbare energie,
dan moet ons netwerk daarvoor geschikt worden óf
we moeten veel meer inzetten op opslag. Daar willen
wij het met de politiek over hebben. Ook willen wij
aansturen op flexibele nettarieven en moet de wet- en
regelgeving worden aangepast. Energieopslag wordt
24
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nog te vaak niet gezien als opwekker, maar uitsluitend
als verbruiker. Dat betekent dat de verbruiker het
volledige transporttarief betaalt, of hij nu oplaadt of
ontlaadt”, legt Van den Heuvel uit.
Het aanpassen van de wet- en regelgeving zal nog
een behoorlijke klus worden. Denk er alleen maar aan
hoe een opslagsysteem aan het net gekoppeld mag
worden en hoe om te gaan met lithium-ion-batterijen
in een woonwijk. ESNL doet aan de vorming van
deze regelgeving mee en zorgt voor expertise in de
verschillende werkgroepen.

“Ik sta er positief in. Met het
nieuwe klimaatakkoord en de
nieuwe mensen in het kabinet
verwacht ik echt dat er meer
snelheid wordt gemaakt. ESNL
is inmiddels zo’n zes jaar bezig.
We kennen de ingangen en we
zitten er bovenop.”

‘We zijn er meer dan klaar voor’
Maar gaat dit niet veel te lang duren? Van den Heuvel:
“Ik sta er positief in. Met het nieuwe klimaatakkoord en
de nieuwe mensen in het kabinet verwacht ik echt dat
er meer snelheid wordt gemaakt. ESNL is inmiddels zo’n
zes jaar bezig. We kennen de ingangen en we zitten er
bovenop.”
Hij besluit: “Ik heb het idee dat we op een kantelpunt
zitten. Netwerkcongestie is echt en we kunnen niet
sneller verzwaren. Buffering is voordeliger en gaat
veel sneller. Ook verwachten we dat het plaatsen van
opslagsystemen vandaag de dag beter geaccepteerd
wordt door de maatschappij en veel minder impact
heeft dan het openleggen van de straten. Er is werk aan
de winkel en wij zijn er meer dan klaar voor.”
Wanneer, hoeveel en voor wie gaat er iets
gebeuren?
Guyon de Koning is managing director bij Fox ESS
Nederland, leverancier en producent van omvormers
en thuisbatterijen. Ze hebben alles in eigen beheer
en bestieren dus de volledige keten. De Koning: “Wij

hebben onze eigen grondstoffenmijnen, we maken onze
eigen omvormers en als kers op de taart hebben wij een
eigen cellenfabriek. Daarin zijn we wel uniek.”
Er gaat natuurlijk iets gebeuren, maar wanneer en
hoeveel en voor wie, die vragen hangen nu nog in het
luchtledige. Flexibele tarieven zouden bijvoorbeeld
voor een verschuiving kunnen zorgen. Neem het
voorbeeld van Zweden, daar is het prijsverschil tussen
dag- en nachtstroom zo groot dat men massaal aan de
thuisbatterij is gegaan om ze ’s nachts vol te tanken met
goedkope stroom en het overdag te gaan gebruiken. In
dit land wordt geen subsidie op accu’s gegeven, maar
omdat het prijsverschil tussen dag en nacht zo groot is,
is het al snel rendabel een batterij aan te schaffen.
‘Een gemiddelde rijtjeswoning moet denken aan een
systeem van 12 tot 15 kilowattuur’
De Koning: “We zetten momenteel al wel batterijen
neer bij kleine MKB’ers. Daar zijn ze zonder subsidie
zo rond de acht jaar terugverdiend. Dat heeft alles te
maken met de piekbelasting, waardoor ze een grote
hoofdaansluiting moeten hebben. Onze accu’s vangen
daar de piekbelasting op zodat men de hoofdaansluiting
kan verlagen. Dit levert een besparing van honderden
euro’s per maand op en dan zie je de terugverdientijd.”
“In België zijn ze, na de afschaf van de terugtellende
meter vorig jaar, ook massaal aan de thuisbatterij
gegaan”, vertelt hij. “Onderzoeken laten zien dat ze
daar een accupakket van rond de 10 tot 15 kilowattuur
gebruiken. Ik denk dat je in Nederland voor een
gemiddelde rijtjeswoning (zonder elektrische auto) aan
een systeem moet denken met een capaciteit tussen de
12 en 15 kilowattuur.
‘Het aanpassen van het netwerk kost enorm veel
tijd, en die tijd is er niet’
Het zou goed zijn, voor de ontlasting van het net, om
de thuisbatterij te gaan subsidiëren. De residentiële
verdeling over heel Nederland kan dan zorgen voor
meer gelijkmatigheid op het net.”
Hij vervolgt: “Zolang de salderingsregeling er is, is
het voor de huiseigenaar gewoon nog niet rendabel.
Subsidiëren kost de overheid niet meer. Dat geld zijn
ze nu ook kwijt aan het herstructureren van de energieinfrastructuur. Daar kunnen ze enorm besparen door
accu’s in te zetten. Daarbij kost het aanpassen van het
netwerk enorm veel tijd, en die tijd is er niet.”
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‘We staan aan het begin van een kantelpunt’
Steven Heshusius is hoofdonderzoeker bij Dutch
New Energy Research (DNE Research). DNE Research
publiceert jaarlijkse sectorrapporten over zonneenergie, warmtepompen en onlangs verscheen hun
eerste Smart Storage Trendrapport. De rapporten
bevatten uitgebreide marktgegevens en geven inzicht
in trends, potentie en uitdagingen op het gebied van
markt, politiek en techniek.
Wat zijn Heshusius zijn bevindingen? “Ook wij hebben
de indruk dat een begin van het kantelpunt in zicht
is. De groei van batterijopslag begint te komen en de
groep bedrijven die wij bevraagd hebben geeft hier een
goede indicatie over. We hebben 187 megawattuur
aan systemen geïdentificeerd bij de onderzochte
groep. Het overgrote deel hiervan is het afgelopen jaar
aangesloten. Dit kan je dus zien als het ijkpunt voor de
ontwikkeling van de komende jaren.”

‘Met een dergelijke ontwikkeling denk je al gauw
aan de solar-boom van de afgelopen jaren’
Hoe denkt DNE Research dat de markt voor
energieopslag zich gaat ontwikkelen? “We houden
een voorspelling aan dat het aantal geplaatste
batterijsystemen wereldwijd zestien keer groter wordt
in de komende tien jaar, maar we horen ook al geluiden
dat het nog wel eens veel harder kan gaan. Zo geeft één
van de regionale netbeheerders alleen al aan voor 1.300
megawatt aan projecten in hun gebied te verwachten in
de komende periode. Dan heb je het in één deel van het
land al over zo’n acht maal de capaciteit van vandaag.”
“Met een dergelijke ontwikkeling denk je al gauw aan de
solar-boom van de afgelopen jaren. In Nederland is de
solarsector in ruim tien jaar tijd ook van 100 megawatt
naar 15 gigawatt gegroeid”, aldus de onderzoeker.
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WEES VOORBEREID OP DE TOEKOMST
Hybride oplossingen voor elke situatie
• AFCI standaard ingebouwd
• 1- en 3-fase mogelijk tot 10kW
• Batterijen van 9 tot 25kWh
• Gratis real-time monitoring
Waarom Sungrow?
• Wereldwijde marktleider met meer dan
224GW aan geïnstalleerd vermogen
• 3 jaar op rij de meest bankable fabrikant
• Direct uit vooraad leverbaar

‘Wij verwachten de grootste groei bij de zonneenergiesector’
“We zien, als we naar het aantal systemen kijken,
een behoorlijk aantal geplaatste systemen bij
huishoudens. Dan moet je denken aan de helft van de
tweeduizend systemen die wij geteld hebben. Maar
als je het over capaciteit hebt moet je natuurlijk kijken
naar de grote bedrijven. Wij verwachten, gezien de
congestieproblematiek, dat de zonne-energiesector de
komende tijd zeker gaat instappen. In de combinatie
met batterijen kan er de komende jaren ook met het
huidige netwerk nog zo’n 8 gigawatt grootschalige
opwek bij. Hier verwachten ik dan ook de grootste
uitbreidingen”, vertelt hij.
Heshusius: “Stel dat de congestie ook een serieus
probleem gaat worden in de woonwijken, waardoor
de omvormers met regelmaat uitgeschakeld worden,
dan zou dat wellicht nog iets kunnen toevoegen aan
het momentum voor de aanschaf van de individuele
thuisbatterij, maar voorlopig lijkt de salderingsregeling
te worden afgebouwd voordat dit wijdverbreid gaat
spelen. Je zou dan wel nog kunnen denken aan
versnelde afbouw, maar ik kan me ook voorstellen dat
een wijziging in de tariefstructuren voor grootschalige
opslag de buurtbatterij een beter alternatief kan maken
tegen die tijd.”

HYBRIDE?
SUNGROW!

N TYPE，

SAME SUNSHINE MORE VALUE

5.5 GW

global shipment

6 year

N- type experience

Het Nationaal Smart Storage Trendrapport van Dutch
New Energy Research brengt voor het eerst zaken als
geïnstalleerd vermogen, groeiprognoses en businesscases
in kaart. Download het gratis via www.smartstorage.nl/
trendrapport
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De nieuwe hybride
omvormer van SMA

COLUMN

Arnoud Van Druten
- Managing director Floating Energy

ENERGIE IS
STRATEGIE
Het is ondertussen voor de samenleving duidelijk.
We moeten van energievoorzieningen af die
gebaseerd zijn op fossiele brandstoffen. Een land als
Duitsland heeft daar bij Die Energiewende de daad
bij het woord gevoerd.

De een na de andere kernreactor werd ontmanteld. Met
tegelijkertijd een golf aan subsidies voor zonnepanelen
en windmolens. Als de zon schijnt en de wind gunstig is,
kan Duitsland zichzelf overdag volledig voorzien in zijn
energiebehoefte met duurzame energie. Een bijzonder
knappe prestatie van onze oosterburen.
De uitdaging blijft natuurlijk dat het een hardnekkig
verschijnsel is dat de wind ook s ‘nachts een vaak
geslaagde poging doet om windenergie te leveren.
Met de zon daarentegen is dat nog steeds niet gelukt.
Kortom de achilleshiel van duurzame energie-opwek
blijft voor nu de grilligheid van de wind- en zonneenergie opwek die vooral overdag beschikbaar is.
Tactische of strategische energieopslag
De ontbrekende link hierin is opslag. In eerste instantie
om de nachtelijke uren te overbruggen. Batterijopslag
zou een tactische energievoorraad kunnen betekenen.
Positief neveneffect is dat door grootschalige inzet van
opslag, een klein deel van het netcongestieprobleem
opgelost kan worden. Het blijft hierbij nog steeds gaan
om de overbrugging van een dag, en in het gunstigste
geval iets langer.
Opslag in de vorm van fossiele brandstofvoorraden
is dan ook nog steeds heel verleidelijk. Maar zelfs
die lokale voorraden zijn niet oneindig. Een continu
aanvullen van deze voorraden is dan ook nodig.
Voordat we het weten liggen we aan het infuus van
landen met een twijfelachtige reputatie als het gaat om
democratische grondbeginselen. Dat infuus en een aan
verslaving grenzende fossiele energiebehoefte, leidt
28

Zonnestroom produceren, opslaan en flexibel verbruiken.
Met de driefasige Sunny Tripower Smart Energy is dit eenvoudiger en makkelijker dan ooit tevoren. Hij is het kloppend hart voor elke thuis. Deze hybride omvormer laadt
de thuisbatterij snel en slim en haalt zo het maximum uit elke
weersomstandigheid. Dat is het resultaat van SMA’s 40 jaar
ervaring in energieproductie en 30 jaar ervaring in energieopslag.

vroeg of laat tot machtsmisbruik met alle gevolgen van
dien. De recente ontwikkelingen aan de oostgrenzen
van Europa bewijzen dat.

Think global, act local
Om voldoende in energie te voorzien is het belangrijk
dat Europa kiest voor een aanpak waarbij zij minder
afhankelijk zijn van andere landen. Uiteraard moeten we
op globaal niveau afspraken blijven maken hoe we met
energie de klimaatproblemen kunnen oplossen.

Zonnestroom produceren,
opslaan en flexibel verbruiken
SMA-Benelux.com
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De huidige (duurzame) energieplannen van Nederland
richten zich op de landelijke doelstellingen voor
duurzame energievoorziening in 2030. Deze zijn per
regio beschreven in de RES-plannen. Het huidige beleid
lijkt de magische datum van 2030 als een eindstation
te zien van een kortstondige duurzaamheidsreis. Maar
gezien de recentelijke ontwikkeling is het taak om in
te zetten op volledige onafhankelijkheid van fossiele
brandstoffen en de toevoer daarvan.
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FOX
STORAGE SYSTEMS

De strategische afhankelijkheid van fossiele energie
is er nog steeds. Het is dan ook taak om te voorzien
in de verdere ontwikkeling van duurzame opwek. Dit
vraagt om een visie na 2030 en het doorontwikkelen en
blijvend stimuleren van de duurzame energie-opwek en
-opslag. Energie als strategie vraagt om groter denken
en over een langere termijn. De landen die in staat
zijn om op basis daarvan keuzes te maken, zullen op
de middellange termijn al een betere positie innemen
en minder gevoelig zijn voor invloeden van buitenaf.
Kortom behandel energie als strategie.
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12 jaar innovatie
met grote impact

DE MEEST KRACHTIGE DUO
MICRO-OMVORMER
DE APSYSTEMS DS3-L EN DS3
730W of 880W AC
2 MPPTs
Compact ontwerp
Maximale betrouwbaarheid, IP67
Reactive Power Control
Encrypted Zigbee Communicatie
Compatibel met de QS1 en de YC600
Shared monitoring: 1 gateway voor
de monitoring tot 50 installaties

NR 1.

50%
KEUZE VOOR
WONINGCORPORATIES

MEER VERMOGEN

97%
EFFICIËNTIE

COLUMN

APsystems is opgericht in 2010,
Silicon Valley en producent van
micro-omvormertechnologie. Met
meer dan 130.000 installaties in 120
landen is APsystems marktleider
in multi-module microomvormers
voor residentiële en commerciële
systemen. De micro-omvormer geeft u
efficiënte stroomomzetting, maximale
productie en met de ECU heeft u een
uitstekende monitoringapplicatie voor
uw PV-systeem. Met slimme duurzame
oplossingen staat APsystems garant
voor lagere initiële kosten. APsystems
introduceert de 3de generatie Dual
micro-omvormers. De nieuwe DS3 is
een revolutionaire interactieve dual
micro-omvormer met een ongekend
uitgangsvermogen van 900 Watt.
Neem contact op met onze APsystems
Partners voor de juiste beschikbaarheid.

BEZOEK
APSYSTEMS
TIJDENS

Roebyem Anders
- Board member Sungevity

SUBSIDIE VAN
40 PROCENT ZET
THUISBATTERIJ IN
DE LIFT
Alarm, het stroomnet is te vol, roepen
netbeheerders al een tijd in koor. Tegelijk prijzen
de beheerders opslag van groene stroom, zowel via
thuisbatterijen als via opslag bij grote producenten,
aan als een cruciale schakel om het stroomnet te
ontlasten.

STAND

C10

KRACHTIGE INNOVATIE
+31 (0)10 2582670

www.apsystems.nl

Sungevity is groot fan van thuisopslag. Van alle
particuliere zonnesystemen die we in België plaatsen,
is de helft uitgerust met een thuisbatterij, mede dankzij
een genereuze aanschafsubsidie. In Nederland is het
aantal batterijen dat we installeren op één hand te
tellen. Wat is er nodig om ook hier de thuisopslagmarkt
in de vaart der volkeren op te doen stoten?

jaar terug te verdienen? Wij komen uit op een bedrag
van 1.150 euro, ofwel 42 procent van de batterij
aanschafprijs (zonder omvormer). En dat alleen voor
wie in 2022 tot aankoop overgaat. Onze ervaring leert
dat huishoudens met een batterij gemiddeld 60 procent
van hun opgewekte zonnestroom zelf consumeren. De
overige stroom wordt nog steeds teruggeleverd.

Ervaring in het achterhoofd
Netbeheer Nederland gaf eind vorig jaar een voorzet.
Geef 30 procent subsidie op de aanschaf en de
thuisbatterij is vanaf 2023 rendabel, ervan uitgaand
dat de geplande stapsgewijze afbouw van salderen
behouden blijft. Met onze concrete ervaring in België
in het achterhoofd, wilden we berekenen of 30 procent
daadwerkelijk genoeg is om thuisopslag ook hier van de
grond te krijgen.

Door de salderingsafbouw brengt die teruglevering elk
jaar minder op. Toch denken we dat een subsidie van
ruim 40 procent ook na 2022 zal blijven volstaan om
aan een terugverdientijd van zeven jaar te komen. De
prijs van batterijen is in tien jaar met bijna 90 procent
afgenomen. Zelfs in 2020, een jaar vol problemen in de
supply chains, zakte de prijs per kilowattuur nog met
ruim 10 procent.

Onze som is gebaseerd op een nieuw systeem van
14 zonnepanelen met een hybride omvormer dat
jaarlijks 4.700 kilowattuur opwekt en een batterij met
een opslagcapaciteit van 5.8 kilowattuur. De kosten
van dit systeem komen uit op 9.250 euro. 6.550 voor
de zonnepanelen plus omvormer en 2.700 voor de
batterij. We nemen hierbij aan dat particulieren ook de
BTW op hun batterij kunnen terugvragen. Ze helpen
netbeheerders immers om het net te ontlasten.
1.150 euro subsidie nodig
Hoe hoog moet de opslagsubsidie in Nederland zijn
om zo’n nieuw zonnesysteem met batterij in zeven
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Bestaand systeem
Voor bestaande zonnesystemen zonder batterij is het
plaatje wat minder gunstig. Vaak is een extra omvormer
nodig om het systeem geschikt te maken voor lokale
opslag. Maar als de vervanging van de oude omvormer,
iets dat elke tien jaar moet gebeuren, wordt benut
om op een hybride omvormer over te stappen, is de
investering in een batterij ook hier rendabel.
De conclusie is dus dat een aanschafsubsidie van
30 procent niet genoeg is, maar met een iets hoger
percentage is het wel degelijk mogelijk om ook in
Nederland een bloeiende markt voor thuisbatterijen te
creëren.
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MASSA IS KASSA,
HOE KRIJG JE GROTE
GROEPEN MEE IN PV?
Joyce Beuken

Begin 2021 beschikt Nederland over 10 gigawatt
geïnstalleerd PV-vermogen, een mijlpaal. Dit
zorgt ervoor dat het aandeel zonne-energie in de
Nederlandse energiemix zo groot is, dat het zich
in de Europese kopgroep terugziet. Toch ligt er
nog veel potentie. Op het dak weliswaar, want van
de negen miljoen gebouwen in Nederland heeft
nog geen 5 procent panelen op het dak liggen.
Waar te beginnen? Grote gebouwen en collectieve
initiatieven. Maar hoe krijgen we de massa mee?

Solar365 sprak met Roland van der Klauw, directeur
van Wocozon, en Judith Veraart, projectcoördinator van
Schooldakrevolutie, over hun aanpak.
Wie is de eigenaar?
Van het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties kreeg Schooldakrevolutie de
opdracht om alle vastgoedportefeuilles in kaart te
brengen. De eerste stap was om samen met de
schoolbesturen te kijken naar welke schooldaken direct
geschikt waren voor panelen. “In veel gevallen zijn
de schoolbesturen juridisch eigenaar, maar heeft de
gemeente economisch claimrecht. De gemeente stelt
in samenspraak met de schoolbesturen een integraal
huisvestingsplan op. Daarin stellen ze niet alleen
vast hoelang een schoolgebouw de onderwijsfunctie
behoudt, maar ook wanneer er renovatie of nieuwbouw
staat gepland”, legt Veraart uit. Het onderhoud van de
gebouwen is weer de verantwoordelijkheid van het
schoolbestuur.

Complexe rekening
Stichting Wocozon helpt corporaties aan panelen
voor op sociale huurwoningen. Van der Klauw vertelt
hoe Wocozon corporaties en andere grote spelers
benaderen en begeleiden bij het realiseren van eigen
opwek in grote hoeveelheden op hun gebouwen.
“Energiemaatschappijen maken het je niet makkelijker”,
meent Van der Klauw. “Energierekeningen zijn nou
eenmaal complex. Men weet meestal niet goed wat
er precies betaald wordt voor stroom, en dus ook niet
hoeveel goedkoper het is om nou eigenlijk zonnestroom
te nemen. Dat is de eerste barrière.”
Wocozon ontzorgt de corporaties door de
overeenkomst op te stellen en deze vervolgens zelf
aan te bieden aan de huurders van de woningen.
In een ideale wereld kan Wocozon zelf met de
huurdersvereniging om tafel, aldus Van der Klauw. “Als
je zelf een keer een uur met elkaar rond de tafel kunt,
kun je zelf een heldere uitleg geven en ook wat meer
de diepte in. Zo leren huurders welke voordelen ze
daadwerkelijk zullen gaan ervaren.”

Renovatie vervroegen
Als een school over drie jaar een grote renovatie op de
agenda heeft staan, dan wacht je dat moment vaak af.
Schooldakrevolutie jaagt verduurzaming echter liever
aan. “Als er pas over acht jaar een renovatie op de
planning staat, kun je de panelen nu al laten plaatsen. Je
kunt ook samen met een school kijken of een renovatie
of alleen het onderhoud van het dak een paar jaar naar
voren kan worden gehaald.”
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dat een dak niet geschikt is, de financiën complex zijn
en de gemeente het niet goed gaat vinden. Maar we
komen er al snel achter dat dit meer gevoelsmatige
obstakels zijn.” Na contact met de gemeente kunnen bij
de scholen veel belemmeringen worden weggenomen.
Aansluiting veranderen
Een van die belemmeringen is netcongestie, stelt
Veraart, maar daar is in veel gevallen een oplossing
voor. Voor veel basisscholen is het voldoende om
de aansluiting op het stroomnet aan te passen, om
zo de congestie tegen te gaan. “Het komt voor dat
een basisschool een grootverbruikaansluiting heeft,
die vrij eenvoudig aangepast kan worden naar een
kleinverbruikaansluiting, zodat de netbeheerder je toch
wel wil toelaten. De kosten hiervan zijn niet heel hoog.
Die nemen we dan mee in de businesscase. Onze rol is
dan ook grotendeels het zoeken naar oplossingen.”
Om een eventuele verdere financiële drempel te
verlagen kunnen scholen gebruikmaken van de Scholen
Energiebespaarlening van het Nationaal Warmtefonds.
Hiermee kan er tegen een laag rentepercentage en
zonder aansluitkosten geld geleend worden voor
een verduurzamingsproject. Dat houdt niet op na
zonnepanelen, maar omvat bijvoorbeeld ook isolatie en
ledverlichting.

Roland van der Klauw
Directeur van Wocozon
Belemmeringen wegnemen
Schooldakrevolutie leert scholen waar ze op moeten
letten bij het kiezen van een installateur. Er zijn grote
schoolbesturen die meerdere schoolgebouwen
beheren. “Hen helpen we bij het vergelijken van
offertes, en waar ze nog meer op moeten letten. Ook
inventariseren we met welke partijen scholen een goede
ervaring hebben gehad. Daar hechten we verder geen
waardeoordeel aan, maar we kunnen dit wel doorgeven
aan de volgende school.” Maar nog veel liever stimuleert
Veraart het om lokaal een installateur te zoeken. “Het is
natuurlijk ook een impuls voor de lokale arbeidsmarkt.
Misschien heeft een van de kinderen op school wel
ouders die kunnen installeren.”
Er wordt vaak begonnen met het aanstippen van
obstakels, betreurt Veraart. “Men gaat er meteen vanuit
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Informeren
Woningcorporaties kampen voornamelijk met een
drempel op het gebied van draagvlak. Gelukkig
weet Wocozon inmiddels goed hoe ze de transitie
aan de man kunnen brengen. “Het begint met een
aankondiging. ‘Goed nieuws! We gaan je stroomverbruik
minder duur maken.’ In de brief staat ook dat Wocozon
hen binnenkort benadert, omdat het huis door de
corporatie is aangemerkt en volgens onze gegevens
bovendien geschikt is. Er zit een FAQ bij en een
uitnodiging om een webinar bij te wonen. Maar, als
maatregelen dat toelaten, organiseren we veel liever
een fysieke bijeenkomst in de buurt. Daarna volgt
het specifieke aanbod.” Op de brief staat ook een
telefoonnummer. Huurders kunnen Wocozon direct
bellen als ze vragen hebben, voegt Van der Klauw toe.
De bewoners hoeven de investering van de huurwoning
in geen geval zelf te doen. Voor het bekostigen van
een project kan de corporatie kiezen: “Indien ze
over voldoende middelen beschikken kunnen ze zelf
investeren, maar er kan ook gekozen worden voor een

100 procent externe financiering door Wocozon. Zo
is budget nooit een belemmering om toch tempo te
kunnen maken.”
Stroom voor gedeelde voorzieningen
Van der Klauw neemt ons mee de praktijk in. Hoe komt
de installatie eruit te zien? “Bij huurwoningen vinden er
veel meer wisselingen plaats tussen de bewoners dan in
het koopsegment. De hoeveelheid panelen die op een
specifieke woning geïnstalleerd wordt, is gebaseerd op
het verwachte verbruik van de woning.”
Hoogbouw is een wat ingewikkelder verhaal. “In dat
geval moet je kijken naar de hoogte van het gebouw. Als
je op drie hoog zit, is het misschien nog wel haalbaar
om er voor het hele pand iets mee te doen. Bij twaalf
hoog wordt dat lastiger.” In dat geval moet je volgens
Van der Klauw kijken of er centrale voorzieningen “zoals een lift” - aanwezig zijn waarvan de panelen de
stroomkosten omlaag kunnen brengen.
Postcoderoos
In het geval van een groot dak zou er ook nog gekeken
kunnen worden naar de postcoderoosregeling. “Kortom,
voor ieder gebouw is er een oplossing op maat te
vinden. We kijken per gebouw wat er interessant is. Er is
in ieder geval geen reden voor een corporatie om niet
te leggen.”
Belang onderwijs
Het belang van de school wordt door
Schooldakrevolutie ten alle tijden vooropgezet, vertelt
Veraart. “We hebben geen winstoogmerk. Onze
missie is puur dat alle kinderen op school over zonneenergie kunnen leren. Hierom kiezen we ook voor
scholen, daarmee kun je alle kinderen bereiken.” Het
belangrijkste is volgens haar dat een school dit weet te
organiseren.
Samenwerking buurt
“Financiële haalbaarheid is natuurlijk een belangrijke
pijler, maar het moet ook veilig gebeuren. Zo adviseren
we om Scope 12-inspectie te laten uitvoeren.” Veraart
ziet graag dat scholen de zonnepanelen als het ware
zichtbaar maken. Niet middels een glazen dak, maar
bijvoorbeeld middels een dashboard.
Samenwerking met de rest van de buurt kan ook een
stimulans zijn. Als een gebouw een groot dak heeft,

Judith Veraart
projectcoördinator van Schooldakrevolutie
kan er ook gekeken worden naar de mogelijkheid tot
samenwerking met een energiecorporatie, stelt Veraart.
Dubbele functie
Een belangrijke trend om het draagvlak van PV
binnen grote groepen mensen te vergroten is het
toepassen van dubbele oplossingen. Oftewel, hoe
haal je het meeste energie uit iedere vierkante
meter dak? Wocozon biedt hierom ook PVT aan bij
woningcorporaties. “Het regeerakkoord stimuleert
tevens de interesse in de hybride warmtepomp.
Door zonnewarmte slimmer te benutten kun je de
energietransitie veel meer versnellen.”
Potentie
Hoeveel potentie ligt er nog? Er zijn in Nederland circa
2,4 miljoen sociale huurwoningen. Hiervan is ongeveer
50 procent vrijwel meteen geschikt voor zonnepanelen.
250.000 van die woningen zijn al van panelen voorzien,
dus nog 1 miljoen te gaan. Als we in 2030 de eerste
klimaatdoelstelling gehaald willen hebben, is dit het
zogenoemde laaghangend fruit, meent Van der Klauw.
2030
Ook Schooldakrevolutie mikt op 2030. De laatste twee
jaar zijn zo’n 80 tot 90 procent van de scholen al in
kaart gebracht. “Momenteel hebben 30 procent van
de scholen zonnepanelen. Een groot deel van de 70
procent laat op zich wachten omdat er gunstigere
momenten aankomen voor het installeren van de
panelen.” Het aantikken van de 100 procent moet
uiterlijk in 2030 gebeurd zijn. “We denken met ons werk
in 2025 klaar te zijn. Tegen die tijd hebben alle scholen
in ieder geval de kans gehad om bij ons aan te kloppen”,
meent Veraart.
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SOLAR SOLUTIONS
INTERNATIONAL

DE GROOTSTE VAKBEURS
VOOR ZONNE-ENERGIE
IN NOORDWEST-EUROPA

Innovaties van:
Esdec | SolarEdge | Huawei | BayWa | VDH Solar
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Esdec is wederom prominent aanwezig op
Solar Solutions International. De internationale
ontwikkelaar, producent en leverancier van
eenvoudige doch sterke montagesystemen is goed
vertegenwoordigd binnen de Benelux met een
hoofdkantoor op Nederlandse bodem.
Als koploper wil Esdec zoveel mogelijk bijdragen aan
veilige en verantwoorde groei van de solar sector.
Daarom houden ze tijdens de ontwikkeling van
producten zoveel mogelijk rekening met toekomstige
wet- en regelgeving. “De afgelopen jaren hebben
we met Esdec hard gewerkt om het inzicht van de
koppelingsfactor (red. hoe goed panelen elkaar op
hun plaats houden bij hoge winddruk) te integreren
in de ontwerpen van de systemen en de in onze
testprogramma’s.”
NEN-norm
Voor alle systemen heeft Esdec deze mechanische
koppeling uitvoerig getest met zogenoemde lifttesten.
“De toevoeging van al deze extra testdata aan de
windtunneltestdata maakt dat onze ballastcalculaties
van plat dak montagesystemen nog nauwkeuriger en
betrouwbaarder zijn. En sinds kort ook in lijn met de
eisen in de vernieuwde NEN 7250-norm.”

Op Solar Solutions International zal Esdec twee
nieuwe, geassembleerde producten aan de markt
presenteren, die montage met het bekende
ClickFit EVO op verschillende type daken mogelijk
maken. Smudde: “De eerste is een stokschroef
met een geïntegreerde rail-connector, voor
toepassing op verschillende soorten schuine
daken. De tweede is een felsklem, met de
klikbevestiging voor de montagerail er al op
geassembleerd. Deze klem is er in drie varianten
voor de verschillende type felsdaken.” Wie
benieuwd is naar deze nieuwste toevoegingen
aan Esdec’s productassortiment, kan de stand
bezoeken.
Ontmoet Esdec op stand C1
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Ontwikkelingen gevolgd
Begin dit jaar kwam er een update van Flatfix Fusion op
de markt. “Wij volgen de ontwikkeling van panelen op
de markt nauwgezet zodat we onze montagesystemen
daarop kunnen aanpassen”, vertelt Thijs Smudde,
communicatiemanager bij Esdec Benelux. “Panelen
worden steeds groter, zowel in de lengte als de breedte.
Met name in de residentiële sector zien we dat de
toegepaste panelen steeds breder worden.”
Nieuwe componenten
Daarom introduceerde Esdec per eind januari nieuwe
componenten voor FlatFix Fusion, die geschikt zijn
voor bredere en langere panelen. Net als voorgaande
systemen zijn ook de nieuwe versies getest, om
voor wat betreft de ballastering weer de goedkeurig
van adviesbureau Peutz te kunnen krijgen. “De
ballastberekening blijft dan ook nauwkeurig en
betrouwbaar, een geruststellende gedachte voor de
installateur en de eindklant.”

Iedere stakeholder heeft er baat bij als de
installateur het product vervolgens op de juiste
manier op het dak plaatst bij de klant. Humfrey
Disco, commercial technical marketing manager bij
SolarEdge, geeft trainingen op het kantoor waarmee
hij de installateur helpt om in een vroeger stadium
na te denken over het design en daarmee ook de
aanbieding richting de klant.
In de training, die van 9:00 tot 12:30 duurt, worden
alle commerciële producten behandeld, van power
optimizer tot omvormer. “Ik leg de basis design regels
uit, tips en tricks op gebied van smart stringing,
maar behandel ook de technische aspecten van de
producten.” Disco hoopt vooral dat de training ervoor
zorgt dat de installateur als engineer gaat denken. “Niet
alleen: hoe vul ik het dak? Maar meer hoe kan ik een
zo optimaal mogelijk aanbieding maken, waarbij niet
alleen de paneel- keuze, oriëntatie en hellling centraal
staat, maar waarbij direct ook een zo optimaal mogelijk
design, zo groot mogelijke besparing op bekabeling en
arbeid centraal staat.”

benodigd om het project voor te bereiden voor
uitvoering. We kunnen installateurs ondersteunen in
deze voorbereidende fase, of meedenken in een zo
optimaal mogelijk design na opdracht.”
Ook tijdens de installatiefase kan er assistentie worden
verleend. “We kunnen bijvoorbeeld samen een kickoff verzorgen tijdens de start van het project, een field
engineer tijdens de installatie langs sturen op locatie
om mee te kijken, of samen een inbedrijfstelling te
verrichten met centraal learning on the job. We streven
ernaar om samen projecten aan te pakken.”
Interactieve sessie
In eerste instantie trainde Disco vanwege de
maatregelen kleinere groepen van circa tien man, maar
inmiddels wil hij de groep ook eigenlijk niet groter
maken dan dat. “Zo houd je de aandacht erbij en blijft
de sessie interactief. En dat is voor een training juist zo
belangrijk. Je krijgt input en kunt de discussie aangaan.”

Veelvoorkomende issues
Disco ziet het immers vaak fout gaan. “De installateur
krijgt het verzoek om een aanbieding te maken. De
installatie wordt op het dak in getekend zodat de
omvang duidelijk is. De aanbieding wordt uitgebracht
richting de klant en wordt een opdracht. Maar dan
volgt de vraag; hoe maak je dan van die daktekening en
layout nu een geoptimaliseerd design?”
Op die vraag probeert Disco in zijn training antwoord
te geven. Tijdens de training geeft hij tips en tricks om
veelvoorkomende issues te tackelen, grotendeels aan
de hand van voorbeelden en foto’s uit de praktijk. Hij
behandelt alle facetten die de engineer tegenkomt
wanneer een design van een project wordt voorbereid
voor uitvoering. “We doen een stap terug, en denken
vervolgens een stap verder vooruit. Het is belangrijk om
op voorhand al een gedetailleerder plan uit te werken.”
Assistentie voor, na en tijdens
Disco vervolgt: “Als je in de aanbiedingsfase al een
zo optimaal mogelijk design en layout uitwerkt, kun
je het systeem aanbieden met de juiste besparingen
aan materiaal en arbeid. Dit vergroot de kans op een
opdracht en na opdracht is er minder inspanning

De trainingen zijn gedurende het hele jaar
gepland twee keer per maand op vrijdagochtend
van 9:00 tot 12:30. Er zijn geen kosten aan
verbonden. “Uiteindelijk heeft iedereen baat bij
de training. Door de kennis te delen, kunnen de
engineer en installateur dit direct in de praktijk
brengen, zowel in de voorbereidende als de
uitvoerende fase. Nog belangrijker, door samen
te werken kunnen we eerder worden betrokken
bij een project, om hen bij te staan met advies
en ondersteuning.” Registreren voor een training
van SolarEdge kan via de website: https://www.
solaredge.com/nl/learning-center.
Ontmoet SolarEdge op stand C7
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‘ONZE BATTERIJEN
ZIJN ALS ZWITSERSE
ZAKMESSEN’
De markt vraagt, in verband met congestie,
regelgeving, maar zeker ook financiële
bedrijfsbelangen, om nieuwe oplossingen. De
Battery Energy Storage Solution (BESS) van Huawei
is vergelijkbaar met een Zwitsers zakmes: het
heeft vele mogelijkheden. Aan het woord zijn Evert
Bende, technisch consultant, en Bouke van der
Weert, solutions director bij het bedrijf.
Bende: “Wanneer een bedrijf geen netaansluiting
kan krijgen of zijn aansluiting niet kan vergroten kost
dat geld. Als een bedrijf PV heeft ontstaat er vaak
een mismatch tussen het moment van opwek en het
moment van consumptie. Op zulke momenten kunnen
onze batterijen worden ingeschakeld.”
De energiemarkt is een nieuwe kans voor de BESS
Hij vervolgt: “De batterij kan ook worden gebruikt als
tool bij financiële optimalisatie. Men kan gebruik maken
van uitgestelde levering waarbij niet op het moment
van opwek wordt geleverd, maar op een later gunstiger
moment. En men kan de stroom verhandelen, al dan
niet samen met partners die hier gespecialiseerd in zijn.
De energiemarkt is een nieuwe kans en maakt de weg
vrij voor de slimme oplossingen van de BESS.”
Van der Weerdt: “Huawei kan de hele hardware-keten
voor deze systemen leveren, tot aan het energie
management systeem toe. Batterijen kunnen een
belangrijke bijdrage leveren aan de stabiliteit van
ons elektriciteitsnetwerk, maar bestaande systemen
zorgen ook voor vraagstukken. Zo zijn ze van oudsher
complex in onderhoud, beginnen na een jaar of zeven
veel systemen te verouderen en moeten ze uiteraard

De levertijd voor de BESS is rond de vier maanden.
Huawei is te vinden op standnummer C9
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brandveilig zijn. Al deze problemen heeft Huawei,
met jarenlange ervaring opgedaan bij datacenters,
telecombedrijven en microgrids getackeld. Onze BESSsystemen zijn overigens ook ontwikkeld om te gebruiken
bij extreem lage en hoge temperaturen. Een van de
redenen waarom voor ’s werelds grootste batterijproject
van 1.300 megawattuur in Saoedi-Arabië de keuze op
Huawei is komen te vallen.”
Viervoudig beveiligingssysteem
Hij gaat verder: “Zo hebben wij een gedecentraliseerd
batterijsysteem zodat, als er een storing zou
ontstaan, niet het hele systeem uitvalt. De container
is onderverdeeld in racks, en die bevatten meerdere
battery packs. De Battery Pack Optimizer zorgt ervoor
dat de batterijen in het pakket onafhankelijk van elkaar
kunnen werken. Ook kalibreren wij de cellen continue,
zodat ze bij elkaar in de pas blijven lopen en maken we
gebruik van luchtkoeling.”
De BESS van Huawei heeft een viervoudig
beveiligingssysteem om thermal runaway te voorkomen.
Zo wordt elke cel apart gemeten en als er een cel uit de
pas loopt wordt die automatisch uitgeschakeld. Er zijn
rookmelders, CO2-melders en waterstofsensoren, als
er een afgaat schakelt het systeem direct af waardoor
problemen geïsoleerd worden voordat ze escaleren.
En mocht er toch nog iets fout gaan dan heeft het
systeem een eigen gasblusinstallatie in de container. Als
allerlaatste bevindt zich nog een brandbluskoppeling
aan de buitenkant van de container. Met deze
uitgebreide veiligheidsmaatregelen kan het systeem dus
ook worden ingezet als buurtbatterij.

VERZEKER DE HELE
PV-INSTALLATIE ÉN
OPBRENGSTVERLIES
NA SCHADE
Met een nagelnieuw distributiecentrum van 14.000
vierkante meter in Bergen op Zoom mag managing
director van BayWa, Thomas Lechat, zich oprecht
trots voelen. De locatie ligt strategisch tussen de
havens van Antwerpen en Rotterdam, wat het
maken van onnodige transportkilometers beperkt
en de leveringssnelheid van een van de grootste
groothandels in zonne-energieproducten ter wereld,
vergroot.
Lechat: “Omdat de vraag naar batterijen groeit is er een
veilige supply chain en opslag voor lithium-ionproducten
geïmplementeerd in ons nieuwe distributiecentrum.
We voldoen aan alle veiligheidsnormen en kijken vol
verwachting uit naar de Nederlandse storage-boom, die
we de komende jaren verwachten. Inmiddels hebben
we meer dan 7.500 batterijsystemen naar de markt
gebracht.”
PV verzekeren tegen stormschade
“De ontwikkelingen in de solarwereld staan nooit stil. Of
het nu om het afschaffen van de terugtellende meter
in België gaat, de congestieproblematiek in Nederland
of de wereldwijde transportproblematiek of tekorten in
grondstoffen, we moeten overal op kunnen acteren”,
zegt de managing director.
In februari werd nogmaals duidelijk dat
klimaatproblematiek echt is, toen een serie van stormen
Nederland en de omliggende landen teisterden. Lechat:
“Er ligt in Nederland inmiddels 13 gigawatt PV-capaciteit
op daken. Wij verkopen premium montagemateriaal
en hebben gelukkig nog niet veel stormschade
geleden. Maar er zijn ontzettend veel verschillende
montagemiddelen op de markt. Je kunt ze nog zo goed
monteren en alle bouwbesluiten en NEN-normeringen
in acht nemen, bij extreem weer kan er wat mis gaan.
Als een dak het niet houdt gaat ook de PV mee. Dan
kun je maar beter goed verzekerd zijn. En dat kan
tegenwoordig ook bij BayWa.”

Ook opbrengstverlies wordt gedekt
Via een Duitse verzekeringsmaatschappij is het mogelijk
PV-installaties, of het nu dak- of grondgebonden
systemen zijn, te verzekeren. En de verzekering
dekt niet alleen de schade aan de panelen, het
montagemateriaal en het dak, zoals de ‘gewone’ brandof opstalverzekering doet, maar ook de misgelopen
energieopbrengsten.
“Dit is wel uniek”, vertelt Lechat, “Want stel dat je een
installatie weer moet opbouwen na schade, dan kost
dit tijd en dus heb je ook geen elektriciteitsopbrengsten
gedurende deze periode. Deze verzekering dekt het
opbrengstverlies tot 80 procent met een maximum van
een jaar.”
Voor eindklant en installateur
Aangezien de klimaatverandering ervoor lijkt te zorgen
dat dit soort grote stormen niet ‘slechts’ een keer in de
vijf jaar, maar vaker gaan voorkomen, is het belangrijk
dat de eindklant zich kan verzekeren. Maar het is ook
van belang voor de installateur van grote projecten
om zichzelf tegen dit soort kosten in te dekken. De
verzekering dekt niet alleen de zonnepanelen, maar
ook de montagematerialen, de omvormer, de batterijen
en de laadpaal. Voor een residentiële installatie is het
mogelijk een verzekering voor tien jaar af te sluiten
vanaf 550 euro.

Ook de TPO-oplossing van BayWa is zeer goed
bruikbaar voor installaties die op plekken staan
waar storm regelmatig huishoudt.
Wil je meer weten? Je vindt BayWa op
standnummer A9, A10 en B11.
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GROTERE JAS VOOR
VDH SOLAR
In de zomer van 2020 nam VDH Solar zijn intrek in
een nieuw bedrijfspand en distributiecentrum van
5.000 vierkante meter in Hazerswoude. Inmiddels
blijken ze alweer uit deze jas te zijn gegroeid. Lucien
van der Heide, directeur van de totaalleverancier
van zonne-energiesystemen, legt uit hoe het komt
dat ze sinds die tijd zo enorm zijn gegroeid dat het
nu al tijd is voor uitbreiding.
Het nieuwe pand van 5.000 vierkante meter staat op
11.000 vierkante meter grond. En dat is maar goed ook,
want inmiddels is duidelijk dat er meer ruimte nodig is
en wordt er nog eens 5.000 vierkante meter aan extra
magazijnruimte gebouwd. Dat heeft alles te maken met
de nog altijd groeiende verkoop van zonnepanelen,
maar zeker ook met de run op warmtepompen en de
opkomende markt voor thuisbatterijen.

Vorig jaar hebben we op de vakbeurs Solar Solutions
International de Best Innovation Award gewonnen met
ons kassenpaneel. Nederland is een echt kassenland
en met ons op maat gemaakte paneel kun je die daar
vrij eenvoudig gebruiken als energieopwekker. Dit
was tot voor kort nog niet zo gebruikelijk. Ook leveren
wij drijvende panelen die op waterbassins geplaatst
kunnen worden. Inmiddels kun je wel zeggen dat we dé
expert voor de agri-business geworden zijn.”
Hij vervolgt: “Ook onze nieuwe en mooiere AEG
ultrablack high efficiency zonnepanelen en onze microomvormers van FocuS-E van APSystems zijn nieuw in
ons assortiment. En in het tweede en derde kwartaal
van dit jaar presenteren wij ook een nieuwe serie
omvormers, laadpalen en opslagsystemen. Genoeg
om over te praten in onze stand op Solar Solutions
International.”

Opslagcontainers voor thuisbatterijen
Naast een groter magazijn zijn er ook vier nieuwe
laad- en losdocks gepland en worden er speciale
opslagcontainers geplaatst voor thuisbatterijen.
De aanvragen voor thuisbatterijen hebben een
vlucht genomen na de afschaf van de Belgische
salderingsregeling en zullen met een eventuele subsidie
op batterijen en de afbouw van de salderingsregeling,
ook in Nederland binnenkort van de grond gaan komen.
Van der Heide is trots op het feit dat VDH Solar,
ondanks alle strubbelingen met prijsstijgingen en
transportproblematiek van de afgelopen tijd, zijn
klanten steeds kon blijven leveren. “Installateurs
kunnen 24 uur per dag, 7 dagen per week online bij ons
bestellen en dat heeft bijgedragen aan onze groei. We
doen er echt alles aan om ze goed te kunnen bedienen,
dat betekent dat we riante voorraden aanhouden.”
VDH Solar Greenhouse Systems
Een van de belangrijke groeiende takken is VDH Solar
Greenhouse Systems. “Dat is echt goed van de grond
gekomen. We zijn daar druk bezig met sales, maar de
bedrijven weten ons inmiddels ook zelf goed te vinden.
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VDH Solar is te bezoeken op
standnummer E12
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Folkert Struijs

Folkert Struijs

Joyce Beuken
Pas toen een van onze collega’s al jaren bij Solar
Solutions International had gewerkt, ontdekten wij
dat zij een geit in haar kleine Amsterdamse stadstuin
had lopen. Dit werd een gevleugelde uitdrukking die
betekent: een bijzondere persoonlijke interesse waar je
tijdens professioneel contact niet zo snel achter komt.
In deze rubriek vragen wij mensen met een functie in
de zonne-energiewereld wat zij gaan doen... en wat
hun geit in de tuin is!

De een geniet van een goede whisky, de ander pakt
uit met een goed glas wijn. Minder vaak belicht
maar wel degelijk aanwezig, is de markt voor goede
speciaalbieren die een groot aantal fanatiekelingen
omvat. Folkert Struijs, teamleider en -coördinator
bij Libra Energy, kan aandachtig genieten van goed
bier, maar beschikt ook over een grote hoeveelheid
kennis rondom verschillende brouwsels.
Volgens Struijs is zijn passie genetisch bepaald. “Mijn
vader is fervent trappisten- en abdijbierdrinker. Ik dronk
toen ik was jonger was met name pils. Gaandeweg
bracht ik steeds vaker een bezoek aan België, samen
met mijn vader, om biertjes te halen, waardoor mijn
smaakpallet zich verder kon ontwikkelen.”
Broer en Zus
Struijs ging ook aan de slag met zijn eigen bierrecepten.
Hij brouwt ze echter niet in zijn eigen badkuip. “Ik
besteed mijn recepten uit aan een externe brouwerij. Er
zijn veel microbrouwerijen in Nederland die al vanaf 50
liter aan de slag gaan met je recept.” Vlakbij het kantoor
van Libra Energy bevindt zich toevallig brouwerij Broer
en Zus. “Deze lokale brouwer had het natuurlijk zwaar
als gevolg van de coronacrisis. Libra Energy wilde iets
doen voor het personeel, de klanten en de leveranciers.
Zo ontstond het idee om hier een bier te laten
brouwen.”
Struijs ontwikkelde een recept. “Omdat de winter eraan
kwam moest het een donker biertje worden. Het werd
een combinatie van twee stijlen. De quadrupel, een
zwaar en zoetig biertje, en een dubbel, die moutig
en vol is. Het resultaat was het toegankelijke High
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Voltage, met een lichtzoete smaak en een vol moutige
ondertoon. We lieten een batch van 1.000 liter brouwen
die we uitdeelden. Het was een groot succes. Klanten
waren zeer tevreden en tegelijkertijd steunden we de
middenstand.”
Lopen op één been
Afgelopen zomer volgde een Weizen bier, met
tarwe natuurlijk, en een beetje kruidnagel. Volgens
Struijs een biertje met een lekker zuurtje. “Om zelf
te kunnen brouwen heb je echt veel ruimte nodig.
Gelukkig bestaan er veel microbrouwers die met zelf
aangeleverde recepten werken.”
Thuis heeft hij zo’n tweehonderd bieren staan. “Van
elk soort heb ik er twee, want op één been kun je niet
lopen. Ik heb ook een aantal bieren die ik voor langere
tijd laat rijpen in een kelder. Hertog Jan Grand Prestige
bijvoorbeeld, daarvan leg ik elk jaar wel een fles apart.
Het schijnt dat deze bieren na een jaar of dertig rijpen
veel weg hebben van een dure port. De koolzuur
verdwijnt eruit en de smaak evolueert met de jaren.”

Kennis
Struijs weet de meest uiteenlopende dingen te vertellen
over bier. “Een tapbiertje bevat meer koolzuur. Daarom
moet het in een nat glas geschonken worden. Een bier
op fles moet juist in een droog glas, omdat het anders
sneller doodslaat.” Hij haalt zijn kennis niet alleen uit de
praktijk, maar ook uit boeken. “Ik kreeg van een collega
een boek over bieretiketten. Bier is meer dan alleen de
inhoud van een flesje. Als je het etiket goed gaat lezen
vallen je ineens weer hele andere dingen op.” Struijs
geeft een voorbeeld. “Iedereen kent Delirium wel, maar
hoe smaakt dat bier? Dat weten veel mensen niet te
zeggen. Het roze olifantje op het etiket blijft echter
hangen bij de consument.” Slimme marketing, aldus de
deskundige.
De mooiste brouwerij volgens Struijs? “Bronckhorster in
Rha, in het Oosten van het land. Ze hebben bijzondere
donkere, moutige bieren. Die vind ik het mooist. Ook
bieden ze allerlei special editions aan. Het bier wordt
daarvoor op bijzondere vaten gerijpt. Denk aan vaten
van Jameson whisky of Jamaican rum. Hun blend is
daarnaast structureel goed”, besluit de kenner.
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GROEI ZONNE-ENERGIESECTOR STOKT DOOR
HOGERE PRIJZEN
In 2021 werd het groeivermogen van de
zonnestroom sector door de aanhoudende
pandemie op de proef gesteld. Voor het eerst in
jaren groeide het jaarlijkse nieuw geïnstalleerd
vermogen niet met dubbele cijfers. Tegelijkertijd
betekent de toename van 3,6 naar 14,5 gigawatt
aan totale capaciteit, dat Nederland per hoofd
van de bevolking het meeste PV heeft in Europa,
wereldwijd doet alleen Australië het beter.
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Toch lijkt de verstoorde groei van tijdelijke aard. Zo
steeg de importwaarde van zonnepanelen met 65
procent, veel meer dan de prijsstijging van de panelen
op zich. Daarmee ligt er voor het komende jaar
verdere groei in het verschiet. De sterk toegenomen
energieprijzen spelen hierbij een belangrijke rol. Op
het huidige niveau kunnen zonnestroomprojecten
hun energie produceren zonder subsidie en zijn
terugverdientijden voor residentiele installaties
historisch laag.

In het residentiele segment van de markt zijn er
inmiddels meer dan 1,5 van de grofweg 8 miljoen
huizen die al zonnepanelen hebben. Daarbij geven
mensen steeds vaker aan dat zij zonnepanelen zien als
een manier om hun steentje bij te dragen in de strijd
tegen klimaatverandering.
Prijsstijgingen en verstoringen over de gehele
leveringsketen, netcongestie en verzekerbaarheid
van grote daken drukten allen op de ontwikkeling in de
projectenmarkt afgelopen jaar.
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Om de ontwikkeling van de zonnestroom de komende
jaren door te kunnen zetten zullen we verder moeten
kijken dan een toename van het aantal panelen. Het
aanbod uit opwek zal een goede balans moeten
bewaren met de vraag. Bijvoorbeeld door verbruik te
verplaatsen naar tijden met de hoogste opwek. Maar
ook door de combinatie van zonnestroom en een vorm
van energieopslag vaker in te zetten.
Zo biedt de combinatie van grootschalige zonnestroom
met opslag de mogelijkheid om op korte termijn
de CO2-uitstoot van onze energievoorziening te
verminderen, zelfs binnen de mogelijkheden van het
huidige elektriciteitsnet.
Op dit moment is zonnestroom met 11,2 terawattuur
goed voor bijna 10 procent van de jaarlijkse
elektriciteitsvraag.

Niet hernieuwbaar
Wind op zee

Zon PV
Biomassa

Wind op land
Waterkracht

De beoogde elektrificatie van de industrie en het
vervoer betekent dat er in komende jaren naast de
extra opwek uit windenergie en toenemende behoefte
zijn aan elektriciteit uit duurzame bronnen. Om op
die behoefte in te spelen zal PV de komende jaren in
verschillende vormen blijven uitbreiden.

Het Nationaal Solar Trendrapport
brengt ieder jaar in januari een
uitgebreid overzicht van de marktcijfers
over het voorgaande jaar. Naast
kerncijfers over jaarlijkse nieuwe
installaties en onderverdelingen per
marktsegment, worden ontwikkeling
in de projectenmarkt en de prijs van
zonnestroom in kaart gebracht. Het
rapport is gratis te downloaden via
www.solarsolutions.nl/trendrapport.
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WARMTE 365

Duurzaam verwarmen, koelen, ventileren en isoleren

Nieuws over:

Analyses over:

Columns over:

Noodzakelijk SDE-budget | TNO’s

Verduurzamingseis bij renovatie

De warmtetunnelvisie (Rob

warmtewingevel | Verwarming met

| Investeringen in hernieuwbare

Verbrugge) | Gouden tijden voor de

neptunusballen

energie | Warmteopslag

warmtesector (Khing Go)

BEURSCATALOGUS - 2022

49

NIEUWS
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TNO TEST WARMTEWINGEVEL
Huizen met grote raampartijen op het zuiden vangen
veel warmte. TNO is een pilot begonnen met zes
huizen in Eindhoven en Helmond om deze warmte
in te zetten om het huis te verwarmen via een
warmtepomp.
Bij deze woningen zijn de gevels bedekt met een paneel
en coating. De coating reflecteert het zonlicht maximaal
en door de zonnewarmte op te vangen kan het gebruikt
worden voor de verwarming van de woning.

‘12 MILJARD EURO SDE-BUDGET NODIG
VOOR WARMTETRANSITIE’
Duurzame warmte, elektrificatie en groen gas
zijn van cruciaal belang voor de energietransitie,
maar deden het niet goed in de recente SDE++subsidierondes. De Nederlandse Vereniging
Duurzame Energie (NVDE) stelt voor om een budget
van 12 miljard euro vrij te maken voor het jaar 2022
om deze technologieën een kans te geven.

In de voorgaande twee jaar zijn in het SDE-systeem
bijna alle bronnen van duurzame warmte, elektriciteit
en gas afgevallen. Hierdoor gaan er veel mogelijkheden
voor CO2-reductie verloren, en dit terwijl we deze hard
nodig hebben om aan onze klimaatdoelen te voldoen.

De NVDE heeft onderzoeksbureau Aurora ingehuurd
om erachter te komen hoeveel geld er nodig is in 2022
om duurzame warmte, groen gas en elektrificatie deze
kans te bieden.

Onderzoeksbureau Aurora uit de verwachting voor
de SDE++-ronde, die in juni dit jaar open zal gaan. In
het middelste scenario verwacht Aurora een minimaal
SDE++-budget nodig te hebben van 12 miljard euro
voor praktisch alle technieken. Hoe kleiner het budget,
hoe minder technieken beschikbaar zullen zijn.

Om de hoge klimaatdoelen van het nieuwe kabinet te
bereiken, is elke techniek van groot belang. En omdat
de projecten lang duren om te voltooien, is een zekere
haast geboden. Als gevolg hiervan is deze SDE-ronde
van cruciaal belang voor het voltooien van voldoende
projecten tegen 2030.

Warmtenetten vallen naar verwachting als eerste af.
Er van uitgaande dat er veel subsidieaanvragen zullen
worden gedaan, drukt met name CO2-opslag veel
warmtetechnieken uit de subsidieboot. Uitgaande van
een budget van minder dan 12 miljard euro, zal er
weinig overblijven.

Het budget voor de SDE-ronde van 2021 was 5 miljard
euro, en er is voor een totaal van 12 miljard euro
aan projecten voorgesteld. De subsidie wordt echter
voornamelijk toegewezen aan CO2-opslag, zonneenergie en restwarmte.

Gezien de huidige gascrisis, is het opmerkelijk dat
aardgasvervangingstechnologieën wegvallen wanneer
budgetten te strak zijn. Aardgas is namelijk vaak vereist
voor CO2-opslag of gebruik. Dit is een reden om ervoor
te zorgen dat dergelijke duurzame aardgasvervangers
moeten worden besproken.
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Coating wordt aangebracht op lichtgewicht panelen
TNO werkt hierbij samen met AkzoNobel en Emergo.
De truc is dat de coating, met daarin microscopisch
kleine pigmentdeeltjes, de warmte niet afstoot maar
juist opneemt. Zo kun je ook nog gebruik maken van de
straling van zonlicht, het zogeheten infrarood en uv-licht.
De coating kan ook in lichte kleuren worden gemaakt. Dit
concept is ontwikkeld met behulp van Europese subsidie
in een project genaamd Envision.
De coatings worden aangebracht op lichtgewicht panelen
die aan gevels worden bevestigd. Aan de achterkant is een

buizenstructuur gemaakt om de warmte van het zonlicht
te transporteren naar de warmtepomp.
Onderzoek of de coating ook kan worden toegepast
voor koeling
De zes proefwoningen zijn typische jaren ‘60-woningen,
waarvan de isolatie vaak in slechte staat is en die met
de pilot een mooi proefproject zijn. TNO doet verder
onderzoek om te zien of deze variant ook toegepast
kan worden voor koeling, en hoe warmteopslag kan
worden gekoppeld aan deze coating. Om te weten
welke warmtepomp het meest geschikt is, zijn in de
proefwoningen verschillende typen warmtepompen
geplaatst.
De woningen worden energetisch gemonitord en de
bewoners worden geïnterviewd om te bekijken of het goed
genoeg werkt. Het doel van de pilot is om de toepassing in
de praktijk te toetsen en om te onderzoeken in welke mate
het concept bijdraagt aan het aardgasloos maken van
bestaande woningen. De resultaten van de pilot worden
later dit jaar bekend gemaakt.
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NEPTUNUSBALLEN
HOUDEN DE BOEL
WARM
Eigenlijk heten ze posidonia oceanica, maar in de
volksmond staan ze bekend als neptunusballen of
zeegrasballen. In Duitsland worden ze verwerkt tot
isolatiemateriaal.
Het materiaal is warm in de winter en koel in de zomer,
geluiddempend, schimmelresistent, milieuvriendelijk
en biologisch afbreekbaar. Het bouwmateriaal werd
enkele jaren geleden ontdekt door wijlen hoogleraar
architectuur en monumentenzorg Richard Meier.
Gedroogd zijn ze schimmelresistent
Zijn vrouw en zoons hebben het materiaal inmiddels
verder ontwikkeld en geproduceerd. Het zeegras komt
uit de Middellandse Zee en groeit op tientallen meters
diepte. Tijdens storm wordt het losgerukt van de bodem
en spoelen de bollen aan op het strand.
Meier zag de ballen in grote getalen op het strand
liggen tijdens een vakantie aan de Spaanse Costa
Blanca. Het bleek dat ze rechtstreeks de vuilverbranding
in gingen. Maar als de ballen gedroogd zijn en klein
worden gehakt blijft er een bouwmateriaal over dat
snel droogt, schimmelresistent is en goede warmte- en
geluiddempende eigenschappen heeft.
Arbeidsintensief
Meier richtte zijn bedrijf NeptuTherm op en won
verschillende innovatieprijzen. De echt grote doorbraak
kwam na zijn dood in 2020 en 2021 door meer
aandacht in de bouw voor duurzaamheid.

Dagelijks op de hoogte van het
laatste nieuws? Bezoek
www.warmte365.nl

Het aanbod van zeegrasbollen is best groot, want er
spoelt naar schatting elk jaar zo’n 50.000 kubieke meter
aan. Maar dat ligt verspreid over de hele Middellandse
Zeekust. Het verzamelen is een arbeidsintensieve klus.
Ook is de toelevering niet constant omdat ze alleen
kunnen worden verzameld na storm. Tenslotte zijn de
kosten drie tot vier maal hoger dan synthetische isolatie.
Een groot voordeel is wel dat de zeegrasmatten volledig
natuurlijk en afbreekbaar zijn.
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ANALYSE

‘DE VERDUURZAMINGSEIS BIJ
RENOVATIE GAAT VEEL GOEDS
BETEKENEN VOOR DE
WARMTESECTOR’
Jan de Wit
Huiseigenaren die hun huizen ingrijpend renoveren,
moeten sinds 1 februari een minimale hoeveelheid
hernieuwbare energie genereren. Alleen renovaties
waarbij minimaal 25 procent van de oppervlakte
van de gebouwschil wordt aangepakt, gelden
als ingrijpend. Frank Agterberg, voorzitter van
Vereniging Warmtepompen, en Dennis van der
Blom, productspecialist bij de Stulz Groep, denken
dat dit een goede volgende stap is om, na de early
adopters, nu de bulk van Nederland aardgasvrij te
maken.
De verplichting van een minimale hoeveelheid
hernieuwbare energie komt voort vanuit de Renewable
Energy Directive II (RED II), een initiatief van de Europese
Commissie.
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Europese woningen en gebouwen mogen in 2030
namelijk niet langer energielabel G hebben en per 2033
zal ook energielabel F verdwijnen. Uiteindelijk moeten
alle Europese gebouwen uiterlijk in 2050 minimaal
energielabel A hebben. De Europese Commissie
heeft bekend gemaakt hier 200 miljard euro ter
ondersteuning voor uit te trekken.

De gemeente toetst het percentage op basis van de
bouwvergunning en op basis van een rekentool wordt
er een minimale hoeveelheid hernieuwbare energie
uit zonnewarmte gevraagd. De energieopbrengst uit
zonnewarmte wordt hier als rekentool gebruikt om
de minimale hoeveelheid te bepalen. Met de nieuwe
regelgeving is zonnewarmte geen verplichting.

Negen procent van de woningen in Nederland heeft een
energielabel F of G. Voor kantoren heeft het plan bijna
geen gevolgen omdat hiervoor al eerder werd besloten
dat kantoren voor 2023 minimaal aan energielabel C
moeten voldoen.

De gebouwschil kan bestaan uit gevels (inclusief ramen
en deuren), daken en vloeren. Een gevelaanpassing zal
al snel over de 25 procent heengaan. Bij twijfels over de
praktische en financiële haalbaarheid wordt er gekeken
naar een plan op maat. Het vermoeden bestaat
daarom dat dit besluit tot een toename zal leiden van
hernieuwbare energie in de gebouwde omgeving.

Doorgaans vindt een ingrijpende renovatie gemiddeld
eens in de dertig jaar plaats, schreef toenmalig minister
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties Kajsa
Ollongren in een brief aan de Kamer. Daarom zou dit
het juiste moment zijn om dit besluit in te voeren. Al zou
2020 volgens die redenatie nog beter zijn geweest.

Volgens Agterberg heeft de renovatieconsument
daarom vooral een completer verhaal nodig. “Het
totaalverhaal werkt veel beter dan ‘hier is een
warmtepomp, succes ermee’. Om na de early adopters
nu ook de bulk aan de warmtepomp te helpen moet het
verhaal in samenhang zijn met andere aspecten van een
renovatie.”

Wanneer iemand 25 procent of meer van de
oppervlakte van de gebouwschil wil renoveren, is
diegene nu verplicht een x-aantal kilowattuur aan
hernieuwbare energie per meter oppervlakte per
jaar op te gaan wekken, die zich ook weer binnen tien
jaar terugverdienen. Tenzij niet minimaal een derde
van de afgiftelichamen aangepast wordt, de laatste
schakels in de warmte- en koudesystemen, zoals airco’s,
vloerverwarming en radiatoren.

“Het totaalverhaal werkt veel beter
dan ‘hier is een warmtepomp,
succes ermee’. Om na de early
adopters nu ook de grote bulk
aan de warmtepomp te helpen
moet het verhaal in samenhang
zijn met andere aspecten van een
renovatie.”

‘Hybride warmtepomp is een kosteneffectieve
tussenstap’
Daarbij moet de sector zijn verhaal aanpassen op
de nieuwe klantgroepen die nu moeten worden
aangeboord. “De early adopters hebben veel meer
uitgezocht en hebben alleen het juiste model en prijs
nodig”, stelt Van der Blom.
“Renovatie doe je om je woongenot te verhogen, dus
dat is een goed moment om een warmtepomp of
vloerverwarming te installeren, maar dat betekent ook
veel meer kosten. Mensen die willen verduurzamen als
onderdeel van een renovatie zijn ook bezig met welke
nieuwe keuken of badkamer ze willen hebben, die
hebben meer informatie en hulp nodig voor het kiezen
van de juiste warmteoplossing.”

“De communicatie rondom de wijkaanpak heeft de
boodschap doen landen en heeft het debat op alle
niveau’s aangezwengeld. Dat is belangrijk voor het
draagvlak, want we hebben hier te maken met de
grootste verbouwing van Nederland. De hybride
warmtepomp is daarin als kosteneffectief middel een
goede tussenstap.”
‘Duidelijke communicatie belangrijker dan ooit’
Agterberg stelt het “uitermate boeiend” te vinden dat
de regering de hybride warmtepomp specifiek heeft
genoemd in het regeerakkoord. “Het gaat hier om
één van de duurzame verwarmingstechnieken, een
deeltechniek zelfs.” Hoewel het wel erg gedetailleerd is
voor een regeerakkoord is hij er niettemin erg verheugd
over.
“Het kabinet ziet het nut van de hybride warmtepomp
voor de energietransitie. Tegelijk is het natuurlijk maar

Hij is er van overtuigd dat een verplichting van een
minimale hoeveelheid hernieuwbare energie “veel
goeds” gaat betekenen voor de sector. “Renovatie is
altijd een flinke investering, er moet daarom sprake zijn
van de wortel mét stok. Het is goed dat er na financiële
stimulering, nu ook een duurzaamheidseis is.”

Frank Agterberg Vereniging Warmtepompen &
Branchevereniging Bodemenergie
Na het eerdere besluit dat nieuwbouw niet langer op
aardgas mocht worden aangesloten, is dit het volgende
besluit om heel Nederland richting een aardgasvrije
toekomst te bewegen.

Dat betekent volgens hem automatisch meer interesse
voor oplossingen zoals de warmtepomp. “Daarnaast
betekent dit dat het kabinet goed heeft geluisterd naar
de geluiden vanuit de sector. Ik denk dat Maarten van
Poelgeest, de voorzitter van het Uitvoeringsoverleg
Gebouwde Omgeving, de resultaten van de wijkaanpak
goed heeft gezien en daar nu goed op schakelt. In één
keer van het gas af is een te grote stap.”
Door nu meer in te zetten op renovaties als hét
moment om (gedeeltelijk) van het gas af te gaan én op
de hybride warmtepomp, kan de CO2-uitstoot van de
gebouwde omgeving sneller omlaag en “kiest Nederland
hiermee zijn eigen pad” richting aardgasvrije wijken in
2050.

Dennis van der Blom, productspecialist bij Stulz
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één van de mogelijke warmteoplossingen, dus wat
gaat dit voor bijvoorbeeld de all-electric betekenen?
Ik denk dat het nu belangrijker dan ooit is dat wij als
warmteketen duidelijk gaan communiceren, want de
discussie gaat niet meer over wel of niet aardgasvrij,
maar over welke technieken we waar moeten
gebruiken.”
Voor wie in de warmtesector actief is, is het al lastig om
te bepalen welke techniek het beste bij welke situatie
past. Een consument kan daarom moeilijk overzicht
houden en daardoor worden lang niet altijd de juiste
keuzes gemaakt, ziet Van der Blom.
“Veel mensen schakelen in één klap over van gas naar
elektriciteit. Die kopen elektrische verwarming, een paar
infrarood panelen en een dikke kabel. Die zijn weliswaar
van het gas af, maar verbruiken soms dan weer enorme
hoeveelheden elektriciteit. Die elektriciteit komt lang
niet altijd van hernieuwbare energie, dus dat is eigenlijk
gewoon probleemverplaatsing.”
Zowel Van der Blom als Agterberg wijst daarom op het
belang van goede communicatie zodat de consument
goed voorgelicht wordt over de mogelijkheden en welke
oplossingen bij zijn of haar situatie aansluit.
“De meeste consumenten zijn slecht op de hoogte van
de technische werking van warmtepompen”, merkt
Van der Blom. “Maar dat is niet erg, want er is genoeg
informatie beschikbaar en wij kunnen ze voorlichten.
Dat doen we bijvoorbeeld door zelf blogs te schrijven,
in klantgesprekken en natuurlijk via de trainingen die
we organiseren voor installateurs. Zij gaan naar de
woningen en spelen daarom een belangrijke rol in het
vertellen van het verhaal van de energietransitie.”
Agterberg is blij met de proactieve ondernemershouding, die volgens hem minstens zo belangrijk
is. “We moeten aan de slag, met aandacht voor de
maatschappelijke impact en wat dat met het draagvlak
doet. De doelstellingen van 2030 worden gehaald met
de beslissingen die nu worden gemaakt, om Olof van
der Gaag van de Nederlandse Vereniging Duurzame
Energie maar eens te citeren.”
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Speciale aandacht voor vastgoedinvesteerders
Van der Blom hoopt dat er naast financiële stimuli en
een verplichte hoeveelheid hernieuwbare opwek bij
renovatie, ook bepaalde verplichtingen komen speciaal
voor woningcorporaties en vastgoedinvesteerders.
“Mensen die zich aan de onderkant van de samenleving
bevinden, zitten vaak in sociale huurwoningen.
Woningen met nauwelijks isolatie en een twintig jaar
oude cv-ketel. Voor hen is de hoge gasprijs echt een
groot probleem. Zij zetten de temperatuur van hun
ketel heel laag waardoor hun wooncomfort ernstig
achteruit gaat, er schimmel kan ontstaan en ze zelfs
gezondheidsproblemen kunnen krijgen. Voor hun zou
een all-electric warmtepomp uitkomst kunnen bieden.”
Voor de woningeigenaren staat het milieu echter zeker
niet op één, ziet Van der Blom. “Voor hun staat de winst
op één. Wij zien vaak dat oude bedrijfspanden worden
opgeknipt tot studentenwoningen voor minimale kosten
en een maximaal rendement.” Dat betekent overigens
niet dat zij onwelwillend tegenover verduurzaming
staan, zo merkt hij in de adviesaanvragen.
“Als de kosten van gas en elektriciteit voor
de investeerder is, dan mag er een dure
warmtepompinstallatie in. Dan maken de
aanschafkosten minder uit. Als die kosten bij de
gebruiker komen te liggen, dan mag de investering in de
warmteoplossing niet te hoog zijn. Voor hun telt alleen
een zo hoog mogelijke return on investment.”
Een mogelijke oplossing daarvoor zou volgens hem een
verplichte all-in-huurprijs kunnen zijn. “Dat zou voor
woningbouwverenigingen een enorme prikkel moeten
zijn om te renoveren inclusief een warmtepomp.” In dat
geval zou een huurprijs niet langer een variabel deel
hebben, maar altijd een vast bedrag. De woningeigenaar
heeft dan baat bij zo laag mogelijke energiekosten.
“Dat is misschien wettelijk moeilijk haalbaar, maar
ik vind dat verhuurders een maatschappelijke
verantwoordelijkheid hebben om bij te dragen aan een
betaalbaar en goed woningaanbod. Een systeem met
straffen én beloningen om te verduurzamen zou het
beste werken.”
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‘ER MOET MINIMAAL
3,5 KEER MEER
GEÏNVESTEERD WORDEN
IN HERNIEUWBARE
ENERGIE’
Jan de Wit
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De afgelopen maanden heeft er zich een perfect
storm ontwikkeld op de energiemarkt, waardoor
de prijzen voor onder andere gas en elektriciteit
enorm gestegen zijn. Door het internationaliseren
van deze markten zijn ze ook gevoeliger geworden
voor geopolitieke omstandigheden. Volgens Hans
van Cleef, senior energie-econoom bij ABN AMRO,
moeten de investeringen in duurzame oplossingen
fors omhoog om fossiele energie écht te kunnen
vervangen.
Een Russische invasie in Oekraïne, een opgeschorte
ingebruikname van Nord Stream 2 en lage
gasvoorraden zorgen voor hoge gasprijzen. Dure CO2rechten, de uitval van een aantal Franse kerncentrales
en een relatief laag aanbod van duurzame energie
zorgen ervoor dat de alternatieven niet veel goedkoper
zijn.

“Vroeger was de kans op lege
gasvoorraden in Nederland nul
procent. We konden immers altijd
de productie in Groningen verder
verhogen. Dat is nu niet het geval,
waardoor er echt een reële kans is
dat het gas opraakt.”

Tegelijk ziet Van Cleef dat de gasmarkt steeds
internationaler wordt doordat Liquefied Natural
Gas (LNG) in vloeibare vorm over de hele wereld
getransporteerd kan worden. Hierdoor krijgen de olie-,
gas- en elektriciteitsmarkten steeds meer invloed op
elkaar. Een stijgende vraag op de ene markt kan sneller
voor een dalende vraag op de andere markt zorgen en
vice versa.
Het enige wat er nog aan ontbrak is een koufront, wat
volgend jaar wel een groot probleem zou betekenen.
“Maar velen vinden al dat dit de perfect storm is, alleen
zijn er nog geen daadwerkelijke tekorten”, stelt Van
Cleef. “Maar vraag en aanbod zijn nu ook al dusdanig
scheef dat bedrijven delen van hun productie stilleggen.
Niet omdat er een tekort is, maar omdat de prijzen te
hoog zijn.”

In een reactie op de ingestelde sancties gaf Alexander
Novak, de Russische vicepremier en minister van
Energie, aan dat Rusland overweegt de gasleveringen
via Nord Stream 1 ook op te schorten. “Rusland gebruikt
energie nu echt als politiek instrument.”
“Voor extra aanvoer van gas zijn we op de korte termijn
afhankelijk van extra gas uit Rusland of – in de vorm
van LNG – uit landen als de VS, Australië of Qatar”, zo
concludeert Van Cleef in de ABN AMRO Energiemonitor
van januari 2022. Op 7 januari steeg de prijs van LNG
in Azië weer boven de prijs van TTF uit, het virtuele
overdrachtsplatform van aardgas in Nederland.

En hoewel het kabinet heeft aangekondigd dat de
gasproductie uit het Groningerveld wordt verhoogd
van 3,9 naar 7,6 miljard kuub, neemt dat de angst niet
weg. “Vroeger was de kans op lege gasvoorraden in
Nederland nul procent. We konden immers altijd de
productie in Groningen verder verhogen. Dat is nu niet
het geval, waardoor er echt een reële kans is dat het gas
opraakt.”

“Vanwege de concurrentie met Azië blijft het maar
de vraag of het deel van nog niet gecontracteerd
beschikbare vloeibare aardgas richting Europa blijft
komen, of dat er nu opnieuw voor de hoogste prijs
gekozen zal worden als deze situatie langer aanhoudt.
Dat zou betekenen dat de koers andermaal wordt
gewijzigd, en er richting China gevaren gaat worden.”

Doordat de gasproductie uit het Groningerveld op
structurele basis wordt afgebouwd, raakt Nederland
steeds meer afhankelijk van buitenlandse productie.
“Daarbij heeft de Nederland de laatste jaren te weinig
langetermijncontracten afgesloten.” Nederland is
daardoor meer afhankelijk geworden van deals op de
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“Nord Stream 2 is technisch gereed en gevuld. Maar
Duitsland heeft aangegeven dat het vergunnigentraject
wordt stopgezet als sanctie tegen Rusland. Nord Stream
2 gaat de komende jaren dus geen soelaas bieden.”

Volgens hem zijn er twee hoofdzaken aan te wijzen:
de angst in de markt op daadwerkelijke tekorten en
dat er ook echt minder gas deze kant op komt. “Als het
volgend jaar in Europa en Azië echt koud zou worden
dan komt er een punt dat de voorraad op raakt.”
Daarnaast zou een feitelijk verbod op import van gas uit
Rusland de situatie verergeren.

‘Rusland gebruikt energie nu echt als politiek
instrument’
De winter van eind 2020 en begin 2021 was een relatief
koude, waarin de relatieve koude periode doorging
tot in april. “Normaalgesproken ga je dan voorraad
opbouwen, mede door minder gebruik. Dat was in 2021
niet het geval en daardoor begonnen de problemen”,
merkt Van Cleef op.
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spotmarkt, waar de kortetermijndeals worden gesloten.
Dit betekent ook dat Nederland meer gevoelig is
voor fluctuaties door actuele ontwikkelingen. En het
uitstellen van de ingebruikname van Nord Stream 2 en
de Russische invasie zijn twee zaken die voor enorme
fluctuaties hebben gezorgd.

“Die moeten 3,5 keer groter dan het huidige niveau. De
elektriciteitsnetten trekken het niet waardoor zonne- en
windenergie niet wordt aangesloten.”
Nederland en Duitsland maken daar allebei in
feite dezelfde fout. Beide landen schroeven hun
eigen energieproductie terug, zonder dat dat de
productieafbouw voldoende is gedekt door nieuwe
importcontracten.
“Nederland is bezig de gasproductie uit het
Groningerveld uit te faseren en Duitsland doet hetzelfde
met kernenergie. Nederland wil het tekort opvangen
met meer gasimport en Duitsland met een verhoogde
kolen- en gasproductie. Maar dan moet je wel voor een
groter aanbod zorgen.”
Maar dat betekent heel duidelijk niet zomaar het
aanbod met 3,5 keer vermenigvuldigen, aldus Van Cleef.
“Nog 3,5 keer meer geeft nog meer problemen met het
net, een nog groter grondstoffentekort, een nog grotere
vraag naar technici en bouwtrajecten gaan er niet
sneller van lopen.”
Hij pleit daarom voor een betere balans in de trias
energetica: duurzaamheid, betaalbaarheid en
betrouwbaarheid. “De focus is de laatste jaren sterk op
duurzaamheid geweest waardoor de overige factoren
werden verwaarloosd en de mix uit balans raakte. Een
auto kan wel accelereren, maar je kunt niet blijven

De trias energetica is niet in balans
Hoe kon het zover komen dat Nederland zelfs
halsoverkop een noodplan heeft moeten opstellen?
Van Cleef denkt dat dit een illustratief voorbeeld is van
wat er kan gebeuren als er aan de energiemix wordt
gesleuteld. “Oude schoenen worden weggegooid, terwijl
er nog geen nieuw paar is gekocht.”
Daarbij wijst hij op het verschil tussen investeringen in
fossiele en hernieuwbare energie. “Het Internationaal
Energieagentschap concludeerde onlangs dat de
investeringen in olie en gas worden afgebouwd in lijn
met het akkoord van Parijs.” Maar de investeringen in
hernieuwbare energie zijn niet groot genoeg om dat op
te vangen.
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accelereren zonder door te schakelen, dan blaas je de
auto op. De klimaatdoelstellingen moeten wel haalbaar
zijn.”
Realistische energietransitie noodzakelijk voor het
draagvlak
Dit jaar zullen de prijzen relatief hoog blijven tot en met
het voorjaar van 2023, zo is de verwachting. “Bijsturen
kan niet meer”, denkt Van Cleef. “We moeten gaan kijken
hoe dit volgend jaar anders kan.”
Hoewel dat gemakkelijker gezegd dan gedaan is, want
voorlopig is de Europese gashonger nog niet gestild.
Ook Nederland heeft beleidsmatig voor een meer
geleidelijke route gekozen om van het gas af te gaan
door in het regeerakkoord meer in te zetten op hybride
warmteoplossingen. De vraag blijft voorlopig dus nog
wel op peil.
“Maar voor het aanbod zal Europa eigenlijk om tafel
moeten met Rusland en dat lijkt momenteel geen
reële optie. We zouden nog kunnen kijken naar meer
schaliegas uit de Verenigde Staten, maar dat is ook geen
populair product.”
Al met al hoopt Van Cleef vooral dat de huidige situatie
als waarschuwing zal dienen. Een dusdanig ingrijpende
transitie gaat logischerwijs gepaard met schokken, die
kunnen misschien niet worden voorkomen, maar wel
gedempt.
“De doelstellingen van de energietransitie richting 2035
en 2040 zijn duidelijk, maar ik hoop dat de huidige hoge
prijzen een eyeopener is voor het belang van een echte
langeretermijnvisie. Het aandeel van hernieuwbare
energie moet omhoog binnen de energiemix, maar met
een realistisch pad daarnaartoe.”

Aan de ene kant levert de energietransitie – door middel
van meer lokale opwek – meer onafhankelijkheid op.
Maar aan de andere kant zorgt een te snelle afbraak
van het oude energiesysteem voor energieprijzen
die het draagvlak aantasten. Door de huidige
aanbodonzekerheden als gevolg van de situatie in
Oekraïne en de sancties tegen Rusland lopen die
energieprijzen toch al snel op.
Moet de afbraak van fossiele energie in lijn worden
gebracht met de opbouw van hernieuwbare energie of
kunnen de investeringen in hernieuwbare energie 3,5
keer groter worden? Mogelijk beide. Voorlopig heeft
de Europese Commissie al aangekondigd om op korte
termijn fors meer in te gaan zetten op hernieuwbare
energie.
Dit artikel is tot stand gekomen op basis van de laatste
ontwikkelingen ten tijden van schrijven en kan daarom op
sommige punten zijn ingehaald door de actualiteit.

Dit jaar zullen de prijzen relatief
hoog blijven tot en met het
voorjaar van 2023, zo is de
verwachting. “Bijsturen kan niet
meer”, denkt Van Cleef. “We
moeten gaan kijken hoe dit
volgend jaar anders kan.”

Vaak wordt gedacht dat dure fossiele energie alleen
maar gunstig is voor hernieuwbare energie. Maar
nu het aandeel hernieuwbaar exponentieel aan het
toenemen is, begint het ook onderdeel te worden van
een internationale energiemarkt.
Dat betekent dat niet alleen vraag en aanbod van
fossiele energie effect hebben op hernieuwbare
energie, maar dat geopolitieke spanningen ook steeds
meer effect kunnen hebben. Europa en Nederland
staan daarom voor een belangrijke vraag.
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Rob Verbrugge
- Directeur Verbrugge Klimaat Advies

OPPASSEN VOOR
TUNNELVISIE
Ken je dit? Wanneer je iets heel graag wilt en je
jezelf een groot doel heb gesteld? Dat je omgeving
je, zonder enig kritisch geluid en in alle hevigheid,
blijft aanmoedigen en je volledig ondersteund in je
zienswijze? Dan is de kans groot dat er onderweg
tunnelvisie ontstaat.

Ook in onze energetische transitie zou je kunnen
spreken over dit fenomeen. Als we kijken naar biomassa
bijvoorbeeld. Of onze regering er bij dit onderwerp
ook aan leed mag je zelf uitmaken. Eigenbelang of het
behalen van de Europese doelstelling ten aanzien van
het percentage duurzame opwekking kan hebben geleid
tot tunnelvisie.
Het kon niet goed gaan, maar niemand wilde
luisteren
Maar hoe zit het met ons, grote of kleine partijen
binnen de energietransitie? Worden wij beïnvloed
door klimatologische onheilstijdingen en massa
informatie? Laten wij ons niet te vaak leiden door
algemene aannames of commercieel belang? Eerst
massaal duurzaam opgewekte energie realiseren en
er daarna pas achter komen dat ons netwerk het niet
bij kan houden. Zeker acht jaar geleden hoorde ik
netwerkbedrijven al zeggen dat dit niet goed kon gaan.
Maar niemand wilde luisteren.
Ventilatiewaarheid
Ook bij ventilatie is men teveel gaan geloven in het
eigen verhaal. De stroming binnen de ventilatiebranche
die balansventilatie vertegenwoordigt verklaart zichzelf
heilig ten opzichte van natuurlijke ventilatie. Comforttechnisch en energetisch vinden zij zichzelf excellent.
Dat lijkt wellicht logisch voor deze groep, maar ik zie in
deze discussie nergens iets terug omtrent gezondheid.
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Met open blik en voldoende nieuwsgierig vermogen
ontdek je zoveel meer
Overigens zie je, als je wat verder kijkt, dat ook
bij natuurlijke ventilatie warmte kan worden
teruggewonnen en dat binnenstromende lucht niet
tot koudeval hoeft te leiden. Er zijn reeds systemen
die gebruik maken van verse stijgende warme lucht.
Goede ventilatie zou moeten gaan om het meten van
de echte vervuilingsgraden en daarop anticiperende
ventilatiesystemen. Daarna kunnen we kijken naar de
energetische prestatie. Met open blik en voldoende
nieuwsgierig vermogen ontdek je zoveel meer.
Waarom verwarmen?
We lijken te hebben aangenomen dat de woning
om warmte vraagt. Vreemd, want als de mens er
nooit in zou verblijven is er geen enkele reden om te
verwarmen. Warmte is er dus voor ons, de mens. De
zogenaamde ‘nieuwe warmte’ moet zo laag mogelijk
in temperatuur zijn. Dat we in de avond bij kilte of kou
de temperatuur niet kunnen verhogen is een kwestie
van wennen, zegt men. De redding voor velen is de
fleecedeken. Echter, warmte moet altijd regelbaar zijn
en soms met hoge(re) temperaturen. Dat hebben de
leveranciers van infrarood panelen in elk geval goed
begrepen.

Ontdek de verschillende mogelijkheden
met hybride warmtepompen
Onze SAS warmtepompen zijn uitermate geschikt als hybride oplossing voor onder andere woonhuizen en
utiliteit. Deze warmtepompen zijn verkrijgbaar in drie formaten en met de energie-efficiëntieklasse A++ tot
A+++. Perfect voor situaties waarbij je wilt verwarmen en koelen, maar geen binnenunit kwijt kunt of wilt.
Daarnaast zijn onze Hydrolution warmtepompen compact van formaat en eenvoudig toepasbaar in
verschillende ruimtes.
Bezoek ons tijdens Duurzaam Verwarmd op stand J6.1 of neem direct contact met ons op. Wij bespreken graag
de verschillende mogelijkheden.

Jacobus Ahrendlaan 3, 2132 LP | Hoofddorp
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Khing Go
- Manager Business & Development Innax

WATERPOMPEN?

sinds 1980

Vloerisolatie
met
Thermoskussens
Een andere techniek
voor een warmere vloer.
Geeft meer besparing en
is het meest duurzaam.
Ga voor meer informatie
naar tonzon.nl/vloerisolatie
of scan de QR-code.

Naamloos-3 1

Meest duurzame vloerisolatie
Woningisolatie is goed voor het klimaat. Volgens Milieu
Centraal wordt de energie om isolatiemateriaal te maken,
tijdens de levensduur 40 tot 400 keer terugverdiend. Bij de
Thermoskussens bedraagt deze factor maar liefst 1.000
tot 2.000 keer. Zo gering is de energie-inhoud van deze
Nederlandse uitvinding. Het Thermoskussen van TONZON
is het meest klimaatefficiënte vloerisolatiemateriaal ter
wereld.

7-3-2022 07:09:40

Optimaal
binnenklimaat
voor je klant?

Eenvoudig verduurzamen met de
hybride-warmtepompformule
HULP BIJ BEREKENINGEN
PROJECTBEGELEIDING
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TECHNISCH ADVIES

DE SELECTIE VAN JE COMPLETE SYSTEEM

EFFICIËNTER WERKEN

BEURSCATALOGUS -Ontdek
2022 de hybride-warmtepompformule op onze website
uitdagingen.rensa.nl/hybride

Woningcorporaties zijn dé startmotor van het
klimaatakkoord. Als verhuurder van 30 procent van
de Nederlandse woningvoorraad kunnen zij in één
klap grote impact maken op de verduurzaming van
huurwoningen, zo is het idee. Maar er zijn ook nog
ruim vier miljoen particuliere huiseigenaren die de
komende twintig jaar op een of andere manier ‘van
het gas af gaan’.

Hoewel in de ons omringende landen juist wordt
overgeschakeld op gas, stuurt ons Klimaatakkoord sterk
aan op het elektrificeren van woningen. Deze ambitie
krijgt nu de wind mee door de explosief stijgende
aardgasprijzen.

Dit maakt de transitieopgave enorm complex.
Corporaties willen graag hun rol als startmotor pakken,
maar worden geconfronteerd door beperkte middelen
(verhuurderheffing), keuzestress (welke techniek) en
afhankelijkheid van gemeenten (warmtevisie).

De transitie naar aardgasvrije woningen vereist een
lange adem
Door onze importafhankelijkheid van aardgas en
de belastingschuif van Samsom - “maak aardgas
duurder dan elektra’“ - zien we bij zowel de particuliere
huiseigenaar als bij de verhuurder een enorme
belangstelling voor het verruilen van de vertrouwde
gasketel voor een elektrisch alternatief. Dus een
warmtepomp of een hybride variant daarvan. Naast de
bekende technische randvoorwaarden zijn er ook nog
wel wat andere kanttekeningen te plaatsen.

Goede voorlichting, aantrekkelijke financiering en
centrale regie zijn nodig
En dan hebben we nog de vier miljoen overige
opdrachtgevers, de eigen huisbezitters dus. Die zijn nog
relatief onbekend met het fenomeen warmtepomp,
die in de mainstream media vaak misduid wordt als
waterpomp! Dat helpt ook niet echt mee om de juiste
beeld te creëren. Daarnaast is de hoge aanschafprijs,
weliswaar nu zwaar gesubsidieerd, een hoge drempel
om over te schakelen op all-electric verwarmen. Goede
voorlichting, aantrekkelijke financieringsarrangementen
en vooral centrale regie zullen de warmtetransitie een
kickstart en perspectief moeten geven.

Zo vereist de transitie naar aardgasvrije woningen een
lange adem, en daarmee visie op toekomstbestendige
woningen, uitvoeringsplanning en afstemming met alle
partijen die te maken hebben met de grootschalige
omschakeling van aardgas naar elektra.
We hebben te maken met tweemaal zoveel
woningen
Anders dan de energietransitie in de jaren zestig
hebben we nu te maken met meer dan tweemaal zoveel
woningen én vele keuzemogelijkheden om over te
stappen naar duurzame warmte.

Hoewel we thans aan het prille begin van de grootste
verbouwing van Nederland staan is één ding zeker. De
leveranciers van warmtepompen en installateurs gaan
gouden tijden tegemoet. Want als het aan het nieuwe
kabinet ligt zal en moet Nederland van het gas af.
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HOEVER IS NEDERLAND AL MET
WARMTEOPSLAG?
Joyce Beuken
Zowel de zuider- als de oosterburen haalden het al
in huis: energieopslag. Nederland blijft nog achter,
onder meer door de salderingsregeling, maar ook
omdat Nederlanders het niet zien zitten door het
prijskaartje, het gebrek aan ruimte in huis, en het
feit dat we het niet hard nodig hebben dankzij het
betrouwbare stroomnet in ons land. Maar wat
veelal vergeten wordt, is dat energieopslag meer
is dan stroomopslag. Warmteopslag zou net zo
goed in geldbesparing kunnen voorzien, mits slim
ingezet. Maar zijn wij in Nederland wel klaar voor
warmteopslag?

Practice what you preach, bewijst Ruud Cuypers, senior
scientist bij TNO. In zijn werk houdt hij zich bezig met
onderzoek naar warmteopslagsystemen, maar hij geniet
zelf thuis ook van warmteopslag, in de vorm van een
buffervat met water. Hij heeft een nieuwbouwwoning
met een bodemwarmtepomp.
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“Uiteindelijk levert dat door grootschalig gebruik
vanzelf ook economische voordelen op, voor zowel de
netbeheerder, de energiemaatschappij en natuurlijk de
eindgebruiker.”
De piekbelasting moet omlaag
Volgens Cuypers is er op het moment onvoldoende
businesscase voor energieopslag in de vorm van
warmte. “Stroom is te goedkoop. Doordat er nog tegen
een vergoeding teruggeleverd kan worden, fungeert het
net als batterij.”
Decentrale opslag kan wel een rol spelen bij
peakshaving, ofwel het verlagen van de piekbelasting
door tactisch om te gaan met energie. Volgens Cuypers
is het belangrijk om mee te nemen dat de gebruiker op
de juiste manier beloond wordt.
“De eindgebruiker koopt de batterij, dat kan een
bewoner of een woningcorporatie zijn. Maar ook
netbeheerders hebben er mogelijk baat bij. Het
bespaart hen kosten voor verzwaring van het net.”

“Daar zit een vat van 200 liter bij. Met mijn gezin van vijf
hebben we dit vat pas twee keer helemaal opgemaakt.”
Het systeem kent echter wel een cyclus die uiterlijk
24 uur duurt. “We laden ons buffervat op met de
warmtepomp. Dit gebeurt bij ons ’s nachts, omdat
de prijs van stroom dan lager is. Overdag wordt er
ontladen.”

De kosten voor de uitbreiding van het net lopen tot
2050 op tot 100 miljard euro, zo blijkt uit onderzoek
van onder meer PWC. “Je hebt het dan ruwweg over
12.500 euro per woning als dit één-op-één wordt
doorgerekend. Als je een batterij installeert, kun je zeer
waarschijnlijk een deel van die kosten voorkomen.”

Hij vervolgt. “Ik heb achttien zonnepanelen. Op papier
is mijn huis dan ook netto energieneutraal. Maar ik
moet met name in de winter stroom kopen omdat mijn
panelen dan niet altijd genoeg opbrengen.” En dat is
waar Nederland nog een wereld in te winnen heeft.

Dat kan dus niet alleen een stroombatterij zijn, maar
ook een warmtebatterij die elektrisch kan worden
geladen: beiden kunnen de piekbelasting verlagen,
waardoor de kosten van de benodigde netverzwaring
lager uitvallen.

“Om een duurzaam energiesysteem te kunnen
realiseren zijn naar mijn mening eenvoudige, robuuste,
betaalbare en compacte warmtebatterijen nodig voor in
woningen. Hiermee kan het bestaande energiesysteem
potentieel veel efficiënter worden gebruikt”, legt
Cuypers uit.

Nederland is in ieder geval op de goede weg, vindt
Patrick Jansen, hoofd kennis & innovatie bij Rensa.
“Er wordt met veel materialen geëxperimenteerd om
warmteopslag mogelijk te maken. In de praktijk gebruikt
99 procent van de systemen gewoon water.
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Het nadeel daarvan is dat je grote hoeveelheden
water nodig hebt, met name voor lange termijnopslag.
Hierdoor vindt warmteopslag meestal voor de korte
termijn plaats.”
Onvoldoende interesse
Phase changing materials (PCM) bieden ten opzichte
van water een uitkomst op het gebied van ruimte.
PCM’s zijn materialen waarvan de faseverandering,
meestal van vast naar vloeibaar en andersom, wordt
gebruikt om warmte op te slaan en weer af te geven.
“Wij hebben producten die gebruikmaken van PCM in
het pakket van Rensa, maar die worden nog niet veel
verkocht. Ze zijn nog niet interessant genoeg”, stelt
Jansen.
Stroompieken afvangen
In de route om Nederland van het gas af te halen zit de
voornaamste beperking in de stroomaansluiting, stelt
Jansen. “Op het moment dat je van het gas af gaat, komt
er veel meer elektriciteit binnen in je woning om warmte
op te wekken.”
De pieken moeten volgens Jansen goed verdeeld
worden om gebruik te kunnen blijven maken van de
aansluiting.
“Die stroompieken kun je gedurende de dag afvangen
door gebruik te maken van warmteopslag. In feite doe je
hetzelfde als dat je met een elektrische accu zou doen.
Je vangt energie op om het op een ander moment in te
kunnen zetten.”
250 liter water in een Tesla Powerwall
In welke hoeveelheden is stroom te vergelijken met
warm water in termen van energie?
De hoeveelheid energie die je kunt opslaan in een
Powerwall van Tesla kan volgens Jansen vergeleken
worden met de hoeveelheid energie die je kunt opslaan
in de vorm van warmte in een buffervat met 300 liter
water.
Een gemiddeld gezin heeft zo’n 250 liter warm water
nodig per dag om alleen al warm te kunnen douchen.
En daar ligt volgens Jansen het probleem.
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“Op het moment dat je van het
gas af gaat, komt er veel meer
elektriciteit binnen in je woning
om warmte op te wekken.” Je
moet volgens Jansen de pieken
goed verdelen om gebruik te
kunnen blijven maken van je
aansluiting.’’
“Je hebt opslagmogelijkheden of materialen nodig
waarin je de energie veel compacter in kunt opslaan dan
in water als meer opslag nodig is, want Nederlandse
huizen zijn daar momenteel niet op gebouwd.
Daarnaast is er op dit moment ook geen trigger om dit
te willen gebruiken.”
Warmtepomp ontlast door opslag
Opslag van warm water kan de levensduur van je
warmtepomp verlengen. Als er een buffer beschikbaar
is, hoeft een warmtepomp namelijk minder vaak en
minder hard te werken. Jansen legt uit hoe dat zit.
“Een ketel slaat meteen aan. Een warmtepomp niet, die
heeft wat meer tijd nodig. Zonder buffervat schakelt
een warmtepomp misschien wel ieder half uur aan en
uit. Hierdoor slijt de compressor veel sneller. Bovendien
kost dit meer stroom.”
Jansen ziet nagenoeg geen toekomst in het buffervat
met water, doordat een buffervat op water veel ruimte
in beslag neemt. In PCM heeft hij vooralsnog ook weinig
vertrouwen, omdat deze systemen momenteel te
kostbaar zijn.

Warmteopslag als kortingscode
Wie nu al een warmtebatterij aanschaft, doet dat meer
als hobby dan dat er daadwerkelijk een functioneel of
financieel voordeel aan vast zit. Jansen weet wel een
manier om een financiële trigger te realiseren.
“Voor je elektrische aansluiting betaal je momenteel
onafhankelijk van je verbruik. Maar stel nou dat je
slechts de helft van de aansluiting hoeft te betalen als je
gebruikmaakt van warmteopslag waardoor je een lagere
piekbelasting hebt. Het is interessant om dat door te
rekenen”, stelt hij.
“Het overgrote deel van je energieverbruik en de hoge
pieken zijn afkomstig van het verwarmen van je woning
en water voor gebruik, ongeacht of je met gas of stroom
verwarmt.”
Als oplossing die echt antwoord geeft op de problemen
ziet TNO potentie in de thermische batterij op basis van
zouthydraten, mede dankzij het compacte formaat.
“We zijn onder meer bezig met de toepassing van
thermochemische materialen voor warmteopslag. We
doen bij TNO nu onderzoek naar twee concepten van
deze compacte verliesvrije warmtebatterij, het closedloop-concept en het vacuümconcept, elk met hun eigen
specifieke kenmerken”, vertelt Cuypers.
“Er zijn zeker nog een aantal hobbels te nemen om dit
grootschalig in de markt te krijgen, maar de actuele
problemen op het stroomnet vergroten de urgentie
voor warmteopslag alleen maar.”
TNO en Rensa zijn dan ook samen met andere partijen
volop aan de slag om compacte oplossingen op de
markt te krijgen, waarmee warmtebatterijen naar
verwachting over een aantal jaar een logisch onderdeel
van duurzame installaties vormen.

“Een buffervat met PCM kan mogelijk vier keer zoveel
warmte opslaan in een beperkte ruimte. Maar we
verkopen de producten vooralsnog niet omdat ze nog
niet in aantrekkelijke hoeveelheden geproduceerd
worden. De businesscase blijft uit.”
Gelukkig zijn partijen als TNO en Rensa hard aan de
slag om compacte oplossingen op de markt. “Naar
verwachting is een warmtebatterij over een aantal jaar
een logisch onderdeel van een duurzame installatie.”
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DUURZAAM
VERWARMD

DE NATIONALE VAKBEURS
VOOR DUURZAME
KLIMAATTECHNIEKEN

Innovaties van:

STULZ | Tonzon | Rensa | G2 Energy
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S-KLIMA SAS: GOED VOOR
DE INSTALLATEUR ÉN
GOED VOOR DE KLANT
Stel: een klant kiest voor een hybride-warmtepomp,
maar hij is liever niet teveel ruimte in zijn woning kwijt
aan de installatie, dan komt de S-Klima SAS warmtepomp
van STULZ meer dan goed uit de bus. Dennis van der
Blom, productspecialist comfort techniek bij de STULZ
Groep, laat de installateur op Duurzaam Verwarmd
persoonlijk zien wat de voordelen zijn.

Van der Blom: “Deze warmtepomp, verkrijgbaar in drie
formaten en met de energie-efficiëntieklasse A++ tot
A+++, is perfect voor situaties waarbij je wilt verwarmen
en koelen, maar geen binnenunit kwijt kunt of wilt.
Vooral als de warmtepomp wordt gebruikt voor een
hybride-opstelling, waarbij de cv-ketel al ruimte inneemt,
is deze monoblock-unit ideaal. Overigens kan het
grootste broertje van de SAS, die tot 30 kilowatt gaat,
ook prima geplaatst worden bij bedrijven.”
Ruimtewinst, zuinig, lekker stil én met een fikse
subsidie
De SAS kent vele voordelen voor de eindgebruiker:
ruimtewinst is al genoemd, maar, zoals je ook mag
verwachten van een A-merk, is het ook een zuinige
machine en is hij lekker stil. De klant heeft nog steeds
hetzelfde comfort als hij gewend is, alleen tegen veel
lagere energiekosten. Afhankelijk van het gekozen
model kan de subsidie oplopen van 2.850 tot 3.900
euro.
Van der Blom: “We zien dat de verkopen van
hybridesystemen een vlucht beginnen te nemen. Al
rond de 75 procent van onze verkochte warmtepompen
zijn voor een dergelijk systeem. Onze installateurs zijn
STEK gecertificeerd en kozen eerder graag voor onze
b-block warmtepompen, maar tegenwoordig kiezen
steeds meer installateurs voor monoblock.”

“Op de beurs Duurzaam Verwarmd laten we de S-Klima
SAS zien”, gaat hij verder. “We nemen het kleinste model
mee en we sluiten hem als hybride-opstelling aan op
een frame. Dat gaan we overigens ook doen met onze
Hydrolution, de b-block van Mitsubishi Heavy. Hybridewarmtepompen worden steeds interessanter voor
de installateur. Laten we wel wezen: met de huidige
gasprijzen heb je hem nu nog vlugger terugverdiend.”
‘Op Duurzaam Verwarmd geven wij de installateur
installatietips’
“We tonen dus twee hybride-opstellingen”, vervolgt
hij. “Zo kan de installateur direct bekijken wat hij aan
extra ruimte binnen nodig heeft bij de b-block en wij
kunnen hem installatietips geven. Het voordeel van
de Hydrolution is dat hij zuiniger is en dat er geen
vorstbeveiliging nodig is. Het grote voordeel van de SAS
is het ontbreken van de binnenunit.”
Van der Blom: “De warmtepompen zijn beiden meer
dan goed, de keuze hangt puur af van de situatie. Dan
kun je denken aan een grote woning versus een kleinere
woning of meer wensen van de klant wat betreft de
regeltechniek. Wij helpen de installateur graag bij zijn
keuze.”

Enorme besparing in installatietijd
Het feit dat de warmtepomp een enorme besparing
in installatietijd geeft is belangrijk omdat tijd geld is
voor de installateur. Hij sluit de bediening aan, zorgt
dat de kabels en leidingen tussen de cv-ketel en de
warmtepomp aangesloten worden en dat is het dan:
afpersen is niet noodzakelijk, hij moet alleen even goed
ontluchten.

Ontmoet Stulz op stand J6.1
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Vloerverwarming wordt vaak geprezen als een
duurzame oplossing. Maar met vloerverwarming
alleen ben je er nog niet. Toch is niet elke partij
zich daarvan bewust. Ton Willemsen, directeur van
Tonzon, nam het heft in eigen hand, en ging met
een warmtebeeldcamera op pad om te laten zien
welke steken men nog laat vallen op het gebied van
vloerverwarming.
Over zijn bevindingen schreef hij een blog. “Men
roept dat vloerverwarming energiezuinig is, maar
niet iedereen die het aanlegt ziet zijn energieverbruik
afnemen”, begint Willemsen.
Kostenplaatje
Volgens Willemsen stuurt het energielabel de mensen
de verkeerde kant op. “Vloerisolatie bij een vloer met
vloerverwarming bespaart volgens het label nauwelijks
energie terwijl je met het isoleren van een onverwarmde
vliering juist gigantisch veel energie zou besparen. In
werkelijkheid is het precies andersom.”
Warmtebeeldcamera
De ondernemer uit Twente ging met een
warmtebeeldcamera op pad. Hij maakte een ronde
langs verschillende woningen in het Oosten die gebruik
maken van vloerverwarming om onderlinge vergelijking
te kunnen maken. Willemsen bezocht vier woningen
op dezelfde dag zodat de buitentemperatuur niet kon
afwijken.
Er werd onder meer een nieuwbouwhuis bezocht.
Ondanks dat het om een relatief nieuw huis ging,
klaagden de bewoners dat de gasrekening hoog was en
het comfort matig. Willemsen mocht onderzoeken wat
er aan de hand was. “De bewoners hadden een kleed
liggen. Ik liet zien dat het onder het kleed het warmst
was. Ik hoopte dat de bewoners voor vloerisolatie
zouden gaan kiezen, maar nu halen ze het kleed ’s
winters weg”, lacht Willemsen.

Ontmoet Tonzon op stand H8
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Sturing
Willemsen toonde aan dat het in een aantal gevallen
onder de vloer warmer is dan er boven. Zijn vermoeden
werd bevestigd: “De verwarming in de vloer straalt
naar de bodem van de kruipruimte en de koude
funderingsmuren.” Willemsen hoopt hiermee te
benadrukken dat er wat maatregelen gepaard zouden
moeten gaan met vloerverwarming. “Ik zeg niet dat
vloerverwarming op zichzelf niet goed is, maar je hebt
wel zeer goede vloerisolatie nodig om de warmte naar
boven te kunnen sturen.”

SKID’S ALS
OPLOSSING
VOOR TECHNISCH
PERSONEELSTEKORT
Rensa Verwarming en Ventilatie werd ruim 65
jaar geleden opgericht en neemt als technische
groothandel een vooraanstaande plaats in op de
markt van verwarming en ventilatie. Maar waar
houden ze zich 65 jaar later mee bezig? Matthias
Stukker, manager van afdeling Techniek, praat ons
bij.
De diensten van Rensa zijn tweeledig. Ze adviseren
installateurs door het maken van tekeningen en
berekeningen op maat. Daarnaast bieden ze de
benodigde producten ook zelf aan de klant aan.
Stukker: “De ene klant wil graag producten ontvangen
voor het vervangen van kleine componenten, de
andere klant wil graag advies over het plaatsen
van warmtepompen. Daarnaast voorzien wij de
installateurs van alle berekeningen en tekeningen van
werkbouwkundige installaties. Op deze manier kunnen
wij onze klanten een compleet pakket aanbieden.”
SKID’s
De branche kampt met een tekort aan technisch
personeel. Rensa heeft een oplossing voor deze
uitdaging in de vorm van zogenoemde ‘SKID’s’. “Een SKID
is een samenstelling van producten die in een stalen
frame geassembleerd zijn en als één geheel op de
bouwlocatie afgeleverd wordt.”

Revit add-in
Een ander product dat Rensa heeft gelanceerd is
de Revit add-in. Hiermee kan de installateur snel en
eenvoudig een nauwkeurige materiaallijst maken vanuit
een (3D) Revit-ontwerptekening, die direct gebruikt kan
worden voor een bestelling. “De software identificeert
én koppelt de tekensoftware aan de artikelen in het
model en vertaalt dit vervolgens naar producten in
Rensa’s assortiment. Dat scheelt tijd en geld.”
Warmtepompconfigurator
Op dit moment merkt Rensa een run op de verkoop
van warmtepompen, specifiek de lucht-waterwarmtepompen en de brine-water-warmtepompen.
“Er is meer vraag naar een stukje koeling, dit leidt dan
al snel naar een grondgebonden warmtepomp waar je
ook passief mee kunt koelen.”
Voor de mensen die er nog niet uit zijn heeft Rensa op
de website een warmtepompconfigurator gelanceerd.
Met de warmtepompconfigurator bereken, selecteer
en bestel je een compleet warmtepompsysteem. “Je
start de configurator met een warmteverliesberekening,
samen met het benodigde warmwater laat deze
zien welke warmtepompen geschikt zijn voor jouw
project. Met één klik op de knop krijg je een complete
materiaallijst die je op kunt slaan of direct kunt
bestellen.”
In de toekomst zal Rensa zich met name bezig houden
met automatisering, het door ontwikkelen van de
innovaties en het verder uitbouwen van de huidige
bouwplaatslogistiek

De SKID bestaat uit een warmtepomp waaraan
de verschillende benodigde appendages worden
gekoppeld. Daarna hoeft het systeem alleen nog aan de
binnenhuisinstallatie gekoppeld te worden. “Met behulp
van SKID’s kan er meer werk worden uitgevoerd in
minder tijd. En naast tijdsbesparing, vermindert dit ook
de kans op installatiefouten.”
Ontmoet Rensa op stand G7
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G2 ENERGY BREEKT
NIEUWE MARKT
AAN MET ONEBOILER-SYSTEEM
G2 Energy, fabrikant van zonthermische systemen,
kent een bijzondere ontstaansgeschiedenis. Waar
de roots in de agrarische sector liggen, breekt het
bedrijf nu na twee decennia een nieuwe markt aan.
Nadat twee kalverhouders eind vorige eeuw een eigen
opslagtank bouwden op de boerderij voor de opslag
van wei, zorgde mond-op-mond-reclame voor een
run op hun zelfontworpen tanks. De Bruin Tankbouw
is hieruit ontstaan. In 2015 werd G2 Energy door
hen overgenomen en in januari 2020 heeft De Bruin
Tankbouw de productiefaciliteit van de Zutphense
firma Terlet overgenomen. Een gedeelte van de oudmedewerkers van Terlet kon bij De Bruin terecht.
G2Energy is een Solar Keymark gecertificeerde fabrikant
van zonneboilersystemen waarbij de zonnecollectoren
in eigenhuis worden ontwikkeld en geproduceerd, nog
altijd voor met name de agrarische sector, zoals de
kalverhouders, varkenshouders en glastuinbouw voor
de productie van warm water.
Ieder project is maatwerk, vertelt Tulay Tanaydin,
marketingspecialist bij De Bruin Process Equipment.

“De kracht van G2 Energy zit in de eigen ontwikkeling
en productie van zonnecollectoren en -boilers, en de
nauwe samenwerking met moederbedrijf De Bruin
Process Equipment dat de boilers produceert.”
Hoewel het bedrijf de agrarische sector blijft bedienen,
wordt er een nieuwe sector toegevoegd aan de
klantenkring. “We gaan ons nu ook richten op de
voedingsindustrie met ons one-boiler-systeem voor de
productie van warm proceswater (tot 95 graden Celsius).
Het is een sector met veel verduurzamingspotentie. We
denken mee over het inpassen van onze technieken
in bestaande systemen. Dat heeft een gunstig effect
op verduurzamingsdoelstellingen én het dringt het
brandstofgebruik terug waardoor er kosten worden
bespaard.”
“Wat ook van belang is”, vervolgt Tanaydin, “is dat erg
enkel met water wordt gewerkt. Door het systeem
met een drainbacksysteem werkt, worden er geen
additieven of glycol toegepast, waardoor bij eventuele
lekkage geen bodenverontreiniging kan plaats vinden.”
Tevens is het systeem hierdoor tegen oververhitting of
bevriezing beschermt.
Er zijn nog veel meer voordelen aan het systeem
verbonden, stelt Tanaydin. “Met het onderhoudsarme
one boiler-systeem zijn thermische opslag en
integratiekoeling mogelijk. De terugverdientijd is relatief
laag, namelijk maar drie tot vier jaar, waarnaast fiscale
ondersteuning en subsidie mogelijk zijn. Tot slot is de
installatie na de levensduur volledig te recyclen, om zo
min mogelijk impact op de planeet te hebben.”

www.kostal-solar-electric.com
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Bianca Verhage

POWERVROUW
BIANCA VERHAGE
WARP SYSTEMS
Joyce Beuken
Bianca Verhage groeide op in een boerengezin in
een klein dorp nabij Gouda. Verder studeren leek er
niet in te zitten, maar middels een creatieve route
kwam de powervrouw uiteindelijk toch terecht op
de stoel van projectmanager bij WARP Systems,
leverancier van duurzame vloerverwarming.
“Ik groeide op in Haastrecht. Na de MAVO was het niet
vanzelfsprekend dat er verder kon worden gestudeerd.
In het grote gezin met zes broers en zussen en
beperkte middelen was doorleren niet heel gangbaar. Ik
ging dan ook, na een bescheiden werk- en leeropleiding,
direct aan de bak.” Verhage vatte letterlijk de koe bij de
horens: ze werkte lange tijd in een slagerij.
Studie na studie
Via Randstad kreeg ze de kans om terug de
schoolbanken in te gaan, die ze met beide handen
aangreep. Ze volgde een interne secretariële opleiding,
waarna ze bij het UWV aan de slag ging. Ze was echter
nog niet uitgestudeerd. “Hierna volgende ik de opleiding
Bedrijfskunde en was zelfs hoogzwanger toen ik
afstudeerde.”
Verhage bleef vijftien jaar bij het UWV werken. “Ik was
tegen die tijd klaar voor een nieuwe uitdaging.” Via
Facebook stuitte ze toevallig op een vacature in haar
huidige woonplaats, Nieuwkoop. “Een vacature voor
planner bij WARP Systems. Ik was nog helemaal niet
bekend met het bedrijf, maar ik heb affiniteit met
organisatorisch werk dus besloot ik te solliciteren.”
Van enkel installeren naar service
Verhage mocht op gesprek komen bij WARP Systems.
“Er was gelijk een klik. Na een tweede gesprek werd mij
de functie manager installatie en techniek aangeboden
waar plannen ook een groot onderdeel van is. Ik werk
er nu iets langer dan een jaar. Mijn eerste taak was ons
installatie team uit te breiden en te professionaliseren.
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Ik begon met twee medewerkers en ondertussen zijn
we met zijn achten.”
WARP Systems doet inmiddels veel meer dan alleen de
installatie. “We verlenen ook service. We hebben twee
technische adviseurs die locatiebezoeken doen om te
kijken of een ruimte geschikt is voor onze systemen.
Ook sta ik dagelijks in contact met de installateurs en dit
werkt vanuit beide kanten goed.”
Vrouwen staan hun mannetje
Verhage groeide op in een mannencultuur. De
installateurs met wie ze nu samenwerkt zijn ook
nagenoeg allemaal mannelijk. “Maar dat ben ik dus wel
gewend, om omringd te zijn door mannen”, lacht ze. “Op

kantoor hebben we overigens genoeg dames in dienst.”
“We krijgen wel eens een telefoontje van iemand met
een technische vraag, die zegt: ‘verbind me maar
door met een man.’ De vrouwen hier staan op zulke
momenten wel hun mannetje. Wij kunnen 90 procent
van de vragen namelijk gewoon zelf beantwoorden.”
Verhage besluit: “De route die ik heb gevolgd zorgt
ervoor dat ik mij helemaal thuis voel in deze functie. Ik
weet bij de eerste zin al met wie ik te maken heb en dat
maakt communiceren wel een stuk makkelijker. Zowel
met onze eigen mensen als klanten. Onze service en
kwaliteit staan voor een A-merk en ons team draagt dat
met plezier uit. niks is zo leuk om een installatie af te
ronden met een glimlach op het gezicht van de klant, en
op die van mijn eigen installateurs.”

Heb jij op je werk in de duurzame
warmtesector een powervrouw rondlopen
die wij mogen interviewen? Stuur een
mailtje naar nina@warmte365.nl
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Neem uw klant mee
naar Huis & Energie

Veel huizenbezitters willen hun woning wel verduurzamen, maar vragen zich af wat de beste
oplossing is. Want hoe stil is zo’n warmtepomp nu eigenlijk? En zijn er ook mooie zonnepanelen? Als installateur of adviseur kunt u dit najaar uw klanten meenemen naar consumentenbeurs Huis & Energie, waar zij alle oplossingen zelf kunnen vergelijken.
Huis & Energie vindt plaats van vrijdag 10 juni
tot en met zondag 12 Juni in de Brabanthallen
in ‘s-Hertogenbosch, bekend voor bezoekers
van Duurzaam Verwarmd en Solar Solutions
International. Volgens beursdirecteur Henriette
Vrisekoop voorziet Huis & Energie in een grote
behoefte. “Momenteel moeten mensen hun
keuzes bepalen op basis van websites en folders.
Maar het is ook fijn als zij eens ergens kunnen
rondlopen en producten in actie zien: dat het
tastbaar wordt.”

10, 11 & 12

juni 2022
10:00 tot 18:00

(op zondag tot 17:00)
BRABANTHALLEN
‘S-HERTOGENBOSCH

Duurzaam Droomhuis
Op Huis & Energie kan dat in het Duurzaam
Droomhuis: een écht huis van ruim 300 vierkante
meter waar duurzame producten te zien, horen,
voelen en beleven zijn. Vrisekoop: “Het Duurzaam
Droomhuis hebben we met onze hoofdpartner
Milieu Centraal ontwikkeld. Het staat vol duurzame
producten zoals zonneboilers, inductiekookplaten
en isolatie, en voor de deur een elektrische auto. In
het huis en op het adviesplein zitten adviseurs van
Milieu Centraal klaar om alles te demonstreren en
uit te leggen.”

Slimme verwarmingen
Het Duurzaam Droomhuis staat vol producten
die net zo prettig in het gebruik zijn als hun
‘ouderwetse’ tegenhanger, maar tegelijkertijd
een hoop geld besparen. Want consumenten
doen graag iets voor het milieu, maar vinden het
extra fijn dat ook hun portemonnee profiteert.
Rondom het Duurzaam Droomhuis staan
honderd exposanten die allemaal bijzondere
innovaties naar de beurs brengen. “Zij kunnen
precies vertellen hoe alles werkt. Denk aan
de ins en outs van zonnepanelen en slimme
verwarmingen, maar ook informatie over lokale
financieringsmogelijkheden.”

€20

€ 12,50 met kortingscode

WARMTE365

www.huisenenergie.nl
Ook aanwezig op Facebook,
Instagram en LinkedIn

NR. 1 IN NIEUWS & ACHTERGRONDEN

SEMINAR
PROGRAMMA
2022

ALTIJD DE EERSTE
MET HET LAATSTE

ZONNE-ENERGIENIEUWS

•
•
•
•

TIJDSCHRIFT 5 edities per jaar (oplage 20.009 stuks)
MARKTGIDS extra editie (oplage 22.009 stuks)
NIEUWSBRIEF 110 edities (23.390 abonnees)
WEBSITE dagelijks (5.044.384 bezoekers in 2021)

www.solarmagazine.nl
86

BEURSCATALOGUS - 2022

BEURSCATALOGUS - 2022

87

CONGRES

DINSDAG 12 APRIL
AUDITORIUM
EXPO HAARLEMMERMEER

CONGRES GROOTSCHALIGE
GROOTSCHALIGE
ZONPROJECTEN
ZONPROJECTEN
AUDITORIUM EXPO HAARLEMMERMEER

SEMINARPLEIN

SEMINARPLEIN

SEMINARRUIMTE 1 - SOLAR365
DINSDAG
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09:00 - 09:30 uur

Ontvangst

09:30 - 09:40 uur

Opening Congres + sector update
Annemarie Schouten
Holland Solar, Vattenfall

09:40 - 10:00 uur

Versnelling in het Klimaatakkoord
Ed Nijpels
Klimaatakkoord

10:00 - 10:20 uur

Marktverwachtingen zonprojecten
Nederland
Steven Heshusius
Dutch New Energy Research

10:20 - 10:40 uur

Netcongestie, uitgestelde levering
Vincent Dekker
Alliander



10:40 - 11:00 uur

Ko epauze

11:00 - 11:20 uur

De impact van een 1 MW batterij bij een
4 MW pv-dakproject
Wiebe Jan Emsbroek
Sunrock

11:20 - 11:40 uur

Businesscases nu en in de toekomst
Harold Hofenk
Triodos Bank

11:40 - 12:00 uur

Veel voorkomende veiligheids- en
beveiligingsaspecten
Harry Wolkenfelt
Solarif

12:00 - 12:10 uur

Afsluiting congres
Annemarie Schouten
Holland Solar, Vattenfall
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12:10 - 13:00 uur

Lunch

Het congres
Grootschalige
Zonprojecten is alleen
toegankelijk met een
congresticket.
Deze kunt u bestellen
via
www.solarsolutions.
nl/congressen

11.05 - 11.25 uur

NEN1010 en NPR 9090: belangrijkste
wijzigingen en inzichten
Saskia Neuijen
NEN

11.35 - 11.55 uur

Zonnepanelen zonder risico’s op
schuin dak: hoe zit het met
windweerstand, sneeuwbelasting,
waterdichtheid en corrosie
bestendigheid?
Mark van Stralen
Esdec

12.05 - 12.25 uur

Van congestie naar een slim net: 8
concrete oplossingen

12.35 - 12.55 uur

Statusupdate uit Den Haag: welke
rol krijgt zonne-energie in het
energiesysteem van de toekomst?
Wijnand van Hoo
Holland Solar

13.05 - 13.25 uur

Van productgericht naar
systeemgericht
Maarten Ribbens
Qcells

13.35 - 13.55 uur

Floating PV: Facts and fairytales
updated
Arnoud van Druten
Sunprojects/Floating Energy Solutions

14.05 - 14.25 uur

PV Trends en een blik op de
toekomst
Arthur Weeber
TNO / TUD

14.35 - 14.55 uur

Zo worden bedrijven in de
duurzaamheid ook zelf duurzamer
en succesvoller: een case study
Brecht van der Laan
Sunbeam

15.05 - 15.25 uur

Welke innovaties zien we op
grondgebonden projecten?
Cees van de Werken
Pro NRG
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DINSDAG
12 APRIL
SEMINARRUIMTE
3 - WARMTE365
DINSDAG 12 APRIL 2022

Trends en ontwikkelingen van duurzame
warmte voorbeelden van innovatieve
warmteopslag voor verschillende usecases
dr. ir. R. (Ruud) Cuypers
TNO

DINSDAG
12 APRIL
SEMINARRUIMTE
2 - SMART STORAGE365
DINSDAG 12 APRIL 2022



11.15 - 11.35 uur

Congestie en oplossingen
Brendan de Graaf
Lyv

11.45 - 12.05 uur

Opslag voor in huis, salderen en de
opkomst van de thuisbatterij
Daan Jansen
Dutch New Energy Research

Westpoort Warmte; in 20 jaar van 0 tot
50.000 woningen
Martin Buijck
Vattenfall

12.15 - 12.35 uur

Vlambogen als grootste bedreiging
voor zonneprojecten
Jochem van Raak
Dijkman Nederland Elektrotechniek

13.05 - 13.25 uur

Warmtepompen in de bestaande bouw
William van Driel
Panasonic

12.45 - 13.05 uur

Peak-shaving technieken en
businesscases
Bart van den Bosch
BENNEX

13.35 - 13.55 uur

Ventilatie, renovatie en duurzaamheid
Martijn Timmermans
Zehnder

11.35 - 11.55 uur

Duurzame warmte en subsidies
Tomas Olejniczak
RVO

12.05 - 12.25 uur

12.35 - 12.55 uur

Warmtenet usp's: 3 voorbeeldprojecten
Harold Hofenk
Triodos

14.35 - 14.55 uur

SEMINARRUIMTE 3 - WARMTE365
WOENSDAG 13 APRIL 2022
11.35 - 11.55 uur

12.05 - 12.25 uur
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12.35 - 12.55 uur

13.15 - 13.35 uur

Charging electric vehicles using
solar PV, bidirectional charging and
the impact
Gautham Ram Chandramouli
Technische Universiteit Delft

13.45 - 14.05 uur

Simpel meer verkopen dan alleen
zonnepanelen; van service
contracten tot batterijen
Jan Pieter Versluijs
Solar Monkey

14.15 - 14.35 uur

Schaarste op het elektriciteitsnet;
mogelijke oplossingen volgens de
netbeheerder
Chiem Ringers
Alliander

14.45 - 15.05 uur

Waarde toevoegen aan vastgoed.
Kunnen kantoorpanden straks nog
zonder laadpleinen
Paul Rikumahu
E-Flux

Zomercomfort' is hefboom in
energietransitie
Robert Jan van Egmond
TKI Urban Energy

14.05 - 14.25 uur
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Duurzame
warmtetechnieken vergeleken op prijs,
CO2 en toepassing
Kathelijne Bouw
Hanze University of Applied Sciences
Capaciteitstarief beperkingen voor
warmtepompen in de bestaande bouw
Jaap Brouwer
Netbeheer Nederland
Wat zijn de usercases voor
infraroodverwarming
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09:00 - 09:30 uur



Ontvangst

NEN1010: belangrijkste wijzigingen
en inzichten
John van Vugt

11.05 - 11.25 uur

Techniek Nederland / InstallQ

09:30 - 09:40 uur

Opening Congres

09:40 - 10:00 uur

Verduurzaam wijken met het
Wijkkompas
Yael Aartsma
Stroomversnelling

10:00 - 10:20 uur

De rol van zonnewarmte in de
energietransitie
Jeroen Prinsen
HRsolar Groep

12.35 - 12.55 uur

10:20 - 10:40 uur

De hybride warmtepomp: panacee voor
de bestaande bouw in de RES?
Rob Harms
Weishaupt

10:40 - 11:00 uur

Ko epauze

13.05 - 13.25 uur

11:00 - 11:20 uur

Hoe bodemenergie en warmtepompen
onlosmakelijk verbonden zijn
Frank Agterberg
Vereniging Warmtepompen

11:20 - 11:40 uur

11:40 - 12:00 uur

Individuele of collectieve warmte in de
wijk?
Frits Verhoef
econic
#hoedan?
Thomas Piessens
Techniek Nederland

12:00 - 12:10 uur

Afsluiting Congres

12:10 - 13:00 uur

Lunch

Markttrends voor Zon-pv in
Nederland en Europa
Anna Peereboom

11.35 - 11.55 uur

Dutch New Energy Research

Nieuwe technologische PV
ontwikkelingen
Wilfried van Sark

12.05 - 12.25 uur

Universiteit van Utrecht

Zon-PV: beleid en subsidies
Robbert van Otterloo

RVO

Stroomnetcapaciteit en
energieprijzen: hoe helpen we
bedrijven deze uitdagingen aan te
pakken met zonne-energie?
Philippe Hoylaerts

SMA Benelux

Hoe bepaal je de ballastering van
het platdak PV systeem?
Jeroen Weller

13.35 - 13.55 uur

Esdec

Toepassingen van grootschalige
energie-opslag met Huawei Smart
String ESS
Evert Bende

14.05 - 14.25 uur

Huawei
Het congres Transitievisie Warmte
in de praktijk is alleen toegankelijk
met een congresticket.
Deze kunt u bestellen via
www.duurzaamverwarmd.nl/
congressen

Subsidievrije projecten: zon,
batterijen, e-markt handel, etc
Erik Snijders

14.35 - 14.55 uur

KiesZon
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Martijn Timmermans
Zehnder
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14.35 - 14.55 uur
09:00 - 9:30 uur
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Zomercomfort' is hefboom in
energietransitie
Robert Jan van Egmond
TKI Urban Energy
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Triodos
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09:30 - 09:40 uur 					
Opening
WOENSDAG 13 APRIL
2022
Duurzame
warmtetechnieken vergeleken op prijs,
CO2 en toepassing
Kathelijne Bouw
Hanze University of Applied Sciences

11.35 - 11.55 uur

Capaciteitstarief beperkingen voor
warmtepompen in de bestaande bouw
Jaap Brouwer
Netbeheer Nederland

12.05 - 12.25 uur

Wat zijn de usercases voor
infraroodverwarming
Pim van der Linde
Comfort-heating

12.35 - 12.55 uur

Electri cation of heat using thermal
energy storage
Tal Tutnauer
Brenmiller

13.05 - 13.25 uur

THEMA: STORAGE
THEMA:
STORAGESOLUTIONS
SOLUTIONS
Trends van batterijen, EV en zon-pv
Gijs Stevers

11.15 - 11.35 uur

Libra Energy

Eerst verslimmen dan verzwaren:
cable pooling en storage.
Rens Savenije

11.45 - 12.05 uur

Ventolines

Trends, ontwikkelingen en
innovaties batterijsystemen
Jasmijn Kleij

12.15 - 12.35 uur

TKI Urban Energy

Een business case voor batterijen
Steven Heshusius

12.45 - 13.05 uur

Dutch New Energy Research

THEMA:
SAFETYSOLUTIONS
SOLUTIONS
THEMA: SAFETY
Veiligheid, inspecties en Scope12
Allart de Jong

13.15 - 13.35 uur

PVT oplossingen in de bestaande bouw
Jeroen Prinsen
HR Solar

13.35 - 13.55 uur

All-electric, monovalente verwarming en
koeling met bodemenergie: de
monobron triplet-WP
Wilmer Roest
VHGM

14.05 - 14.25 uur

14.35 - 14.55 uur

Innovaties in afgiftesystemen
Johan van Putten
Jaga

15.05 - 15.25 uur

Geluidsnormen buitenunits
warmtepompen
Jurgen Oosterling
Vereniging Warmtepompen
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Omega Training

Betere e ciëntie uit zonneparken
door inzet van batterijen
Pieter van der Meij

13.45 - 14.05 uur

Alfen

Brandveiligheid in
zonnepaneelinstallaties
Pieter Kremer

14.15 - 14.35 uur

Conduct

Gaat de beperkte netcapaciteit de
groei van PV vertragen?
Wijnand van Hoo

14.45 - 15.05 uur

Holland Solar

SEMINARRUIMTE 1 - SOLAR365
DONDERDAG 14 APRIL 2022



SEMINARRUIMTE 2 - SMART STORAGE365 BEURSCATALOGUS - 2022
DONDERDAG 14 APRIL 2022



95

CONGRES VERDUURZAMING BOUW
DONDERDAG
14
APRIL 2022
AUDITORIUM
EXPO HAARLEMMERMEER
CONGRES
VERDUURZAMING
BOUWDONDERDAG 14 APRIL
AUDITORIUM
EXPO
HAARLEMMERMEER
AUDITORIUM
EXPO
HAARLEMMERMEER
DONDERDAG
APRIL 2022
CONGRES
CONGRES
VERDUURZAMING
DONDERDAG
14
APRIL 2022 14 BOUW
AUDITORIUM
EXPO
HAARLEMMERMEER
AUDITORIUM
AUDITORIUM
EXPO
HAARLEMMERMEER
DONDERDAG
14
APRIL
2022
CONGRES
VERDUURZAMING
BOUW
09:00 - 09:30 uur
Ontvangst
EXPO HAARLEMMERMEER
DONDERDAG
APRIL
2022
CONGRES
VERDUURZAMING
BOUW
AUDITORIUM
EXPO 14
HAARLEMMERMEER
VERDUURZAMING
DONDERDAG
14
APRIL
2022
CONGRES
VERDUURZAMING
BOUW
09:00 - 09:30
uur EXPO HAARLEMMERMEER
Ontvangst
09:00 - 09:30
uur
Ontvangst
AUDITORIUM
DONDERDAG
14
APRIL
2022
09:00 - 09:30
uur
Ontvangst
AUDITORIUM
EXPO
HAARLEMMERMEER
CONGRES
VERDUURZAMING
BOUW
DONDERDAG
14
APRIL
2022
Opening
Congres
09:00 -- 09:30
09:30 uur
uur
Ontvangst
AUDITORIUM
EXPO
HAARLEMMERMEER
09:00
Ontvangst
09:00 - 09:30 uur
Ontvangst
DONDERDAG 14 APRIL
2022
Erik van
Engelen
09:30 - 09:40 uur
BOUW
Opening Congres
DONDERDAG
APRIL
2022
AUDITORIUM
EXPO 14
HAARLEMMERMEER
Opening
Congres
09:00 - 09:30 uur
Ontvangst
Techniek Nederland
09:30
09:00 - 09:40
09:30 uur
09:30
09:00 - 09:40
09:30 uur
09:30
09:40
09:00 -- 09:40
09:30 uur
09:30
09:30 - 09:40 uur
uur
09:40 - 10:00 uur
09:00
09:30
09:30 - 09:40 uur
uur
09:40
09:30 - 10:00
09:40 uur
09:40
09:30 - 10:00
09:40 uur
09:40
10:00
uur
09:30
09:40 uur
09:40
09:40 -- 10:00
10:00 uur
10:00
09:30 -- 10:20
09:40 uur
09:40
10:00
uur

09:30 - 09:40
uur
DONDERDAG

09:40
10:00 -- 10:00
10:20 uur
uur
09:40
10:00 - 10:00
10:20 uur
uur
09:40
10:00
uur
10:00 --- 10:20
10:20 uur
uur
10:00
10:00 - 10:20 uur
09:40
10:00
uur
10:20
10:00 -- 10:40
10:20 uur
uur
10:00
10:20
10:20 - 10:40 uur
uur
10:00 -- 10:40
10:20 uur
uur
10:20
10:00
-- 10:20
uur
10:20
10:40
uur
10:20
10:20 -- 10:40
10:40 uur
uur
10:40
10:00 - 11:00
10:20 uur
10:20 - 10:40 uur
10:40
10:20 - 11:00
10:40 uur
10:40
10:20 - 11:00
10:40 uur
10:40
11:00
10:20 -- 11:00
10:40 uur
10:40
10:40 - 11:00 uur
uur
11:00
11:20
10:20 - 11:00
10:40 uur
10:40
uur

10:00 - 10:20 uur

10:40 -- 11:20
11:00 uur
uur
11:00
10:40 -- 11:20
11:00 uur
uur
11:00
10:40 -- 11:20
11:00 uur
uur
11:00
11:00
11:00 -- 11:20
11:20 uur
uur
10:40 - 11:00 uur
11:00 - 11:40
11:20 uur
11:20
11:00 - 11:20 uur
11:20
11:00 -- 11:40
11:20 uur
uur
11:20
11:00 - 11:40
11:20 uur
uur
11:20 -- 11:40
11:40 uur
uur
11:20
11:20
11:00 -- 11:40
11:20 uur
uur
11:20 - 11:40 uur
11:20 - 12:00
11:40 uur
11:40
11:20 - 11:40 uur
11:40
11:20 - 12:00
11:40 uur
11:40 - 12:00 uur
11:20
11:40
11:40 --- 12:00
12:00 uur
uur
11:40
11:40 - 12:00 uur
uur

11:00 - 11:20 uur

11:40 - 12:00 uur
11:40 - 12:20
12:00 uur
12:00
11:40 - 12:00 uur
12:00
11:40 - 12:20
12:00 uur
12:00 - 12:20 uur
11:40 -- 12:20
12:00 uur
uur
12:00
12:00
12:00 -- 12:20
12:20 uur
uur
12:20
12:30
12:00 - 12:20 uur
uur

09:40 - 10:00 uur

10:20 - 10:40 uur

10:40 - 11:00 uur

11:20 - 11:40 uur

11:40 - 12:00 uur

12:00 - 12:20 uur

12:00
12:20 - 12:30 uur
12:20 -- 12:20
12:30 uur
uur
12:00
12:20 - 12:20
12:30 uur
uur
12:00
12:20
12:20 --- 12:30
12:30 uur
uur
12:20
12:20 - 12:30 uur
uur
12:30
12:00 - 13:30
12:20 uur
12:20 - 12:30 uur
12:30 - 13:30 uur
12:30
12:20 - 13:30
12:30 uur
96
12:30
- 13:30
12:20BEURSCATALOGUS
12:30 uur
- 2022
12:30
13:30
uur
12:20 -- 13:30
12:30 uur
12:30
12:30 - 13:30 uur
12:20 -- 13:30
12:30 uur
uur
12:30

Opening
Congres
Erik
van
Engelen
Ontvangst
14 APRIL
2022
Opening
Congres
Erik
van Engelen
Opening
Congres

SEMINARRUIMTE 1 - SOLAR365
WOENSDAG 13 APRIL 2022



SEMINARRUIMTE 2 - SMART STORAGE365
WOENSDAG 13 APRIL 2022

SEMINARPLEIN


SEMINARRUIMTE
1 - SOLAR365
DONDERDAG
14 APRIL
DONDERDAG 14 APRIL 2022

Erik van Engelen
Techniek Nederland

Techniek Nederland
Ontvangst
Opening
Congres
Erik
van Engelen
Engelen
Techniek
Nederland
Ontvangst
Erik
van
Erik
van Engelen
Marieke
van
Doorninck
Opening
Congres
Techniek Nederland
Nederland
Techniek
Techniek
Nederland
Wethouder
van
Amsterdam
Ontvangst
Erik
van
Engelen
Opening Congres
Marieke van DoorninckMarieke van Doorninck
Opening
Congres
Techniek
Nederland
Erik
van Engelen
Wethouder van Amsterdam
Marieke
vanvan
Doorninck
Wethouder
Amsterdam
Opening
Congres
Erik
van
Engelen
Techniek
Nederland
Marieke
van
Doorninck
Wethouder
van
Amsterdam
Marieke
van
Doorninck
Naar
een
100%
duurzame & circulaire
Marieke
van
Doorninck
Erik
van
Engelen
Techniek
Nederland
Opening
Congres
Wethouder
van Amsterdam
Amsterdam
Wethouder
van
bouw
ziet
er
zoAmsterdam
uit
Wethouder
van
Techniek
Nederland
Marieke
van
Doorninck
Naar&een
100% duurzame & circulaire
Erik
van
Engelen
Naar
een
100%
duurzame
circulaire
Onno
Dwars
Wethouder
van
Amsterdam
Marieke
van
Doorninck
bouw
ziet
er zo uit
Naar
een
100%
duurzame
&
circulaire
Techniek
Nederland
bouw
ziet
er zo uit
Ballast
Nedam
Marieke
van
Doorninck
Wethouder
van
Amsterdam
Naar
een
100%
duurzame
&
circulaire
bouw
ziet100%
er zoduurzame
uit Onno&&Dwars
Naar
een
circulaire
Onno
Dwars
Naar
een
100%
duurzame
circulaire
Marieke
van
Doorninck
Wethouder
van
bouw
ziet
er
zoAmsterdam
uit Ballast Nedam
Onno
Dwars
bouw
ziet
er
zo
uit
Ballast
Nedam
bouw
ziet
er
zo
uit
Naar
een
100%
duurzame
circulaire
Wethouder
vanvan
Amsterdam
De
uitdaging
circulair &
installeren
Onno
Dwars
Ballast
Nedam
Marieke
van Doorninck
Onno
Dwars
Onno
Dwars
bouw
ziet
er
zo
uit
Naar
een
100%
duurzame
&
circulaire
Olaf
Oosting
Ballast
Nedam
Wethouder
vanvan
Amsterdam
Ballast
Nedam
De
uitdaging
van circulair installeren
De
uitdaging
circulair
installeren
Ballast
Nedam
Naar
een
100%
duurzame
&
circulaire
Onno
Dwars
bouw
er zo uit
Valstarziet
Simonis
Olaf Oosting
De
uitdaging
van
installeren
Olaf
Oosting
Naar
een
100%
duurzame
&
circulaire
bouw
ziet
er zo
uitcirculair
Ballast
Nedam
Onno
Dwars
De
uitdaging
van
circulair
installeren
Valstar
Simonis
Olaf
Oosting
De
uitdaging
van
circulair
installeren
Valstar
Simonis
bouw
ziet
er
zo
uit
Onno
Dwars
Ballast
Nedam
De
uitdaging
van
circulair &
installeren
Naar
een
100%
duurzame
circulaire
Olaf
Oosting
Valstar
Simonis
Olaf
Oosting
Onno
Dwars
Ballast
Nedam
Olaf
Oosting
De
uitdaging
van
bouw
ziet
er zo
uitcirculair installeren
Valstar
Simonis
Ko
epauze
Valstar
Simonis
Ballast
Nedam
Valstar
Simonisvan circulair installeren
Olaf
Oosting
Onno
Dwars
De
uitdaging
De
uitdaging
Valstar
Simonisvan circulair
Ko installeren
epauze
Ballast
Nedam
Olaf
Oosting
Ko
epauze
De
uitdaging
van
circulair
installeren
Olaf
Oosting
Ko
epauze
Valstar
Simonis
Duurzame
bestaande bouw & label C:
Olaf
Oosting
Ko
epauze
Valstar
Simonis
Ko
epauze
De
uitdaging
van circulair installeren
Ko
epauze
oneindige
mogelijkheden
Valstar Simonis
Duurzame
bestaande
bouw & label C:
Olaf
Oosting
Duurzame
bestaande
bouw & label
C:
Ko
epauze
Joël Franken
oneindige
mogelijkheden
Duurzame
bestaande
bouw
&
label
C:
Valstar Simonis
oneindige
mogelijkheden
Wijmakenenergie,
Linthorst
Ko
epauzebestaande
Duurzame
bouw
label C:
C:
Joël
Franken
oneindige
mogelijkheden
Duurzame
bestaande
&&
Joël
Franken
Ko epauze
Duurzame
bestaande bouw
bouw
& label
label C:
oneindige
mogelijkheden
Wijmakenenergie, Linthorst
Joël
Franken
oneindige
mogelijkheden
Wijmakenenergie,
Linthorst
Ko
epauze
oneindige
mogelijkheden
bestaande
label C:
Duurzame
en bouw
koude&voor
Joël
Frankenwarmte
Wijmakenenergie,
Linthorst
Joël
Franken
Joël
Franken
oneindige
mogelijkheden
bestaandeen
nieuwbouw
Duurzame
bestaande
bouw
&
label C:
Ko
epauze
Wijmakenenergie,
Linthorst
warmte en koude voor
Wijmakenenergie,
Linthorst
Duurzame
warmte
enDuurzame
koude&voor
Wijmakenenergie,
Linthorst
Duurzame
bestaande
bouw
label C:
Joël
Franken
Rob
Kleinlugtenbelt
oneindige
mogelijkheden
bestaandeenC:nieuwbouw
Duurzame
warmte
en
koude
voor
bestaandeen
nieuwbouw
Duurzame
bestaande
bouw & label
oneindige
Wijmakenenergie,
Linthorst
IF Technology
Joël
Frankenmogelijkheden
Duurzame
warmte
en
koude
voor
Rob
Kleinlugtenbelt
bestaandeen
nieuwbouw
Duurzame
warmte
en
koude
voor
Rob
Kleinlugtenbelt
oneindige
mogelijkheden
Duurzame
warmte
en bouw
koude&voor
Joël
Franken
Wijmakenenergie,
Linthorst
Duurzame
bestaande
label C:
bestaandeen nieuwbouw
nieuwbouw
IF Technology
Rob
Kleinlugtenbelt
bestaandeen
IF
Technology
Joël
Franken
bestaandeen
Wijmakenenergie,
Linthorst
Duurzame
warmte
en koude
voor
Onderhoud
en nieuwbouw
beheer
van duurzame
oneindige
mogelijkheden
Rob
Kleinlugtenbelt
IF
Technology
Rob
Kleinlugtenbelt
Wijmakenenergie,
Linthorst
Rob
Kleinlugtenbelt
bestaandeen nieuwbouw
installaties
Duurzame
warmte
en koude voor
Franken
Joël
IF
Technology
Onderhoud
en beheer van duurzame
IF
Technology
Onderhoud
en
beheer
van duurzame
IF
Technology
Duurzame
en koude
voor
Rob
Kleinlugtenbelt
José
van derwarmte
Loop
bestaandeen
nieuwbouw
Wijmakenenergie,
Linthorst
installaties
Onderhoudwarmte
en beheer
van duurzame
installaties
Duurzame
en koude
voor
bestaandeen nieuwbouw
IF Technology
Stroomversnelling
Rob
Kleinlugtenbelt
Onderhoud
en beheer
beheerJosé
vanvan
duurzame
der Loop
installaties
Onderhoud
en
van
duurzame
José
van
der
Loop
en
bestaandeOnderhoud
en nieuwbouw
beheer
van duurzame
Rob
Kleinlugtenbelt
IF
Technology
Marten
Witkamp
Duurzame
warmte
enStroomversnelling
koude
voor
installaties
José
van
der
Loop
installaties
Stroomversnelling
Rob
Kleinlugtenbelt
installaties
IF
Technology
Onderhoud
en nieuwbouw
beheer
van duurzame
Stroomversnelling,
Wattopia
bestaandeen
José
van der
der Loop
Loop
Stroomversnelling
José
van
Marten
Witkamp
IF
Technology
Marten
Witkamp
José
van
der
Loop
installaties
Onderhoud
en
beheer
van duurzame
Rob
Kleinlugtenbelt
Stroomversnelling
Stroomversnelling
Stroomversnelling,
Wattopia
Marten
Witkamp
Stroomversnelling,
Wattopia
Stroomversnelling
Onderhoud
en beheer
van duurzame
José
van der Loop
installaties
IF
Technology
Verduurzaming
bouw versnellen,
wat is
Marten
Witkamp
Stroomversnelling,
Wattopia
Marten
Witkamp
Onderhoud
en beheer
van duurzame
installaties
Stroomversnelling
José
van
der Loop
Marten
Witkamp
nodig?
echt
Stroomversnelling,
Wattopia
Verduurzaming
versnellen, wat is
Stroomversnelling,
Wattopia
installaties
Verduurzaming
bouw
versnellen,
wat bouw
is
José
van
der Loop
Stroomversnelling
Stroomversnelling,
Wattopia
Marten
Witkamp
Wilma
Berends
Onderhoud
en beheer
van duurzame
echt
nodig?
Verduurzaming
bouw
versnellen,
wat
is
José
van
der Loop Wattopia
nodig?
echt
Stroomversnelling
Stroomversnelling,
Natuur
Milieu bouw versnellen, wat is
installaties
Marten&Witkamp
Verduurzaming
Berends
echt
nodig?
Verduurzaming
bouw Wilma
versnellen,
wat
Stroomversnelling
Wilma
Berends
Verduurzaming
versnellen,
wat is
is
Marten
Witkamp
José
van
der
Loopbouw
Stroomversnelling,
Wattopia
echt
nodig?
Natuur
&
Milieu
Wilma
Berends
echt
nodig?
Natuur
&
Milieu
Marten
Witkamp
echt
nodig?
Stroomversnelling,
Wattopia
Stroomversnelling
Verduurzaming
bouw
versnellen,
wat is Verduurzaming
Het congres
Afsluiting
congres
Wilma
Berends
Natuur
& Milieu
Wilma
Berends
Stroomversnelling,
Wattopia
Wilma
Berends
Bouw
is alleen
nodig?
echt
Verduurzaming
bouw
versnellen,
wat
is toegankelijk
Erik
van&&Witkamp
Engelen
Marten
Natuur
Milieu
Natuur
Milieu
Afsluiting
congres
Afsluiting
congres
Natuur
&
Milieu
met
een
congresticket.
Verduurzaming
bouw
versnellen,
wat
is
Wilma
Berends
nodig?
echt
Techniek
NederlandWattopia
Stroomversnelling,
Erik
van
Engelen
Afsluiting
congres
Deze
kunt
Erik
van
Engelen
Verduurzaming
bouw
versnellen,
wat
isu bestellen via
echt
nodig?
Natuur
& Milieu
Wilma
Berends
Afsluiting
congres Techniek
Nederland
Erik
van
Engelen
www.duurzaamverwarmd.nl/
Afsluiting
congres
Techniek
Nederland
echt
nodig?
Wilma
NatuurBerends
& Milieu
Afsluiting
congres
Verduurzaming
bouw versnellen,
wat is
Erik
vanBerends
Engelen
congressen
Techniek
Nederland
Erik
van
Engelen
Wilma
Natuur
&
Milieu
Erik
van
Engelen
Afsluiting
congres
echt
nodig?
Techniek
Nederland
Lunch
Techniek
Natuur
&Nederland
Milieu
Techniek
Nederland
Erik
vanBerends
Engelen
Wilma
Afsluiting
congres
Afsluiting
congres Lunch
Techniek
Nederland
Natuur
Milieu
Erik
van&Engelen
Lunch
Afsluiting
congres
Erik
van Engelen
Lunch
Techniek
Nederland
Erik
van Engelen
Lunch
Techniek
Nederland
Lunch
Afsluiting
congres
Lunch
Techniek Nederland
Erik
van
Engelen
Lunch
Techniek Nederland



11.05 - 11.25 uur

Zonneprojecten en batterijen:
kansen en investeringen
Diederik Apotheker
InvestNL

11.35 - 11.55 uur

Markttrends voor, Zon-pv in
Nederland en Europa
Steven Heshusius
Dutch New Energy Research

12.05 - 12.25 uur

Nieuwe technologische PV
ontwikkelingen
Arno Smets
Technische Universiteit Delft

12.35 - 12.55 uur

Is opslag de reddende engel van uw
zonnepark/zonnedak?
Berend Schols
Pro NRG

13.05 - 13.25 uur

Solar PV supply chain and
traceability
Edward Obropta
Raptor Maps

13.35 - 13.55 uur

Grootste
veiligheidsaandachtspunten voor
zonneprojecten
Remco de Mol
Stroomwijs

14.05 - 14.25 uur

How to manage the PV arcing 7re
hazards?
Dr. KT Tan
Viridian Solar

14.35 - 14.55 uur

Van congestie naar een slim net: 8
concrete oplossingen
Albert Pondes
Enexis

SEMINARRUIMTE 2 - SMART STORAGE365
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Innovaties in afgiftesystemen
Johan van Putten
Jaga

14.35 - 14.55 uur

15.05 - 15.25 uur

WARMTE 365
SEMINARPLEIN

SMART STORAGE 365

Geluidsnormen buitenunits
warmtepompen
Jurgen Oosterling
Vereniging Warmtepompen

DONDERDAG
14 APRIL
SEMINARRUIMTE
3 - WARMTE365
DONDERDAG 14 APRIL 2022
11.35 - 11.55 uur

De rol van aquathermie in de
energietransitie
Rik van den Oever
VHGM

SEMINARPLEIN

DONDERDAG
14 APRIL 14
2022APRIL
DONDERDAG



THEMA: STORAGE
THEMA:
STORAGESOLUTIONS
SOLUTIONS
11.15 - 11.35 uur

Waarom een DC laadstation niet
moeilijker is
Jeroen Veen
Rexel

11.45 - 12.05 uur

Geld verdienen met Batterijen - hoe
doe je dat?
Je rey Bartels
Edmij

12.15 - 12.35 uur

Smart Energiemanagement icm
batterijen, de oplossing voor
capaciteitsproblemen
Jeroen Panis
Indutecc

12.45 - 13.05 uur

The German energy storage market
and what the Netherlands can learn
from it
Matthias Giller
Intilion (partner Batenburg)

12.05 - 12.25 uur

12.35 - 12.55 uur

Warmtepompen in de bestaande bouw
Rick Bruins
Remeha

13.05 - 13.25 uur

Zijn de
huidige ventilatienormen toereikend
voor een gezond binnenklimaat?
Rob Verbrugge
Verbrugge Klimaatadvies

13.35 - 13.55 uur

Bouwen voor de toekomst:
energiepositief bouwen zonder
verwarming en toch comfortabel?
Joost Straat
Innax

14.05 - 14.25 uur

De snelste weg naar de gasloze
bestaande bouw
Frits Verhoef
Econic

14.35 - 14.55 uur

Kiezen uit duurzame
installatieconcepten
José van der Loop
Stroomversnelling

THEMA:
BIPVSOLUTIONS
SOLUTIONS
THEMA: BIPV
13.15 - 13.35 uur

Overzicht van de BIPV markt
Ruud Derks
BIPV Nederland

13.45 - 14.05 uur

BIPV van eigen bodem: nieuwbouw
en bestaande bouw
Jan-Jaap van Os
Exasun

14.15 - 14.35 uur

BIPV maatwerk en integratie: een
toekomstvisie
Wouter van Strien
Solar Visuals

14.45 - 15.05 uur

Dispelling BIPV myths: how to install
BIPV systems in a safe and e8cient
manner
Monique Smeets
GSE Intégration

Marten Witkamp
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EXPOSANTEN
LIJST
2022

NIEUW!

Sunbeam Luna
Dé duurzame innovatie
voor schuin dak
Bezoek onze stand D9

SOLAR SOLUTIONS
INTERNATIONAL
pagina 105
DUURZAAM
VERWARMD
pagina 157

Tel: +31 (0)30 43 00 333
info@sunbeam.solar | www.sunbeam.solar |
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Haal (veel) meer uit
je bezoek met de
Greenshows app!
Scan producten op de beurs. Leg ze vast als favoriet en sla ze op in je telefoon. Datzelfde kun je doen
met exposanten. Daardoor creëer je automatisch een bezoekverslag en kun je alles terugvinden wat je
interessant vond.
Je kunt de app ook gebruiken om je bezoek voor te
bereiden, selecteer producten in deze catalogus of
op de website en leg ze vast met de app.

17 MEI 2022
BIMHUIS - AMSTERDAM

Datzelfde kun je doen met exposanten, op de
beurs zie je dan snel en eenvoudig welke stands je
moet bezoeken.
En de Greenshows app geeft je meer!
Natuurlijk vind je daar je digitale ticket maar ook
het volledige workshop- en seminarprogramma.
Hoe krijg je toegang tot de app?
1. Bestel een ticket op www.solarsolutions.nl
of www.duurzaamverwarmd.nl.
2. Je ontvangt een email met daarin je 			
bevestigingscode.
3. Ga naar de Apple Appstore of naar de
Google Play-store en download
de Greenshows-app.
4. Vul de bevestigingscode in bij de 			
Greenshows-app.

Tijdens de Solar Business Day presenteert onderzoeksbureau Dutch
New Energy Research het Nationaal Solar Trendrapport, met daarin
de meest essentiële cijfers over de Nederlandse PV-markt. Sprekers
met internationale uitstraling brengen u in één dag op de hoogte
van alle uitdagingen en ontwikkelingen. De Solar Business Day is het
toonaangevende kennis- en netwerkevent in Nederland en trekt de gehele
top van de zonne-energiesector. Kom daarom op dinsdag 17 mei naar het
Bimhuis in Amsterdam.

104

Bestel uw tickets via
www.solarbusinessday.nl

BEURSCATALOGUS - 2022

5. Vanaf nu ben je ingelogd en kun
je producten scannen!
De Greenshows applicatie kan gebruikt worden
op alle vakbeurzen van Good! Events & Media.
De app is voor ons ontwikkeld door onze ITpartner Spinoffice/Mulberry Garden
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een breed productportfolio. Met ruim 25 jaar ervaring in de PV-industrie,
leveren Sungrow-producten stroom aan installaties in meer dan 150
landen.
SUNGROW
SH3.0/3.6/4.0/5.0/6.0RS 3-6KW
HYBRIDE INVERTER

Zonne-energie wordt de belangrijkste
energiebron van Nederland

SUNGROW BATTERIJ 9,625,6KWH

Sinds 1983 dé branchevereniging van de Nederlandse
zonne-energiesector
2Solar software

Met 2Solar software haal je een alles-in-één softwareplatform in huis,
waarmee je je hele bedrijfsproces stroomlijnt, zonder gedoe. Razendsnel van
intekenen naar lead tot omerte: alles sluit slim op elkaar aan. Zo heb jij
minder aan je hoofd, en kan je sneller leveren.Vooruitstrevende
vijfmanszaken en uitblinkende organisaties met meer dan honderd man,
besparen dagelijks tijd en geld met 2Solar.
www.2solar.nl

5 redenen om lid te worden
1. Belangenbehartiging | als sector vertegenwoordigd
2. Kwaliteit | werken aan een professionele sector
3. Kennisplatform | altijd optimaal geïnformeerd
4. Zichtbaarheid | promotie van zonne-energie
5. Netwerk | samen staan we sterk

Word nu lid bij Holland Solar en
krijg het eerste jaar 10% korting!
Kom naar onze stand A14 voor meer informatie!

BEURSCATALOGUS - 2022

INTEKENMODULE

3E

3E is a leading technology and SaaS company providing digital solutions and
expert services that maximise the performance of renewable energy
assets.3E's one-stop digital platform SynaptiQ provides a complete range of
leading SaaS solutions for development, operational asset management and
analytics. In addition, 3E supplies various expert services for engineering,
technical and strategic decision support over the project’s entire lifetime.
www.3E.eu

4Solar

G24

ASSET OPERATIONS, A
SYNAPTIQ APPLICATION

F20

4Solar is uw partner in het verzorgen van een totaal pakket als het gaat om
het ontwerpen, tekenen, dronen en inspecteren van uw SDE+
zonnestroomprojecten van 1.000 tot 100.000 panelen. Ons team van
specialisten ontzorgt u hierbij. Door deze gecombineerde aanpak is er veel
kennis en expertise aanwezig om een kwaliteitsproduct te leveren. Door
steeds veranderende en hogere eisen van verzekeringsmaatschappijen,
nnancierders en het netwerkbedrijf, kunt u eigenlijk niet meer zonder deze
expertise.
www.4solar.nl
ABL
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C4

ABL - Pionier op het gebied van eMobilityABL is een pionier op het gebied
van elektromobiliteit. Dit onafhankelijke familiebedrijf uit Lauf produceert
wallboxen en laadpalen voor particulier, semi-openbaar en openbaar
gebruik. Met zijn slimme laadoplossingen ontwikkelt ABL zich tot een

K15

BEURSCATALOGUS
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expertise.
www.4solar.nl
ABL

K15

ABL - Pionier op het gebied van eMobilityABL is een pionier op het gebied
van elektromobiliteit. Dit onafhankelijke familiebedrijf uit Lauf produceert
wallboxen en laadpalen voor particulier, semi-openbaar en openbaar
gebruik. Met zijn slimme laadoplossingen ontwikkelt ABL zich tot een
toonaangevende speler op het gebied van de energietransitie.
www.ablmobility.nl

J19

Since 2009 AdiWatt is manufacturing solar mounting systems for all kind of
projects. Our standard products for roofs, carports or solar nelds can be
adapted to specinc projects thanks to our design opce. With more than 1
GW of solar powered installed worldwide, AdiWatt has gained the trust of
prestigious customers while continuing to seek to improve its solutions in a
constantly evolving market.
www.adiwatt.com

OPTIMA

AE Solar

www.ae-solar.com

De Solar Solutions Group, gevestigd in Frankfurt, Duitsland, brengt met trots
AEG-kwaliteits-solarproducten op internationale markten en wordt beheerd
door een team met meer dan 30 jaar ervaring in de zonne-PV-industrie.
www.aeg-industrialsolar.de

WALLBOX EMH1

ADIWATT

C12
Established in 2003, AE Solar, The German high-quality PV module TIER1
manufacturer has proven itself to be a dynamic and progressive enterprise
with a presence in more than 95 countries. The company’s manufacturing
facilities are equipped with the latest generation automated and robotized
production lines located at a total area of 32000 sq. m. Factories are
located in Europe and Asia. AE Solar provides a wide range of PV modules
up to 665 W and up to 21,8% of epciency.
ECLIPSE PLUS (AE395SMB-66E
395W)

SMART HOT SPOT FREE
SHADING RESISTANT
(AE335HM6-60 335W)

AEG | Solar Solutions GmbH

E12

360-GRADEN OPLOSSINGEN
VOOR UW HUIS

AEROCOMPACT

AEROCOMPACT uit Oostenrijk werd opgericht in 2012. Het bedrijf heeft in de
industrie naam gemaakt als systeempartner voor de fabricage van
aerodynamische onderconstructies voor de PV-industrie. Het bedrijf richt
zich op de productie en verkoop van PV-montagesystemen voor platte
daken, hellende daken, waaronder met name metalen daken en vrije veld
opstellingen. Alle montagesystemen zijn getest op windsnelheden tot 250
km/h. AEROCOMPACT - Intelligent Solar Racking.
www.aerocompact.com
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COMPACTPITCH XT35-VLOW
INCL. STATISCHE BEREKENING

Afore

Afore is a leading PV string inverter provider from China, with more than
eleven years dedicated experience in PV string inverter R&D and
manufacturing, Afore inverters have been installed in Europe, Australia,
China, Indian, Japan, North America and South America, satisfying hundreds
of thousand users globally. We provide single and three-phase highepciency PV string inverters for a capacity of 1kW to 60kW, storage inverters
and all-in-one storage products.
www.aforenergy.com

Agentschap Telecom

E3

1 FASE 1-3KW

F21

Agentschap Telecom staat voor de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van
IT- en communicatienetwerken, zodat Nederland veilig verbonden is. Wist u
dat zonnepanelen storingen veroorzaken door slecht installatiewerk?
Hierdoor werken babyfoons, afstandsbedieningen, telefoon, radio en
televisie niet meer goed. Daarnaast worden zonnepanelen gevoeliger voor
storing van buiten. Dit kan leiden tot foutmeldingen in de installatie. Dat wilt
u natuurlijk voorkomen. Bezoek onze stand voor info en tips.
www.agentschaptelecom.nl
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Alberts & Kluft BV - AKA

AKA levert prefabstations voor energieverdeling, inkoopstations voor de
aansluiting van de netbeheerder en trafostations. Stations worden in onze
montagehallen in Almere geheel naar wens ingericht. AKA levert evt inclusief
sondering,fundering,grondwerk. Wij adviseren u graag bij uw project.AKA is
tevens leverancier van Haum-technik kabeldoorvoersystemen en NexansEuromold kabelgarnituren.
www.aka.nl
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Alfen biedt een unieke combinatie van producten zoals
transformatorstations, energieopslagsystemen en laadpalen voor
elektrische voertuigen. De producten van Alfen zijn allemaal met elkaar te
combineren.Van energieopslag tot net-automatisering. Alfen bouwt aan het
energienet van de toekomst. Met haar 85-jarige geschiedenis heeft Alfen
diepgaande kennis van de energiesector en combineert haar vakmanschap
en ervaring met vooruitstrevende techniek.
www.alfen.com

THEBATTERY ELEMENTS

Alius

Alius levert en ontwikkelt totaaloplossingen op het gebied van duurzame
energie opwekking, energiebesparing, warmteterugwinning en
batterijopslag. Opgericht in 2007 als installateur van PV systemen voor de
particuliere markt en inmiddels uitgegroeid tot een adviserende groothandel
en kenniscentrum met hoge kwaliteitsmerken. Ons motto is ''Energie voor
elkaar''. Graag steken we onze energie in jou!
www.alius.nl

emea.apsystems.com
emea.apsystems.com
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AELEX INLEGMONTAGESYSTEEM

All-up

Wij zijn thuis in datgene wat u & uw solarmateriaal ‘hogerop brengt’. Van de
GEDA Acculift met All-up Zonnepanelenplateau, Paus Easy Solarlift, Klaas
solarkranen tot aan de RSS Dakrandbeveiliging. Veilig, hoog én snel geleverd.
Dit alles met een meer dan unieke servicedienst. Da’s All-up!
www.all-up.nl
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Autarco

Autarco is het enige Europese merk met één complete solar PV oplossing.
Alle componenten (zonnepanelen, omvormers en montagesystemen) zijn
door ons in-house ontwikkeld en geproduceerd om optimaal samen te
werken. Hierdoor kunnen wij het veiligste en meest kwalitatieve
zonnestroomsysteem op de Nederlandse markt aanbieden plus een unieke
kWh-garantie.Hiernaast bieden wij onze klanten ook geavanceerde gratis PV
software aan om projecten in te modelleren maar ook om omertes uit te
draaien.
www.autarco.com
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MHI SERIE ZONNEPANELEN

Avasco Solar

Avasco Solar is in al haar geledingen specialist in werken met staal. Met haar
nieuwste frame ‘SolarSpeed 3.0’ heeft ze een kwalitatieve en prijstechnisch
aantrekkelijke oplossing in huis voor een grote variatie aan platte daken.
Dankzij haar uitgebreide engineeringscapaciteiten heeft ze eveneens de
mogelijkheid om klantspecineke oplossingen uit te werken voor uitdagende
projecten.
www.avasco-solar.be
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www.belinus.be
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Battery Supplies N.V.

Welcome to the world of batteries! Battery Supplies is uw one-stop-shop
voor al uw batterij behoeften sinds 1999, een partner waar u op kunt
vertrouwen! In het gamma zitten onder meer startbatterijen, batterijen voor
industriële reinigingsmachines, schaarliften, hoogwerkers, golfwagens,
heftrucks, UPS, opslag voor hernieuwbare energie, omvormers,… Daar
komen ook nog alle laders en accessoires bij, ook het onderhoud en de
herstelling van batterijen & laders behoren tot onze troeven!
www.batterysupplies.be
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SOLARSPEED

Batenburg Techniek

Haal het maximale uit uw PV installatie met een slimme en veilige einfrastructuur. Batenburg levert uw e-infrastructuur door een combinatie
van energieopslag, compact- en inkoopstations, busbar en inverterstations.
Wij leveren de juiste garnituren en doorvoeringen om een veilige koppeling
met het energienet te realiseren. Zoekt u een totaaloplossing? Dan zijn wij
ook in staat om uw e-infrastructuur te installeren. Zo kunt u snel na
montage in bedrijf en bijdragen aan de energietransitie.
www.batenburg.nl
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BirdBlocker

BirdBlocker: Producent en leverancier van vogelwering onder zonnepanelen.
www.birdblocker.eu

F19

Canadian Solar was founded in 2001 in Canada and is one of the world's
largest solar technology and renewable energy companies. It is a leading
manufacturer of solar PV modules, provider of solar energy and battery
storage solutions, and developer of utility-scale solar power and battery
storage projects with a geographically diversined pipeline. Over the past 20
years, we have successfully delivered over 63 GW of premium-quality, solar
PV modules to customers across the world.
www.csisolar.com/emea

BIRDBLOCKER BB125

BRC Solar

Canadian Solar EMEA GmbH

C14

HIHERO - CS6R-H-AG - HIGH
EFFICIENCY HETEROJUNCTION
(HJT) CELL MODULE

F13
Carbomat standlocatie B8

BRC Solar is a company founded in summer 2018, optimizing photovoltaic
systems. Together with our customers and partners we are working on a
sustainable development of photovoltaic systems.We omer easy to use,
oexible and reliable products. These products include the BRC Power
Optimizer for problematic and shaded moduls and the BRC Opticharge 11
Wallbox.
www.brc-solar.de

B8

BRC OPTICHARGE 11 (DISPLAY)
Carbomat Group is opgericht in 2006 als innovatief distributeur/invoerder
met als doelstelling op een andere manier samen te werken met de
professionele installateur en de bedrijfswereld op vlak van ondersteuning en
bevoorrading.
https://www.carbomat.be/nl/

BYD - EFT-Systems

EMFREE

A6
CCL Solar B.V.

BYD (Build Your Dreams) is a multinational high-tech company devoted to
leveraging technological innovations for a better life. BYD is one of the
world’s largest manufacturers of rechargable batteries.As a permanent base
in Europe with a multilingual team, EFT-Systems is BYD's partner to provide
unlimited technical and logistical support for the BYD BatteryBox.More info:
www.bydbatterybox.com
www.eft-systems.de

B18

BYD BATTERY-BOX PREMIUM
HVS/HVM
CCL Solar B.V. is one of the leading wholesalers supplying Solar, Energy
Storage, Om-Grid and EV Charging solutions to the Netherlands leading
installation companies. Working with the worlds Tier 1 manufacturers like
Trina, LONGi, SolarEdge, Solis, SMA, Fronius and many more quality is key in
our omer to the customer. With solutions for residential, commercial, utility
and new build markets we can provide the perfect solution everytime!
www.cclsolar.eu
Citel Electronics

CITEL is the specialist in the development, production and marketing of
lightning and overvoltage protection products as well as obstruction lighting.
Providing security and building trust has been the foundation of our
collaboration with our customers for more than 80 years. Thanks to a range
of practice-oriented services, fast delivery and a very good cost-performance
ratio, we are able to provide our customers with optimal products today,
and will be able to do this well into the future.
www.citel.de
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Conduct Technical Solutions BV

www.conduct.nl

D11
Conduct Technical Solutions heeft zich in de zonnepanelen branche
ontwikkeld tot een Value Added Reseller (VAR) en Original Electronic
Manufacturer (OEM) met 100% focus op producten en oplossingen die
bijdragen aan het realiseren van brandveiligheid bij
zonnepaneelinstallaties.Alle zonnepaneelinstallaties brandveilig met
Conduct!
PVCONTAINER

Dijkman Elektrotechniek Tilburg

Dijkman Elektrotechniek, reeds meer dan 60 jaar importeur van
toonaangevende elektrotechnische componenten. Dijkman levert producten
met een hoog kwaliteitsgehalte en door onze kleinschaligheid kunnen we
snel en oexibel inspelen op uw wensen. Dijkman Elektrotechniek is
ondermeer gespecialiseerd in DC componenten en Solar Veiligheids
oplossingen. Wij zijn onder andere de importeur van Arcostop
vlamboogdetectie.
www.dijkman.com

FLATROOF VOOR PVTUBE

A18

SOLARGATEWAYSE

Dijkman Zonne-Energie

de Centrale BTW Teruggave

De Centrale BTW Teruggave is gespecialiseerd in de BTW teruggave op
zonnepanelen. Terugvragen van de BTW op zonnepanelen of het aanvragen
van subsidies op duurzame investeringen, gaat regelmatig mis en kost vaak
veel tijd en energie. Regel het voor jouw klant gewoon goed en veilig via de
Centrale BTW teruggave en subsidie aanvraag. Ook kan onze eigen nscaal
jurist van tijd tot tijd een blenagrijk klankboard voor je zijn. Klanten
beoordelen onze service met een 9.6!
www.btw-zonnepanelen.nl
Delta Electronics

Delta, opgericht in 1971, is een wereldleider in schakelende voedingen en
thermische managementproducten met een imposante portefeuille van
slimme energiebesparende systemen en oplossingen op het gebied van
industriële automatisering, gebouwautomatisering, telecomvoeding,
datacenterinfrastructuur, opladen voor EV's, hernieuwbare energie,
energieopslag en displays, om aan de ontwikkeling van slimme productie en
duurzame steden bij te dragen.
solarsolutions.delta-emea.com
DenG Solar

DenG Solar is een groothandel/adviesorganisatie op het gebied van
duurzame energie. Wij leveren innovatieve kwaliteitsproducten passend bij
onze adviestrajecten voor de zakelijke markt. Als partner, klant of relatie
kunt u bij ons terecht voor alle aspecten in het hele traject vanaf idee, via
business case tot en met uitvoering van uw zonneproject, inclusief
(technisch) ontwerp, subsidie en nnanciering indien gewenst.
www.dengsolar.com
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D7

Wij zijn specialist in zonnepanelen, zonneboilers, infrarood en uw adviseur
wanneer u uw complete woning wil verduurzamen. Dit doen we al sinds
2010 in samenwerking met collega-bedrijven
www.dijkman.nl

H18

ZORGELOOS GARANTIE

TERUGVRAGEN BTW OP
ZONNEPANELEN

DMEGC Solar Energy

G13.1, G14

D18
De solar divisie van DMEGC Magnetics fabriceert mono- en poly kristallijne
zonnecellen, en -panelen. Volgens onderzoek door EuPD Research onder PV
installateurs in Nederland, behoort DMEGC Solar tot de top PV-merken op
het gebied van merkbekendheid, consumentenvoorkeur en distributie in de
categorie zonnepanelen.
www.dmegc.nl

M100A FLEX SOLAR INVERTER

DM360M6-60HBB

DSG

K20

C16
DSG is specialist in middenspanningsprojecten en energieverdeling. Met
uitvoering in alle segmenten; industriële elektriciteit, tertiair, decentrale
producties: WKK/ WT/ PV, laadpalen en batterijoplossingen.De DSG pijlers
zijn; SERVICE en onderhoud, 24/24, meetdienst en
engineering.Dochterbedrijf GENS is dan weer actief in alles wat tijdelijke
energieverdeling omvat custom tailed.Transformatorposten, loadbanks,
batterijcontainers, 50/60hz containers
www.dsg-world.com

CORVUS 3150
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www.dursol.nl
www.dursol.nl
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EasyFix Solar
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Ecoplant Sun Tracing Solar Systems

H13

ECOPLANT HEX3000
ECOPLANT HEX3000

CONSULTANCY

A13

EasyFix Solar levert innovatieve en kwalitatief hoogwaardige montage
systemen, voor gebouwen, op land en op water. Voor alle systemen geldt:EasyFix
levert
kwalitatief
hoogwaardige
montage
EasyFix
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H13

Ecoplant zonvolgend solar systeem, beeldschone energie!Dit beeldschone
zonnefabriekje combineert solar panelen, LiFePo4 accuopslag,
Ecoplant zonvolgendstraatverlichting
solar systeem, beeldschone
energie!Dit
beeldschone
veiligheidscamera’s,
en laadstation
in één.Zowel
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Omgeplaatst.Geheel circulair
en Nederlands
fabricaat . Welkom
op stand
H13!
gridwww.ecoplant.solar
maar ook hybride inzetbaar en is in een halve dag overal
geplaatst.Geheel circulair en Nederlands fabricaat . Welkom op stand H13!
www.ecoplant.solar

E-solys BV, stand A.13
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FLEXFIX ROOF
FLEXFIX ROOF
ROOF
FLEXFIX

EDILIANS

H23

EDILIANS

H23

EDILIAN is french leader in terracotta roonng. Blending high technical
performance and local industry, we develop and manufacture innovative
EDILIANsolutions
is french for
leader
in terracotta
roonng. Blending high technical
roonng
sustainable
housing.
performance
and
local
industry,
we
develop
and manufacture innovative
www.edilians.com
roonng solutions for sustainable housing.
www.edilians.com

EASYROOF METAL
EASYROOF METAL

elgris.nl

M15

elgris.nl

M15
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Enphase Energy
Enphase Energy
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ELGRIS GATEWAY P1
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C10

ENPHASE IQ7™/IQ7+™/IQ7X™
MICRO-OMVORMER
ENPHASE IQ7™/IQ7+™/IQ7X™
MICRO-OMVORMER

ENPHASE ENCHARGE 3T
BATTERIJ
ENPHASE ENCHARGE 3T
BATTERIJ

ENPHASE ENCHARGE 10T
BATTERIJ
ENPHASE ENCHARGE 10T
BATTERIJ

ENPHASE ENLIGHTEN™

C10

ENPHASE ENLIGHTEN™
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Envertech

A5

Zhejiang Envertech Corporation Ltd. is specialized in providing microinverter
solutions. Our core research team is made up of excellent R&D engineers
who have long rich experience in the microinverter industry with either
Doctor or Master degree in power electronics, computer information
engineering, semiconductor technology, automatic control, communications,
etc.With the mature technology and excellent customer service, Envertech
microinverters have been widely recognized more 20 countries.
www.envertec.com

C1
CLICKFIT EVO

Esdec is een wereldwijd,
toonaangevende leverancier van
montagesystemen voor zonneenergie. Gedreven door ons doel om
de transitie naar duurzame zonneenergie voor toekomstige generaties
mogelijk te maken, bieden wij onze
klanten de meest innovatieve en
uitgebreide producten en diensten.
Sinds 2004 leveren wij
montagesystemen voor zonne-energie
voor alle soorten daken, zowel
residentieel als commercieel, aan
installateurs, distributeurs en EPCbedrijven.
eu.esdec.com

FLATFIX WAVE PLUS

www.etepro.nl

FLATFIX WAVE ENTRY

E5
ETEPRO helpt u graag bij vraagstukken in de elektrotechniek.Wij staan
bekend om de volgende productgroepen: Trayco Kabeldraagsystemen DTM
Spanningsrail / Busbar Verdelertechnieken (schakelkasten, stringboxen en
PV-verdelers) Smappee laadoplossingen Wij importeren en distribueren, en
op klantwens assembleren wij het voor u. Wij helpen u van a t/m z:
engineering, advies, levering en montage."ETEPRO haalt het voor u aan de
andere kant van de wereld vandaan!"
FIRE BRIDGE / FIRE WRAP

PV SCHAKELKASTEN EN
STRINGBOXEN

Eurener

J14

Eurener
Eurener

J14
J14

E4

EURO-INDEX b.v.
EURO-INDEX b.v.

E4
E4
ELEKTRO LIJN PV CHECK S
TESTINSTRUMENT
ELEKTRO LIJN PV CHECK S

TESTINSTRUMENT
ELEKTRO LIJN PV CHECK S
TESTINSTRUMENT
ELEKTRO LIJN PV CHECK S
TESTINSTRUMENT

G16

EV Charging Clean Energy Technology Co, Ltd.

G16

EV Charging Clean Energy Technology Co, Ltd.
EV Charging Clean Energy Technology Co, Ltd.

G16
G16

Empowering green mobilityEV Charging Clean Energy Technology Co., Ltd.
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designs, develops
manufactures
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Technology
Co., Ltd.
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solutions
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high-value
quality
for
private
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charging solutions
high-value
quality
for private
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workplace,
utilities, charging networks, oeets, car dealerships, etc.
http://www.echarpile.com/
http://www.echarpile.com/

ATLAS A7-ST CABLE
ATLAS A7-ST CABLE
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ATLAS A7-ST CABLE
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Foxess
Foxess
EXE Solar

G22
EXE Solar is an Italian manufacturer of photovoltaic modules and
developing high-quality photovoltaics modules. Our target is to change the
future positively and to pave the way for the future generations for a better
coexistence between energy development and nature.

Foxess
https://www.fox-ess.com/
https://www.fox-ess.com/
https://www.fox-ess.com/
https://www.fox-ess.com/

www.exesolar.com
TRITON MONOCRYSTALLINE
108 CELLS

TRITON MONOCRYSTALLINE
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EXIOM

Our parent company EXIOMFROUP is TOP 3 EPC in Spain and we invest a
manufacturer of solar panels in China. Our capacity is 500MW per year and
we put 5MW solar panel stock in our warehouse in Rotterdam every month
www.exiomgroup.com
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EX445B-144

Expice Power Tower

HAAL HET MAXIMALE UIT ZONNE-ENERGIE MET DE EXPICE POWER TOWER!
Met de Expice-PowerTower sla je niet gebruikte zonne-energie op en gebruik
je deze op het moment dat je deze nodig hebt. Duurzaam en op maat voor
elke situatie. Power, altijd en overal met de Expice Power Tower
https://www.expicepowertower.nl/

IA5

EXPICE POWER TOWER

Flower Turbines

The turbine you want to live and work next to. Combine your solar power
with our wind oower and charge your e-bikes with our on and om grid
charging solutions. Our small wind turbines are not only beautiful. They also:
- Start at lower speeds - Are low in noise and vibration - Are safe for birds Are more cost-emective than other similar classes of turbines - Make their
neighbors produce 20-50% more power.
www.oowerturbines.com
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FLOWER TURBINE

ALL-IN-ONE

Friand Elektrotechniek
Friand Elektrotechniek
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www.futurasun.com

FuturaSun

E15

GACIA - SEP Europe

C20

FuturaSun is an Italian company founded in 2008 specialized in the
productionElektro
of highB.V.
performance
PV modules. Our handelsbedrijf
products are designed
in
Schotman
Europees elektrotechnisch
en
Europe and
our main production
plants in Asia have
an annual
production
fabrikant.
Gespecialiseerd
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capacity of 1 GW/year.
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are locatedwijinde
Cittadella
aansluitmateriaal
en meer.
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of
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Rotterdam,
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logistics
opgeleverde nieuwbouw t.b.v. uitbreiding magazijn kunnen wij hetallcomplete
customers
Europe.
assortimentinen
nieuwe producten in grote voorraden opslaan en is de
www.futurasun.com
organisatie
klaar voor verdere groei in de toekomst.
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GOLDBECK SOLAR

D4

Goldbeck Solar is an international company specializing in the turnkey
construction, operation and maintenance of large scale photovoltaic plants.
Our solutions are reliable, amordable and prontable, thanks to the
integration of high-quality technologies and 20 years of experience
throughout the complete value chain of photovoltaics. Our service range
covers all project phases from project development up to the nnancing of
solar power plants.
www.goldbecksolar.com

AARDLEKSCHAKELAAR RCD36
VAN SEP EUROPE

www.schotmanelektro.eu

SOLAR LANDFILLS

Good! BV
GACIA - SEP Europe

ORGANIZER
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GREENSHOWS APP

GCL System Integration

Schotman Elektro B.V. Europees elektrotechnisch handelsbedrijf en
fabrikant. Gespecialiseerd in groepenverdelers, modulaire componenten,
aansluitmateriaal
en meer.
Vanuit Assen
verzorgen
de verkoop
en(GCL
GCL
System Integration
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Co. Ltd
(002506wij
Shenzhen
Stock)
distributie
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mainland
China, Hong Kong, Taiwan, as well as Africa, North America,
Southeast Asia and Europe. GCL ranked third in the world’s new energy
Top50
www.gclsi.com
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Solar Solutions International &
Duurzaam Verwarmd wordt
georganiseerd door Good! Events &
Media, initiator van vooraanstaande
Nederlandse platformen voor
duurzame energie. Good! organiseert
onder meer Solar Solutions
Düsseldorf, de vakbeurs voor
solarprofessionals in NoordrijnWestfalen en Huis & Energie, de
nationale consumentenbeurs voor
duurzame energie. Good! is tevens
opdrachtgever van sectorrapporten op
het gebied van duurzaamheid.
https://www.good.nl
GoodWe Technologies Co., Ltd.
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POLYESTER KAST VOOR
BUITENOPSTELLING (SLG433)

Geyer

Als fabrikant van elektrotechnische verdeelsystemen en componenten levert
GEYER producten en diensten voor elektrotechnische installaties.In onze
eigen werkplaats vervaardigen wij verdelers voor zowel binnen- als
buitenopstellingen. Wij leveren verdeelkasten van kunststof, polyester,
plaatstaal, RVS en aluminium.De wensen van onze klanten worden vertaald
naar het eindproduct en persoonlijk contact is daarbij van groot belang.
GEYER bundelt op die manier energie én de onderlinge krachten.
www.geyer.nl
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GoodWe (Stock code: 688390) is a leading, strategically-thinking enterprise
which focuses on research and manufacturing of PV inverters and energy
storage solutions. With an accumulative installation of 16 GW installed in
more than 80 countries, GoodWe solar inverters have been largely used in
residential and commercial rooftops, industrial and utility scale systems,
ranging from 0.7kW to 250kW.
www.goodwe.com
E20

POLYESTER KAST VOOR
BUITENOPSTELLING (SLG433)
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GOODWE HT SERIES

GPC Europe

Grid Parity Concepts Europe, kortweg GPC Europe, is een gespecialiseerde
groothandel in Solar- en Storage Solutions. We bieden we een compleet
gamma aan van kwalitatieve fotovoltaïsche zonne-energieproducten
(zonnepanelen, omvormers, montagemateriaal en solar toebehoren) en
batterijsystemen voor technische bedrijven en installateurs. Onze visie is om
alle groene energie oplossingen toegankelijk te maken voor iedereen om zo
bij te dragen tot de vermindering van de CO2-uitstoot.
https://www.gpceurope.com

K17

GPCONTROL 2.0
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GridParity AG

GridParity is an innovative company - founded in 2012 - in the neld of
photovoltaics and self-supcient energy systems, based in Munich. They
provide oexible self-assembly kits, which make home-electric power supply
easy and accessible for everyone. The product portfolio of GirdParity
includes both integrated solutions for homeowners as well as for large-scale
photovoltaics power plants. The focus is on PV carports and PV terraces in
combination with semi-transparent double glass modules.
www.gridparityag.com
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TRANSPARENT DOUBLE GLASS
MODULES

GSE Integration

Hanover Solar

Hanover Solar is leading the solar panels technologies, committed to the
highest levels of consistent quality in all of our products. Appreciated
worldwide for Products, Customer Services and innovative solutions, with
warehouses and local delivery service in the Netherlands and Europe. In our
11 years of experience, we developed rich skills in the customization of Solar
Panels. Our Engineers,Technicians and Designers department can support
your Company to realize your own BIPV solar panel.
www.hanoversolar.de

C3

MONO CRYSTALLINE

A1, B2
Hartclass

GSE Intégration, société française du groupe TERREAL-CREATON, créée en
2008, a conçu, fabrique et commercialise des systèmes de montage et
d’intégration de panneaux solaires en toiture.Le GSE IN-ROOF SYSTEM, le
système BIPV le plus universel du marché, a déjà été installé sur plus les 5
millions de m² de toiture et se distingue comme la solution intégrée au
bâtiment la plus louable et la plus certinée du marché.
https://www.gseintegration.com/nl/

GSE IN-ROOF SYSTEM
Het schoonmaken van zonnepanelen. Een vak apart. Ieder zonnepark is
uniek en heeft zijn eigen aanpak nodig.Hartclass B.V. heeft een uitgebreid
assortiment en voor iedere PV installatie een oplossing. Door heel België en
Nederland.Wél groene energie, géén groene panelen!
www.hartclass.nl

HADEC Duurzame Energie

HADEC Duurzame Energie heeft alles in huis om je duurzame project tot een
succes te maken. Wij leveren - direct uit voorraad - complete
zonnestroomsystemen, laadpalen, energieopslag-oplossingen en ook de
tools én kennis om woningen, commercieel vastgoed, terreinen en mobiliteit
te verduurzamen.
www.hadec.nl

HAND IN WORLD EXHIBITION SERVICE

EXCLUSIVE AGENT OF P.R.CHINA
www.handinworld.com
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HENSEL Nederland

HENSEL producten worden wereldwijd toegepast in elektrische installatieen verdeelsystemen, vooral in veeleisende omgevingen.Vandaag de dag
wordt HENSEL-technologie gebruikt in meer dan 10.000 PV-projecten!Met
meer dan 10 jaar ervaring op het gebied van fotovoltaïsche zonne-energie
en meer dan 85 jaar knowhow op het gebied van elektrische installatie- en
verdeelsystemen zorgen wij voor een succesvolle en duurzame uitvoering
van deze projecten.
hensel-nederland.nl

HMB GmbH

M9

EENVOUDIG CU EN ALU
KABELS VERBINDEN MET DE
KABELDOZEN VAN HENSEL

H24

Opslag sytemen voor eigen verbruik Groot zakelijk FCR, aFRR en mFRR op de
Nederlandse balanceringsenergiemarkt
https://hmb-beteiligung.de/nl/over-ons/
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Holland Solar

A14

Samen voor een zonovergoten toekomst! Holland Solar is dé
belangenbehartiger van de Nederlandse zonne-energiesector die er samen
met de markt voor zorgt dat zonne-energie de belangrijkste energiebron van
Nederland wordt. We beïnvloeden relevante besluitvorming en sturen de
agenda rond wet- en regelgeving en subsidies. Als brancheorganisatie
werken we samen met onze leden aan het inspireren, informeren,
verbinden en verder professionaliseren van de Nederlandse zonneenergiesector.
www.hollandsolar.nl

LIDMAATSCHAP HOLLAND
SOLAR

HTM530~550DMH5-72

Huawei

Huisman Etech Experts

C9, G23
LUNA2000-5/10/15-S0
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Huis & Energie is dé grote landelijke consumentenbeurs voor duurzame
energie en duurzaam wonen. De beurs vindt van vrijdag 10 t/m zondag 12
juni 2022 plaats in de zeer centraal gelegen Brabanthallen te 'sHertogenbosch. Het hart van de beurs is het levensechte Milieu Centraal
Duurzaam Droomhuis waar bezoekers alle aspecten van duurzaam wonen
live kunnen ervaren. Bij meer dan 120 stands kunnen zij nieuwe producten
ontdekken en in gratis workshops bieden onafhankelijke experts praktische
kennis.

D17

Haitai Solar is a high-tech enterprise focused on green energy with nve
business divisions: Photovoltaic modules, Utility Scale Power Plant,
Photovoltaic Brackets, Energy Storage, and Hydrogen Energy. Since its
inception in 2006, the company has been committed to systematically
providing more value to global customers. As an intelligent new energy
provider, Haitai Solar will continue to promote new energy development
with quality and technology development to lead the green energy
revolution.
www.haitai-solar.cn
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https://www.huisenenergie.nl/

Organisatiebalie

DOE MEE AAN
CONSUMENTENBEURS HUIS &
ENERGIE

HTSolar

Met een gevestigde aanwezigheid in
markten voor zonne-energie over de
hele wereld biedt Huawei een nieuwe
generatie reeksomvormers met
slimme beheertechnologie voor een
volledig gedigitaliseerde slimme PVoplossing: FusionSolar®. FusionSolar®
is slim, veilig en betrouwbaar, en levert
constant hoge opbrengsten en ROI,
waardoor Huawei de eerste keuze is
van investeerders en ontwikkelaars
over de hele wereld.
solar.huawei.com/nl

Huis & Energie

SMART PV OPTIMIZER
SUN2000 450W-P

Als innovatieve totaalpartner engineert, installeert en onderhoudt Huisman
Etech Experts sinds 1955 met circa 300 goed opgeleide en betrokken
medewerkers (elektrotechnische) installaties in uiteenlopende sectoren.
Kenmerkend voor onze werkwijze zijn kwaliteit, oexibiliteit en denken in
oplossingen. U kunt vertrouwen op een snelle en adequate service dankzij
onze platte organisatiestructuur die voor korte lijnen zorgt. Zowel nationaal
als internationaal.
www.huismanetech.nl

M16

AC VERMOGENS VERDELERS

Hypontech

SUN2000-30/36/40KTL-M3

SUN2000-215KTL-H0

Hypontech is de pionier, innovator en ontwikkelaar van de toekomst in
smart grid. Ons bedrijf heeft de ontwikkeling en productie in huis van een
indrukwekkend portfolio met PV-stringomvormers, inclusief eenfase-,
driefase- en opslagsystemen. Dankzij tientallen jaren ervaring en kennis van
ons R&D-team, helpen de producten van Hypontech aan de groeiende vraag
van residentiële zonne-energiesystemen en de wereldwijde transitie naar
een zelfvoorzienend, hernieuwbaar thuisaanbod.
www.hypontech.com

D19

(SINGLE-PHASE) HYPONTECH
HPK 1000~3000
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IBC SOLAR B.V.

B11.1

IBC SOLAR B.V.

B11.1

IBC SOLAR, een van ’s werelds grootste fotovoltaïsche specialisten, biedt
totaaloplossingen voor het opwekken van elektriciteit uit zonlicht. De
onderneming
is van
opgericht
doorgrootste
de natuurkundige
Udospecialisten,
Möhrstedt inbiedt
1982 in
IBC
SOLAR, een
’s werelds
fotovoltaïsche
Bad
Stamelstein (Duitsland).
In 40 jaar heeft
IBC SOLARuit
al zonlicht.
meer danDe
6
totaaloplossingen
voor het opwekken
van elektriciteit
gigawatt
aan PV
vermogendoor
geïnstalleerd.
Groothandel
het belangrijkste
onderneming
is opgericht
de natuurkundige
Udo isMöhrstedt
in 1982 in
voorziet
in engineering
distributiekanaal.
Naast distributie
Bad
Stamelstein (Duitsland).
In 40 jaar
heeft IBC SOLAR ook
al meer
dan 6
van
projecten.
gigawatt
aan PV vermogen geïnstalleerd. Groothandel is het belangrijkste
distributiekanaal.
Naast distributie voorziet IBC SOLAR ook in engineering
www.ibc-solar.nl
van projecten.
www.ibc-solar.nl
IMS Solar BV / www.ims-solar.com / E21

E21

IMS Solar BV / www.ims-solar.com / E21

E21

IMS is een leverancier van een duurzaam inleg/inschuif montage systeem.
De zonnepanelen worden niet geklemd maar in het systeem geschoven. Dit
bespaart
en moeitevan
opeen
het duurzaam
dak. inlegpronel
verbinder
en eindhoek
IMS
is eentijd
leverancier
inleg/inschuif
montage
systeem.
dan andere
verbinders,
meer Dit
werken
snel en eenvoudig
IP-nxgeklemd
is hogermaar
De
zonnepanelen
worden niet
in het systeem
geschoven.
ruimte
aan
rekenprogramma
omeneenvoudig
bespaart
tijddeenonderzijde
moeite opIMS-design
het dak. inlegpronel
verbinder
eindhoek
indelingen
makenwww.ims-solar.com
werken snelenentekeningen
eenvoudigteIP-nx
is hoger dan andere verbinders, meer
ruimte
aan de onderzijde IMS-design rekenprogramma om eenvoudig
www.ims-solar.com
indelingen en tekeningen te makenwww.ims-solar.com
www.ims-solar.com

IP-E EINDHOEK
IP-E EINDHOEK

INVT

A12

INVT

A12

INVT (Shenzhen INVT Electric Co., Ltd) has been concentrating on industry
automation and energy power since its foundation in 2002 and is committed
to “Providing
theINVT
bestElectric
productCo.,
andLtd)
service
to allow
customers more
INVT
(Shenzhen
has been
concentrating
on industry
competitiveness”.
INVT goes
public
and is the
listed
automation
and energy
power
sinceinits2010
foundation
in nrst
2002A-share
and is committed
company
(002334)
in Shenzhen
Stock
Exchange
in the
industry.more
to
“Providing
the best
product and
service
to allow
customers
competitiveness”.
www.invt.com INVT goes public in 2010 and is the nrst A-share listed
company (002334) in Shenzhen Stock Exchange in the industry.
www.invt.com

0

JA Solar

JA Solar was founded in 2005. The company’s business ranges from silicon 0
wafers, cells and modules to complete photovoltaic power systems, and its
products
arefounded
sold to 135
countries
and regions.
On the ranges
strength
of its
JA Solar was
in 2005.
The company’s
business
from
silicon
continuous
nnancialpower
condition,
well-and its
wafers,
cellstechnological
and modulesinnovation,
to completesound
photovoltaic
systems,
established
sales
customer
JA Solar has
been
products areglobal
sold to
135and
countries
andservice
regions.network,
On the strength
of its
in the condition,
industry aswella leading
highly recognized
by authoritative
associations
continuous
technological
innovation,
sound nnancial
global
manufacturer
of high-performance
PV products.
established
global sales
and customer service
network, JA Solar has been
highly recognized by authoritative associations in the industry as a leading
global manufacturer of high-performance PV products.
JAM72D30-540/MB - 540WP

https://www.jasolar.com/html/en/

JAM72D30-540/MB - 540WP
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Jolywood ( Taizhou ) Solar Technology Co.,Ltd.
J18
Jolywood ( Taizhou ) Solar Technology Co.,Ltd.
J18
Founded in 2008, Jolywood is a national high-tech enterprise. It was
successfully
listedJolywood
in 2014 (stock
code: 300393).
The
company Itfocuses
Founded
in 2008,
is a national
high-tech
enterprise.
was on
innovative
and
of photovoltaic
auxiliary
K2 Systems
successfullyR&D
listed
inhigh-quality
2014 (stock manufacturing
code: 300393). The
company focuses
on 0
materials,
solar
cell
and
module,
system
integration
and
other
products.
innovative R&D and high-quality manufacturing of photovoltaic auxiliary As
www.jolywood.cn
the
world'ssolar
largest
manufacturer
with 30%and
market
materials,
cellbacksheet
and module,
system integration
other products. As
www.jolywood.cn
share,Jolywood
wasbacksheet
awarded nnancial
healthwith
Top3
by market
Photon.
the world's largest
manufacturer
30%
share,Jolywood was awarded nnancial health Top3 by Photon.
Als fabrikant van montagesystemen ontwikkelt
K2 Systems
NIWA
MAX sinds 2004
systeemoplossingen voor de internationale PV industrie en is nu marktleider
NIWA
in Europa met een geinstalleerd vermogen van
meerMAX
dan 16 GW. De
beproefde draagsystemen voor gebruik op hellende en platte daken of voor
speciale projecten overtuigen vooral door hun hoge kwaliteit en
functionaliteit. Even belangrijk voor het bedrijf zijn installatievriendelijke
producten en eenvoudige vormgevin in de gratis planningssoftware K2 Base.
https://k2-systems.com

D-DOME
6.10 + S-DOME 6.10:
NIWA SUPER
MONTAGESYSTEEM VOOR
NIWA SUPER
PLATTE
DAKEN

Kenter
K2 Systems
K2 Systems

XG3-12KW THREE-PHASE ONGRID SOLAR INVERTER
XG3-12KW THREE-PHASE ONGRID SOLAR INVERTER

JA Solar

https://www.jasolar.com/html/en/
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MAXIMALE FLEXIBILITEIT: IBC
AEROFIX G3
MONTAGESYSTEEM
MAXIMALE
FLEXIBILITEIT: IBC
AEROFIX G3
MONTAGESYSTEEM

Jolywood
( Taizhou ) Solar Technology Co.,Ltd.
J18
Jetion
Solar
F17
Jetion Solar
F17
Founded in 2008, Jolywood is a national high-tech enterprise. It was
successfully listed in 2014 (stock code: 300393). The company focuses on
innovative R&D and high-quality manufacturing of photovoltaic auxiliary
materials, solar cell and module, system integration and other products. As
www.jolywood.cn
Jetion
Solar (China) Co., Ltd. is a world-renowned
solar largest
PV manufacturer,
JT SEH
the world's
backsheet manufacturer
with395-415W
30% market
which
is
apliated
to
China
National
Building
Materials
Group
Corporation
share,Jolywood
was awarded nnancial health
Top3
by Photon.
Jetion Solar (China) Co., Ltd. is a world-renowned
solar PV manufacturer,
JT SEH
395-415W
(CNBM),
one of thetoFORTUNE
500 companies.
Jetion Solar
provides
solar
which
is apliated
China National
Building Materials
Group
Corporation
products,
solutions
and global500
EPCcompanies.
services to Jetion
utility,Solar
commercial
and
(CNBM), one
of the FORTUNE
provides
solar
residential
customers
allglobal
around
theservices
world. Currently,
Jetion Solarand
has an
NIWA SUPER
products, solutions
and
EPC
toNIWA
utility,MAX
commercial
of 2 GW
cells,Currently,
2.5 GW ofJetion
modules
and
annual
production
capacity
residential
customers
all around
theof
world.
Solar
hashas
an1
GW PV project
development
investment
capability.
GW of modules and has 1
annual
production
capacity ofand
2 GW
of cells, 2.5
GWwww.jetion.com.cn
PV project development and investment capability.
www.jetion.com.cn

Kenter laat energie werken! Dat doen we met betrouwbare meetdiensten,
Als
fabrikantenergievoorzieningen,
van montagesystemenlaadoplossingen
ontwikkelt K2 Systems
sinds 2004voor
innovatieve
en energieopslag
systeemoplossingen
voor
de
internationale
PV
industrie
en
is nu marktleider
grootzakelijke
klanten.
Met
onze
producten,
diensten
en
expertise
heeft u
Als fabrikant van montagesystemen ontwikkelt K2 Systems sinds
2004
in
Europa
een geinstalleerd
vermogen
van
meer
danen
16is
GW.
Deons op
grip
op uwmet
energie
envoor
wordt
snel
en vakkundig
geholpen.
Bezoek
systeemoplossingen
de uinternationale
PV industrie
nu marktleider
beproefde
draagsystemen
voor
gebruik
op van
hellende
platte
daken
stand
D5, geniet
van
een kop
kope
van onze
barista
laat
informeren
in
Europa
met
een
geinstalleerd
vermogen
meeren
dan
16 uGW.
De of voor
speciale
projecten
vooral
hoge
kwaliteit
verduurzaming
en congestie.
over thema's
zoals overtuigen
elektrincatie,
datadoor
diensten,
beproefde
draagsystemen
voor
gebruik
ophun
hellende
en platteen
daken
of voor
zijn installatievriendelijke
functionaliteit.
Evenovertuigen
belangrijk
voor
het
bedrijf
Wij
helpen
u graag
richting
eenvooral
duurzame
toekomst!
hoge
kwaliteit en
speciale
projecten
door
hun
producten
en eenvoudige
vormgevin
in bedrijf
de gratis
K2 Base.
functionaliteit.
Even belangrijk
voor het
zijnplanningssoftware
installatievriendelijke
www.kenter.nu
producten
en eenvoudige vormgevin in de gratis planningssoftware K2 Base.
https://k2-systems.com
https://k2-systems.com

D5
0
0

ENERGIEOPSLAG
D-DOME 6.10 + S-DOME 6.10:
MONTAGESYSTEEM
VOOR
D-DOME 6.10 + S-DOME
6.10:
PLATTE
DAKEN
MONTAGESYSTEEM
VOOR
PLATTE DAKEN

Kenter
Kenter

Kenter laat energie werken! Dat doen we met betrouwbare meetdiensten,
innovatieve
energievoorzieningen,
laadoplossingen
en energieopslag
voor
Kenter laat energie
werken! Dat doen
we met betrouwbare
meetdiensten,
grootzakelijke
klanten.
Met
onze
producten,
diensten
en
expertise
heeft
u
innovatieve energievoorzieningen, laadoplossingen en energieopslag voor
u snel
en vakkundig
geholpen.
Bezoekheeft
ons op
grip op uw energie
en wordt
producten,
diensten
en expertise
u
grootzakelijke
klanten.
Met onze
stand
vaneneen
kopukope
vanvakkundig
onze barista
en laat Bezoek
u informeren
grip opD5,
uwgeniet
energie
wordt
snel en
geholpen.
ons op
over
zoals
datavan
diensten,
verduurzaming
en congestie.
standthema's
D5, geniet
vanelektrincatie,
een kop kope
onze barista
en laat u informeren
Wij
u graag
een duurzame
toekomst!
overhelpen
thema's
zoals richting
elektrincatie,
data diensten,
verduurzaming en congestie.
Wij www.kenter.nu
helpen u graag richting een duurzame toekomst!
www.kenter.nu

D5
D5

ENERGIEOPSLAG
ENERGIEOPSLAG
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KERNEL SISTEMI - ITALY -

H13.2

KERNEL SISTEMI - ITALY -

H13.2

Kernel Sistemi designs, produces and trades electronic components for
dimerent sectors, in particular string monitoring units (SMU) for solar plants.
Kernel
Sistemi
designs,
produces
and
tradestechnology,
electronic components
We produce
SMU
with shunt
or hall
sensors
big accuracyfor
and
dimerent
sectors,
in
particular
string
monitoring
units
(SMU)
for solar
plants.
low drift in temperature. Transmission data in RS485 serial, optical
nber
or
We produce
SMUfrom
with 8shunt
hall sensors
technology,
accuracy
and
wireless.
Models
to 32orchannels,
current
from 15 big
to 60
Amps for
low drift in
temperature.
Transmission
data in RS485
serial,SMU.Kernel
optical nber or
then 20 Gigawatt
are monitored
with Kernel
Over
channel.
wireless.
Models
from
8
to
32
channels,
current
from
15
to
60
produces also electronic systems for industrial automation. Amps for
channel. Over then 20 Gigawatt are monitored with Kernel SMU.Kernel
https://www.kernelgroup.it/
produces also electronic systems for industrial automation.
https://www.kernelgroup.it/

STRING MONITORING UNITS
WITH SHUNT TECHNOLOGY,
STRING
KERNEL MONITORING
ST2N SERIES UNITS
WITH SHUNT TECHNOLOGY,
KERNEL ST2N SERIES

Libra Charging Solutions is dé distributeur voor laadpalen voor elektrische
auto’s met een compleet assortiment aan EV-oplossingen. Op het gebied van
e-Mobility zijn wij de experts. Ons technical- en customer support team staat
klaar om jou direct te ondersteunen en te adviseren. In combinatie met ons
uitgebreide productassortiment zorgen wij dat jouw installatieproject slaagt.
https://shop.libra.energy/nl/producten/e-mobility/overzicht

KOSTAL Solar Electric GmbH

A7

KOSTAL Solar Electric GmbH

A7
KOSTAL Solar Electric GmbH gevestigt in Freiburg werd opgericht in 2006
als deel van de KOSTAL Industrial Electronics - een duitse internationaal
KOSTAL
Solar Electric in
GmbH
gevestigtmet
in Freiburg
werd
in 2006
100opgericht
jaar traditie.
actieve familiebedrijf
Lüdenscheid
meer dan
als
deel
van
de
KOSTAL
Industrial
Electronics
een
duitse
internationaal
KOSTAL Solar Electric is een van de toonaangevende aaanbieders van
actieve
familiebedrijf
in Lüdenscheid
met meer dan 100 voor
jaar traditie.
innovatieve
Stringomvormers
en PV Opslagoplossingen
residentiele
KOSTAL
Solar Electric
een van deFlexibel,
toonaangevende
aaanbieders
van
en commerciele
Solar isInstallaties.
communicatief
en praktisch.De
innovatieve
Stringomvormers
en PV
Opslagoplossingen
brede scala van
producten omvat
voor
elke behoefte devoor
juisteresidentiele
Oplossing
en commerciele Solar Installaties. Flexibel, communicatief en praktisch.De
brede scala van producten omvat voor elke behoefte de juiste Oplossing
PLENTICORE PLUS
PIKO CI 30 /50/60

www.kostal-solar-electric.com
www.kostal-solar-electric.com

PLENTICORE PLUS

Libra Charging Solutions

PIKO CI 30 /50/60

D3, E2

WALLBOX PULSAR PLUS

Libra Energy

Dit jaar bestaat Libra Energy 15 jaar! Libra Energy is de juiste partner voor al
jouw duurzame energieoplossingen. Op het gebied van zonne-energie,
energieopslag en e-Mobility zijn wij de experts. Ons technical- en customer
support team staat klaar om jou direct te ondersteunen en te adviseren. In
combinatie met ons uitgebreide productassortiment zorgen wij dat jouw
installatieproject slaagt.
www.libra.energy

D3, E2

JA SOLAR 395WP ALL BLACK

LONGi

Krannich Solar Nederland

C5

Krannich Solar Nederland

C5

Krannich Solar is een full-service groothandel in de zonne-energiesector van
Duitse oorspong. Wij zijn in 25 jaar tijd uitgegroeid tot een internationale
Krannich
Solar
een vestigingen
full-service groothandel
de600+
zonne-energiesector
van
distributeur
metis 25+
in 25+ landeninen
medewerkers. We
Duitse
oorspong. bekend
Wij zijn in
jaar
tijd uitgegroeid
tot een
een ruim
internationale
staan wereldwijd
als25een
stabiele
partner met
portfolio aan
distributeur
met 25+Op
vestigingen
25+ landen
en 600+
medewerkers.
We
A-merk fabrikanten.
zoek naarinadvies
op maat,
emectieve
logistiek en
staan
wereldwijd
bekend als een
stabieleWij
partner
een ruim
portfolio aan
producten
van hoogwaardige
kwaliteit?
helpenmet
je graag
op weg.
A-merk fabrikanten. Op zoek naar advies op maat, emectieve logistiek en
https://nl.krannich-solar.com/
producten van hoogwaardige kwaliteit? Wij helpen je graag op weg.
https://nl.krannich-solar.com/

H13.1

kWh People

H13.1
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HI-MO 4 NEW LR4-72HBD450M

LP Energy / Redox Storage Solutions BV

kWh People

kWh People is gespecialiseerd in recruitment, talentscouting, executive
search en interim opdrachten voor functies op HBO en WO niveau binnen
kWh
People is gespecialiseerd
in recruitment,
talentscouting,
de energiesector.
kWh People heeft
een landelijk
netwerk vanexecutive
energie
search
en
interim
opdrachten
voor
functies
op
HBO
WO niveau binnen
organisaties en professionals. Wij werken samen metenenergieleveranciers,
de
energiesector.
kWh People heeft
landelijk actief
netwerk
vanduurzame
energie
netbeheerders,
grootverbruikers
en een
organisaties
in de
organisaties
professionals.
werkenen
samen
met energieleveranciers,
in Nijmegen.
energie. kWhen
People
is in 2008Wij
opgericht
is gevestigd
netbeheerders, grootverbruikers en organisaties actief in de duurzame
https://www.kwh-people.com
energie. kWh People is in 2008 opgericht en is gevestigd in Nijmegen.
https://www.kwh-people.com
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INTILION SCALEBLOC POWER
50-73 KWH
INTILION SCALEBLOC POWER
50-73 KWH

LONGi leads the solar PV industry to new heights with product innovations
and optimized power-cost ratio with breakthrough monocrystalline
technologies. LONGi supplies more than 30GW of high-epciency solar
wafers and modules worldwide yearly, about a quarter of global market
demand. LONGi is recognized as the world’s most valuable solar technology
company with the highest market value.
en.longi-solar.com

C6

Redox Storage Solutions levert hoogwaardige systemen voor de opslag van
duurzame energie uit zonnepanelen en windmolens. Onze Vanadium redox
oow batterijen (VRFB) zijn betrouwbaar, hebben een zeer lange levensduur,
verliezen geen capaciteit, zijn volledig te ontladen, volledig brand- en
explosieveilig en zijn zeer milieuvriendelijk. De batterij is onafhankelijk
schaalbaar in capaciteit en vermogen en daarmee zeer geschikt voor zowel
woningen als voor zakelijke en industriële toepassingen.
www.redoxstorage.com

IA4

VANADIUM REDOX FLOW
BATTERIJ

INTERIM & RECRUITMENT
INTERIM & RECRUITMENT
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www.morrensolar.nl

www.luxensolar.com

M.S.I.A. ESPECIALLY MADE BY SUNPORT

WE SELL SOLUTIONS WE DO NOT SELL PRICESFLEXIBLE THIN SOLAR FILM
with Dutch technology MWT cells.Lightweight solar panel for those situations
where conventionel panels are out of business. This year production near
EuropeApplications on dimerent type of roofskins, Heritage
buildingsCampers, boats, barges, taxi, bus, truckMOST RELIABLE &
REMOVABLEWe make the Panel EPC services option O & MMicro mono
crystallineNO GLAS2,4 kg /m 1,4 mm thick385 WATTLifetime 30 yEpciency
22 %TÜV Nord certrincates
www.sunportmsie.eu/

B19

Meyer Burger combines cutting-edge technology with tradition and the
courage to lead PV into a new era. For almost 70 years, we have been the
backbone of the industry. Now we are taking the next step having
reinvented our business model: As a manufacturer of high-performance
solar cells and modules made in Germany, designed in Switzerland, we are
using the SmartWire Heterojunction technology we have developed, creating
the most prontable solar modules, setting new sustainability standards.
www.meyerburger.com

D22

D14

GMS® MAX

C19
A3

CANADIAN SOLAR INC. CS3LCARPORT
375MS MET
ZONNEPANELEN

nanosun s.r.o.
Navetto BV

DISTRIBUTION OF SOLAR COMPONENTSWe are an opcial distributor of the
JAsolar, Longi,inCanadian
Solar, Trina,
Sungrow,
Huawei, Wallbox.enWe
omer
Groothandel
zonnepanelen,
omvormers,
montagesystemen
meer
Wij
proven een
components
high qualityvoor
– solar
modules, photovoltaic
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MEYER BURGER WHITE

MKG GOBEL

MKG GÖBEL Solutions GmbH designs and constructs photovoltaic systems
for open neld areas. Since 2004, MKG has installed power plants with a total
capacity of over 2,000 MWp worldwide. Our range of services includes: Power plant planning: soil analysis, 3D layout, DC and AC-planning Installation: post ramming, drilling and excavation, installation of
substructure and solar modules, plus electrical - Own GMS® mounting
system - Fences and gates.
www.mkg-goebel.de
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FLEXIBLE THIN SOLAR FILM

Meyer Burger Technology AG

nanosun s.r.o.
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DMEGC
ZONNEPANELEN
DUURZAME
COLLECTIEVE
INKOOP VOOR
INSTALLATEURS

Nederlandse Inkoopcombinatie Duurzaam, Installatietechniek en Bouw

NiCD is opgericht vanuit het succes van NiCI voor Installateurs. Het doel van
NiCD is het versterken van deelnemers op het gebied van duurzame inkoop.
Door de inkoopbehoefte van deze partijen te bundelen is het mogelijk om
scherpe raamcontracten te maken voor diverse productgroepen. NiCD is
uitgegroeid naar een organisatie die haar deelnemers niet alleen scherpe
raamcontracten biedt, maar ook een vaste waarde is geworden op het
gebied van advies.
www.nicd.nl
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NEDKAB

NEDKAB is op 1 januari 2020 voortgekomen uit de samenwerking tussen
Hokamo, Cabsol en Nedkab. Deze drie hebben hun krachten gebundeld
onder de naam NEDKAB. Nedkab is daarmee één van de grootste
onafhankelijke kabelgroothandels van Nederland en onderscheidt zich door
kennis in producten, grote voorraden in zowel koper als aluminium kabel op
laag en middenspanningsgebied. Tevens zijn we een kleine platte organisatie
waarbij service en persoonlijke aandacht hoog in het vaandel staan.
www.nedkab.nl

E25

Omega Energietechniek gaat net even verder waar anderen stoppen! Wij zijn
gespecialiseerd in het geven van toegankelijke veiligheidstrainingen en het
uitvoeren van inspecties op het gebied van elektrotechniek, waaronder
SCIOS Scope 8,10 & 12, NEN 3140 & zonnepanelen. Daarnaast zijn wij met
meetmiddelen.eu hét adres voor meet- en testinstrumenten voor de
inspecteur, installateur en keurmeester.
omega-energietechniek.nl

YMVK ERX ALU

Nestinox BV

Omega Energietechniek

A2

Met onze veiligheidskundige kennis & ervaring helpen wij bedrijven in m.n.
de zonne-energie-sector, bouw- en installatiesector en uitzendbranche voor
technisch personeel. We bieden ondersteuning bij o.a. het uitvoeren van
veiligheidsinspecties, observaties, RI&E’s en het geven van training. Als
specialist in veilig installeren van zonnepanelen presenteren we een totaal
pakket aan diensten om u te ontzorgen op gebied van
arbeidsomstandigheden en veilig werken. Immers extra veiligheid is pure
winst!
www.epetersen.nl
PFALZSOLAR

BEURSCATALOGUS - 2022

E10

Since 2003 we have been successfully implementing international PV
projects as a project developer, EPC and O&M contractor. As a company of
the Pfalzwerke Group, the largest energy supplier in southwest Germany, we
have a strong partner at our side and bring more than a century of
experience in electricity with us. In the Netherlands, we have been
implementing large-scale solar projects since 2016, both rooftop and ground
mounted installations, as well as PV projects on former landnlls.
www.pfalzsolar.nl
B5
PGM.solar
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MASTERCLASS VEILIG WERKEN
OP HOOGTE

EPOWERUNIT

OBO Bettermann B.V.

OBO-systemen zorgen voor verbindingen. Letterlijk en nguurlijk. Ze vormen
de mechanische of elektrische verbindingen. Betrouwbaar, veilig en van het
hoogste kwaliteitsniveau. Productkenmerken zoals installatiesnelheid,
belastbaarheid, functionaliteit en veiligheid staan bij elke innovatie
voorop.Ontdek de complete wereld van OBO systemen: Wereldwijd en toch
lokaal: 3.000 werknemers. Meer dan 60 landen. 40 dochterondernemingen.
www.obo.nl

E16

STOKEIND EN FLENSMOEREN

NST BV

NST is al ruim 50 jaar gespecialiseerd in elektrotechnische apparatuur voor
de scheepvaart, omshore, industrie, automotive en solar. Als professioneel
partner van Victron Energy werken we samen in het oplossen van de
energievraagstukken. NST verdiept zich in uw situatie en mogelijk die van uw
klant en komt samen met u tot oplossingen. Vanuit onze jarenlange ervaring
weten wij als geen ander dat het van essentieel belang is om snel tot
technische oplossingen te komen, en snel te kunnen leveren.
www.nstbv.nl

OPLEIDING TOT INSTALLQ
ZONNESTROOM
INSTALLATEUR

E19
Petersen Arbozorg & Veiligheid

Bent u opzoek naar een professionele leverancier van RVS
bevestigingsmaterialen? Nestinox is sinds 1979 uw partner in
roestvaststalen (RVS / INOX) bevestigingsmaterialen. We hanteren het TCO
(Total Cost of Ownership) -principe. Samen met onze partners zijn we op
zoek naar de meest epciënte oplossingen waarbij het beste resultaat
onderaan de streep leidend is! Het Nestinox-productassortiment omvat nu
meer dan 16.000 rvs bevestigers.
www.nestinox.com

H15

SNEL-KLIK
DRAADGOOTADAPTER VOOR
EENVOUDIGE MONTAGE VAN
DRAADGOOT OP PLATTE
DAKEN

H20

PGM is dé groothandel op het gebied van PV-systemen. Dit houdt in dat wij
verschillende PV-technieken laten aansluiten op uw behoefte. Wij brengen
als groothandel producten/oplossingen, waarvan wij denken dat ze iets
kunnen toevoegen aan de branche, naar de Nederlandse markt. Zo hebben
wij ons eigen montagesysteem ontwikkeld die er onder andere voor zorgt
dat de levensduur van de zonnepanelen toeneemt.
http://www.pgm.solar
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PMT - Premium Mounting Technologies

A11
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PMT EVO 2.1
Proxables is de exclusieve importeur en distributeur van de Sunman Energy
lichtgewicht zonnepanelen voor de Benelux.Het lichtgewicht zonnepaneel
heeft een gewicht van 3,65 kg per m² en is geschikt voor platte en hellende
daken die over een dakbedekking van Bitumen, EPDM, PVC of Metaal
beschikken.
www.proxables.com

PMT EVO 2.1
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PMT EVO 2.1
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Proxables / Sunman
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F-SERIES SMF375M-6X12UW

pv magazine group

G15.1

Since the publication of its nrst magazine in 2008, pv magazine has evolved
into the top international publication for solar decision makers. Over the
past decade, pv magazine has expanded its global network and reach, to
become the number one knowledge platform in the solar industry. The
digital media portfolio from pv magazine complements its print publications,
with a dynamic and fast-growing suite of regional news platforms, enewsletters and popular events.
www.pv-magazine.com
PVcase

Project Zero
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PVO International

Projoy Electric
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PVcase omers seamlessly integrated solar technology solutions for
companies of all sizes so they can design, estimate and optimize commercial
and utility-scale solar assets, wherever they may be. Our oagship product is
an AutoCAD-based 3D solar design software for utility-scale solar power
plants. It enables solar engineers to reduce project costs, boost reliability
and improve solar plant performance.
https://pvcase.com/

FIREFIGHTER SAFETY SWITCH
(ARRAY-LEVELSAFETY
RAPID SWITCH
FIREFIGHTER
SHUTDOWN)
(ARRAY-LEVELSAFETY
RAPID SWITCH
FIREFIGHTER
SHUTDOWN) RAPID
(ARRAY-LEVEL
SHUTDOWN)

B13

PVCASE GROUND MOUNT

B1

Als koploper in de Europese markt verzorgt PVO International de inkoop van
topkwaliteit zonnepanelen, omvormers en montagematerialen. Grote
volumes zijn leverbaar tegen gunstige voorwaarden. Wij regelen het
volledige inkoopproces inclusief logistieke oplossingen. Onze partners
kunnen rekenen op onze uitstekende operationele service. Samen met u
maken wij uw solarprojecten succesvol.
www.pvo-int.com
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innovation and reliability standards.
www.q-cells.nl

QledX grote ledschermen

De missie van QledX is helder en scherp; Een kwaliteits ledscherm voor
iedereen realiseerbaar. Kleine of grote afmeting, indoor of outdoor, voor elk
budget een oplossing. QledX doet eigen ontwikkeling en R&D. Alle
ledschermen worden modulair gemaakt; eenvoudig met installatie en
onderhoud. De kwaliteit van QledX wordt onderstreept door garantie tot 7
jaar. Bij elk ledscherm eigen narrowcasting software, met levenlange licentie
zonder maandelijkse kosten.
www.qledx.nl

K16.1

Raptor Maps omers advanced analytics, insights and productivity software
for the entire solar lifecycle. The Raptor Solar software platform features a
digital twin of your solar sites, aerial thermal inspections, data
standardization and normalization, serial number mapping, warranty claim
features, equipment records, mobile tools and more — all powered by their
industry-leading data model.
https://raptormaps.com/
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RatedPower

RatedPower is on a mission to digitalize the renewable energy industry and
maximize clean energy’s potential through disrupting and user-friendly
cloud-based solutions. Through pvDesign—their software to automate and
optimize the study, analysis, design, and engineering of photovoltaic plants
in all its stages—RatedPower helps companies discover the smartest ways to
design utility-scale solar PV plants, maximize their prontability, and reduce
energy costs.
https://ratedpower.com/
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RISEN ENERGY CO., LTD.
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RISEN ENERGY CO., LTD.
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in solar industry and has committed to this industry as a R&D expert, an
Risen
Energy
Co.,
founded
in
and
as
public
Risen
Energy
Co., Ltd.
Ltd. was
wasfrom
founded
in 1986
1986
and listed
listed
as aa Chinese
Chinese of
public
integrated
manufacturer
wafers
to modules,
a manufacturer
om-grid
company
(Stock
Code:
300118)
in
2010.
Risen
Energy
is
one
of
the
pioneers
companyand
(Stock
Code:
300118)aindeveloper
2010. Risen
Energy
is of
one
ofprojects.
the pioneers
systems,
also
an
investor,
and
an
EPC
PV
Risen
Energy
Co., Ltd.has
was founded into1986
and listedasasa aR&D
Chinese public
in
industry
in solar
solar
industry and
and has committed
committed to this
this industry
industry as a R&D expert,
expert, an
an
www.risenenergy.com
company
(Stock
Code: 300118)
in 2010.toRisen
Energy
is one of the pioneers
integrated
manufacturer
from
wafers
modules,
a
manufacturer
integrated manufacturer from wafers to modules, a manufacturer of
of om-grid
om-grid
in solar industry
and has
committed to thisand
industry
as a R&D
expert, an
systems,
systems, and
and also
also an
an investor,
investor, aa developer
developer and an
an EPC
EPC of
of PV
PV projects.
projects.
integrated
manufacturer from wafers to modules, a manufacturer of om-grid
www.risenenergy.com
www.risenenergy.com
systems,
and also an investor, a developer and an EPC of PV projects.

G18

RSM40-8-405M

RVO

E8

RVO
RVO

E8
E8

RVO
Ondernemend Nederland kan bij ons terecht met vragen op het gebied van
duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen. Wij bieden
onze klanten producten en diensten aan, waaronder: voorlichting en advies,
Nederland
bij
met
Ondernemend
Ondernemend
Nederland
kan
bij ons
ons terecht
terecht
met vragen
vragen
opbijhet
het
gebied
van
nnanciële regelingen,
wet- kan
en regelgeving,
netwerken,
hulpop
hetgebied
vindenvan
duurzaam,
agrarisch,
innovatief
en
internationaal
ondernemen.
Wij
duurzaam,
agrarisch,
innovatief
en internationaal
ondernemen.
Wij bieden
bieden
van
zakenpartners.
RVO
is
onderdeel
van
het
ministerie
van
Economische
Ondernemend
Nederland kan
bij ons terecht
met vragen op het gebied
van
onze
producten
onze
klanten
producten en
en diensten
diensten aan,
aan, waaronder:
waaronder: voorlichting
voorlichting en
en advies,
advies,
Zakenklanten
en Klimaat.
duurzaam,
agrarisch, innovatief
en internationaal
ondernemen.
Wijvinden
bieden
nnanciële
regelingen,
weten
regelgeving,
netwerken,
hulp
bij
het
nnanciële
regelingen, wet- en regelgeving, netwerken, hulp bij het vinden
www.rvo.nl
onze
klanten producten en
diensten aan, waaronder:
voorlichting
en advies,
van
van zakenpartners.
zakenpartners. RVO
RVO is
is onderdeel
onderdeel van
van het
het ministerie
ministerie van
van Economische
Economische
nnanciële
regelingen,
weten
regelgeving,
netwerken,
hulp
bij
het
vinden
Zaken
Zaken en
en Klimaat.
Klimaat.
vanwww.rvo.nl
zakenpartners. RVO is onderdeel van het ministerie van Economische
S:FLEX
montagesystemen
www.rvo.nl
Zaken
en Klimaat.
www.rvo.nl
S:FLEX
S:FLEX montagesystemen
montagesystemen

E8

D10
D10
D10
D10
S:FLEX DELTA CONCRETE

S:FLEX DELTA CONCRETE

www.soex.com
H17

SAJ
SAJ

Founded in 2005, SAJ is a leading global solar inverter specialist, integrating
H17
H17
R&D, manufacturing, and global sales with an annual production capacity
reaching 7GW. It provides professional solar inverters(0.7-125K) and H17
Founded
insolutions.
2005, SAJ
SAJ In
is 2017,
leading
global
solar Top
inverter
specialist,
integrating
specialist,
integrating
Founded
2005,
is
aa leading
solar
inverter
innovativein
SAJ global
was ranked
10 Global
single-phase
R&D,
manufacturing,
and
global
sales
with
an
annual
production
capacity
R&D,
manufacturing,
and
global
sales
with
an
annual
production
capacity
inverter
brand
by
IHS
Markit.
In
2019,
SAJ
achieved
a
25%
market
share of
Founded
in 2005,
SAJ is a leading
globalsolar
solarinverters(0.7-125K)
inverter specialist, and
integrating
reaching
7GW.
It
provides
professional
reaching
7GW.
It
provides
professional
solar
inverters(0.7-125K)
and
Australian
PV
market.
Its
sales
network
residential
storage
inverters
in
the
R&D,
manufacturing,
and
global
with anTop
annual
production
capacity
innovative
solutions.
In
2017,
SAJsales
was ranked
ranked
10 Global
Global
single-phase
innovative
solutions.
In
2017,
SAJ
was
Top 10
single-phase
has
reached
100+
countries.
reaching
7GW.
It
provides
professional
solar
inverters(0.7-125K)
and
inverter brand
brand by
by IHS
IHS Markit.
Markit. In
In 2019,
2019, SAJ
SAJ achieved
achieved aa 25%
25% market
market share
share of
of
inverter
innovative
In 2017,inSAJ
ranked Top
10 Global
Australian
PV market.
market.
Its single-phase
sales network
network
thewas
residential solutions.
storage inverters
inverters
residential
storage
in the
Australian
PV
Its
sales
inverter
brand
by IHS
Markit. In 2019, SAJ achieved a 25% market share of
has
100+
countries.
countries.
hasR6reached
reached
100+
SERIES
ROOFTOP
ON-GRID
H2 HYBRIDE
STORAGE
residential
storage
inverters
in the Australian
PV market.
Its sales network
INVERTER
INVERTER
has reached 100+ countries.

www.saj-electric.com
www.saj-electric.com
www.saj-electric.com
www.saj-electric.com

R6
R6 SERIES
SERIES ROOFTOP
ROOFTOP ON-GRID
ON-GRID
INVERTER
INVERTER
R6 SERIES ROOFTOP ON-GRID
INVERTER

142

BEURSCATALOGUS - 2022

DE SCHLETTER GROUP Uw sterke partner voor
zonnepaneelmontagesystemen De Schletter Group is een van ‘s werelds
toonaangevende fabrikanten van zonnepaneelmontagesystemen. Wij
ontwikkelen en produceren montageoplossingen van aluminium en staal
voor zonneparken, platte daken en schuine daken. Onze geavanceerde
oplossingen leveren superieure kwaliteit en duurzaamheid – waar de zon
ook schijnt.
www.schletter-group.com

FIXGRID PRO

Scholt Energy

Scholt Energy heeft de ambitie om met haar balanceringsdiensten het
energienet aan te sturen en daarmee de energietransitie te versnellen.
Scholt zet balanceringsenergie in op de markten voor primair
reservevermogen (FCR), regelvermogen (aFRR), reservevermogen (mFFRsa)
en noodvermogen (mFRRda). Scholt beheert in Nederland een van de
grootste pools met individuele batterijen. Ook worden windmolens, wkk’s,
koel-en vrieshuizen en een zoutbad ingezet op de markten voor
noodvermogen en onbalans.
www.scholt.nl

J25

BALANCERINGSDIENSTEN
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Search4Solar is opgericht om vraag en aanbod binnen de Benelux te kunnen
bundelen. Search4Solar heeft inmiddels een uitstekend track record als
inkoopplatform voor zonnepanelen, omvormers en batterij oplossingen.Het
doel is om diverse merken zonnepanelen en omvormers direct in te kunnen
kopen. We hebben zo een marktoplossing ontwikkeld die onze klanten tijd
en geld bespaart bij het kopen van zonnepanelen. Het inkopen van
zonnepanelen en omvormers voor de juiste prijs was nog nooit zo makkelijk
www.search4solar.com

INKOOPHANDELSPLATFORM

Seven Sensor Solutions

SEVEN Sensor Solutions, PV Tesisleri için iklimsel deÄŸiÅŸkenliklerle ilgili
meteorolojik parametreleri saÄŸlayan Ä±ÅŸÄ±nÄ±m sensörü, piranometre,
rüzgar hÄ±zÄ± ve yön sensörleri, ortam ve modül sÄ±caklÄ±k sensörleri ve
baÄŸÄ±l nem sensörü içeren hava durumu istasyonlarÄ± üreticisidir.
https://www.sevensensor.com/

F12

PV PYRANOMETER
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One Stop Solar Shop Solar4All is de One Stop Solar Shop voor installateurs
van zonnepanelen, laadpalen en energie monitoring. Een full service
onlineloket waar professioneel advies, hoogwaardige producten en service
op maat worden aangeboden om zo epciënt mogelijk te kunnen werken. De
expertise en innovaties van Solar4All zorgt ervoor dat je als installateur alle
(zonne)energie kunt richten op het daadwerkelijk plaatsen van
zonnepanelen, laadpalen en monitoring. De rest verzorgen wij!
www.solar4all.eu
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Solar365 is hét platform voor de
solarbranche. Op onze gloednieuwe
website lees je het laatste nieuws met
betrekking tot zonne-energie,
interviews met experts,
productreleases en leuke
wetenswaardigheden over de branche,
de bedrijven en de mensen hierachter.
https://www.solar365.nl/
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SolarCleano
is a Luxembourg-based robotics company focusing on the
www.solarday.it
design and distribution of solar panel cleaning robots.Our robots are
suitable for wet and dry cleaning, and can work on all types of solar
installations at 25o angle or more.In less than 4 years, SolarCleano robots
are already actively working in 45 countries on 5 continents. In 2020, our
robots cleaned 13 GW solar installations globally.
www.solarcleano.com

D15
SolarToday is dé solar groothandel voor installateurs. Met zes vestigingen
in de Benelux is er altijd wel een vestiging bij u in de buurt. Op elke
vestiging staat een team van specialisten met jarenlange ervaring voor u
klaar. We zijn daarom niet alleen leverancier, maar ook een persoonlijk
kenniscentrum. Met een ruime voorraad A-merken zonnepanelen,
omvormers, montagematerialen en opslag is uw project binnen no-time
gerealiseerd.
SAJ AS1

JINKO TIGER NEO 54 ALL
BLACK 415WP

Solarday is a historical Italian module manufacturer, specialized in high-end
products and customized PV Solutions, located in Lombardy. Solarday has
been traditionally focused on the Italian domestic market since the nrst
“Conto Energia”. In 2018, the international expansion towards European
markets began. We manufacture photovoltaic panels for every need of
power, technology, and design in order to omer a wide, full, and high-quality
range of products for your home, business, or organization.
www.solarday.it
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Since from 2012, SolaX Power envision a clean, sustainable future power by
renewable energy. By pushing back the boundaries with what is possible in
solar inverter technology, SolaX Power will become a global leader in the
D&P of grid inverters and home energy storage solutions in 2022. SolaX
products are designed, tested and manufactured to the highest global
standards ensuring bring customer to harness even more of the free, clean
energy available to us from the sun.
www.solaxpower.com
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SolarToday is dé solar groothandel voor installateurs. Met zes vestigingen
D15
in de Benelux is er altijd wel een vestiging bij u in de buurt. Op elke
SolarToday is dé solar groothandel voor installateurs. Met zes vestigingen
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X-ESS G4 ALL-IN-ONE HOME
ENERGY SYSTEM

Solis

Solarstell

www.solarstell.nl
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SMART MODULE ALL-BLACK

B3

www.solarstell.nl

SolaX Power

SOLAREDGE EV-LADER

Solarstell
Solarstell
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SOLAREDGE S-SERIE POWER
OPTIMIZER
SOLAREDGE S-SERIE POWER
OPTIMIZER
SOLAREDGE S-SERIE POWER
OPTIMIZER

Solis (Stock Code:300763.SZ), opgericht in 2005, is een van de meest ervaren
en grootste fabrikanten van omvormers voor zonne-energie.Ginlong's
kostenemectieve oplossingen voor gebruikers in woningen, bedrijven en
nutsbedrijven leveren waarde op elk niveau van de toeleveringsketen voor
zonne-energie, waarbij zowel huiseigenaren als bedrijven worden betrokken,
evenals energieproducenten en investeerders in hernieuwbare energie over
de hele wereld.
www.solisinverters.com

B4

SOLIS S5-GC(100-110)K

SoliTek

European manufacturer of solar panels in Lithuania. 180MW capacity.SoliTek
is well recognised by producing the greenest panels in Europe also having
the highest Cradle to Cradle certincation in the World. The building in which
production takes place is named greenest industrial building in Europe by
German Chamber of commerce back in 2013.SoliTek is part of BOD GROUP,
a privately-owned engineering company, whose expertise dates back to
1998.
https://www.solitek.eu/en

F9

SOLID AGRO M40

Solplanet

Solplanet is een merk van AISWEI, dat sinds 2007 omvormers fabriceert.
AISWEI, voorheen bekend als de Chinese dochteronderneming van SMA,
fabriceert met succes hoogwaardige en betrouwbare producten voor
gerenommeerde merken als SMA sinds 2017 en Zeversolar sinds 2013.
Vandaag de dag, is AISWEI een onafhankelijk onderzoeks-, ontwikkelings- en
productiebedrijf. Door een recente herstructurering van het eigen vermogen
heeft AISWEI een bijzonder sterke nnanciële positie binnen de branche.
https://solplanet.net/nl

C17

DRIEFASIGE STRINGOMVORMERS 8 TOT 20 KW
ASW LT-G2 SERIES
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SOLUNA HV PACK 10K/15K
Soluna provides fully integrated energy-storage systems and battery packs
to the globally (solar) renewable -energy sector. It products are safe and of
premium quality through more than 20-year manufacturing experience on
SOLUNA
E18
lithium batteries, and fully ranges including Low-voltage (48V) Battery Pack,
High-voltage Battery Pack, All-in-one System, and Commerical Battery
Storage System, which can be ideally tailored to suit residential, commercial,
industrial and mining energy storage application.
http://soluna.co/
Soluna provides fully integrated energy-storage systems and battery packs
SOLUNA HV PACK 10K/15K
to the globally (solar) renewable -energy sector. It products are safe and of
premium quality through more than 20-year manufacturing experience on
Sonnenstromfabrik
0
lithium batteries, and fully ranges including Low-voltage (48V) Battery Pack,
High-voltage Battery Pack, All-in-one System, and Commerical Battery
Fabrikant
van premium
zonnepanelen met een productielocatie in Wismar,
to suit residential,
commercial,
Storage System, which can be ideally tailored
Duitsland. De fabriek is gekocht van Centrosolar Group AG.
industrial and mining energy storage application.
Sonnenstromfabrik concentreert zich in zijn portfolio op hoge prestaties,
http://soluna.co/
lage CO2-footprint, glas / glas en BIPV-modules.
https://www.sonnenstromfabrik.com/nl/
Sonnenstromfabrik
Stäubli

A160

Fabrikant van premium zonnepanelen met een productielocatie in Wismar,
Duitsland. De fabriek is gekocht van Centrosolar Group AG.
Sonnenstromfabrik concentreert zich in zijn portfolio op hoge prestaties,
lage CO2-footprint, glas / glas en BIPV-modules.
At Stäubli
Renewable Energy, we omer you a strong and trustworthy base for
STÃU00A4UBLI - MC4
https://www.sonnenstromfabrik.com/nl/
today's challenges and your sustainable success. With quality product
solutions and services for eBoS (electrical Balance of Systems) applications in
Stäubli
A16
solar
photovoltaic (PV) plants, we make your system reliable, epcient, and
prontable..
stÃu0192u0192u0192u0192u0192Ãu0192u0192u0192u2020
At Stäubli Renewable Energy, we omer you a strong and trustworthy base for
today's challenges and your sustainable success. With quality product
solutions and services for eBoS (electrical Balance of Systems) applications in
Stichting
Garantiefonds
ZonZeker
solar
photovoltaic
(PV) plants,
we make your system reliable, epcient, and
prontable..
stÃu0192u0192u0192u0192u0192Ãu0192u0192u0192u2020

STÃU00A4UBLI - MC4

Ontdek de collectieve kracht voor lokale installateurs van Stichting
Garantiefonds ZonZeker Wilt u uw klanten zekerheid bieden? En
gebruikmaken van de marketingkracht van een sterk merk? Met de
Stichting
ZonZeker
voordelenGarantiefonds
van Stichting Garantiefonds
haalt u het maximale uit uw bedrijf,
zonder uw zelfstandigheid te verliezen en zonder risico. Ervaar de kracht van
samenwerking met andere installateurs die elkaar vooruithelpen. Stichting
Garantiefonds ZonZeker: vóór installateurs, dóór installateurs.
https://www.zonzekerzonderzorgen.nl/
Ontdek de collectieve kracht voor lokale installateurs van Stichting
Garantiefonds ZonZeker Wilt u uw klanten zekerheid bieden? En
gebruikmaken van de marketingkracht van een sterk merk? Met de
voordelen van Stichting Garantiefonds haalt u het maximale uit uw bedrijf,
StroomWijs
zonder uw zelfstandigheid te verliezen en zonder risico. Ervaar de kracht van
samenwerking met andere installateurs die elkaar vooruithelpen. Stichting
Garantiefonds ZonZeker: vóór installateurs, dóór installateurs.
https://www.zonzekerzonderzorgen.nl/

LIDMAATSCHAP
INSTALLATEURS

Samen naar een veilige, duurzame toekomst - StroomWijs is gespecialiseerd
in het inspecteren van elektrische installaties voor duurzame energie, zoals
zonnepanelen volgens SCIOS Scope 12, laadpalen en opslag van elektriciteit.
Met onze ruime kennis en ervaring kunnen wij helpen met bestekschrijven,
engineering, ontwerpcontroles en projectmanagement. Liever zelf doen?
Dan helpen we graag met onze maatwerktrainingen en leerwerktrajecten op
basis van uw behoefte.
www.stroomwijs.nl

ENGINEERINGPAKKET

Sunbeam
150
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basis van uw behoefte.
www.stroomwijs.nl
Sunbeam

www.sunbeam.solar
StroomWijs

D9
Sunbeam ondersteunt klanten in het realiseren van hun duurzame
projecten. En onze producten bieden, in de letterlijke betekenis, de
benodigde ondersteuning. Door de slimme en stabiele constructie van
onze 100% CO2-neutrale montagesystemen is een zeer snelle montage
D1.1
mogelijk en worden de panelen optimaal en veilig ondersteund. Hierdoor
kunnen de zonnepanelen jarenlang ongestoord duurzame energie
genereren.

SUNBEAM LUNA
Samen naar een veilige, duurzame toekomst - StroomWijs is gespecialiseerd
in het inspecteren van elektrische installaties voor duurzame energie, zoals
zonnepanelen volgens SCIOS Scope 12, laadpalen en opslag van elektriciteit.
Met onze ruime kennis en ervaring kunnen wij helpen met bestekschrijven,
engineering, ontwerpcontroles en projectmanagement. Liever zelf doen?
Dan helpen we graag met onze maatwerktrainingen en leerwerktrajecten op
basis van uw behoefte.
SUNGROW
www.stroomwijs.nl

SUNBEAM NOVA
ENGINEERINGPAKKET

B17

Sunova
Sunbeam

F16
Sungrow Power Supply Co., Ltd. ("Sungrow") is 's werelds meest rendabele
D9
omvormermerk met meer dan 224 GW aan omvormercapaciteit
geïnstalleerd in januari 2022. Sungrow, opgericht in 1997 door professor
Cao
Renxian,
is leidend klanten
in het onderzoek
en de ontwikkeling
van zonneSunbeam
ondersteunt
in het realiseren
van hun duurzame
https://nl.sungrowpower.com/
energie-omvormers
met het grootste
R&D-team
in dede
industrie,
projecten. En onze producten
bieden,toegewijde
in de letterlijke
betekenis,
een
breed productportfolio.
Met ruim
25 jaarenervaring
de PV-industrie,
benodigde
ondersteuning. Door
de slimme
stabieleinconstructie
van
Sunova Solar, founded in 2016, is an integrated system solution provider
HIGH EFFICIENCY HALF-CELL
leveren
Sungrow-producten
stroom aan installaties
in meer
dan
150
onze 100%
CO2-neutrale montagesystemen
is een zeer
snelle
montage
focusing
on the R&D and manufacturing of globally distributed solar
MONO PERC MODULE (FULL
www.sunbeam.solar
landen.
mogelijk en worden de panelen optimaal en veilig ondersteund. Hierdoor
products and the development of PV plant. So far, the company has been
BLACK)
kunnen de zonnepanelen jarenlang ongestoord duurzame energie
cooperated with more than 100 leading manufactures in more than 20
genereren.
countries and regions around the world. The annual cumulative delivery
SUNGROW
SUNGROW BATTERIJ 9,6amount is close to 1 GW in the emerging PV markets including Brazil,
SH3.0/3.6/4.0/5.0/6.0RS 3-6KW
25,6KWH
Mexico, Poland, Southeast Asia and so on.
HYBRIDE
SUNBEAMINVERTER
LUNA
SUNBEAM NOVA
https://www.sunova-solar.com/

Sunport
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LIDMAATSCHAP
INSTALLATEURS
D1.1

D9
Sunbeam ondersteunt klanten in het realiseren van hun duurzame
projecten. En onze producten bieden, in de letterlijke betekenis, de
benodigde ondersteuning. Door de slimme en stabiele constructie van
onze 100% CO2-neutrale montagesystemen is een zeer snelle montage
mogelijk en worden de panelen optimaal en veilig ondersteund. Hierdoor
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Sunova
2Solar software
Jiangsu Sunport Power Corp., Ltd. was founded in 2012 in China and is
committed to the R&D and manufacturing of MWT (Metal Wrap Through)
high-epciency cells and modules, while providing customers with
professional
and
comprehensive
services
and solutions.
As a
Sunova Solar,
founded
in 2016, isproducts,
an integrated
system
solution provider
only
GW-level
MWT
products manufacturer,
Sunport Power
has
worldwide
focusing
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and
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Met 2Solar software haal je een alles-in-één softwareplatform in huis,
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plants inof
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Wuxi,
Xuzhou,
and
products
and
the
development
PV
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So
far,
the
company
has
been
waarmee je je hele bedrijfsproces stroomlijnt, zonder gedoe. Razendsnel van
Nanjing
in China
with
a module
of 4GW.
cooperated
withlead
more
100capacity
leading
more
20
intekenen
naar
totthan
omerte:
alles
sluitmanufactures
slim op elkaarinaan.
Zothan
heb jij
countries
and
regions
around
the
world.
The annual cumulative delivery
www.sunportpower.com
minder
aan je hoofd, en kan je sneller leveren.Vooruitstrevende
Brazil,
amount is closeentouitblinkende
1 GW in the organisaties
emerging PVmet
markets
vijfmanszaken
meerincluding
dan honderd
man,
Mexico,
Poland,
Southeast
Asia
and
so
on.
besparen dagelijks tijd en geld met 2Solar.
https://www.sunova-solar.com/
www.2solar.nl
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MWT MONO PERC FLEXIBLE
MODULE
HIGH EFFICIENCY HALF-CELL
MONO PERC MODULE (FULL
INTEKENMODULE
BLACK)

3E
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Sunport

G25

3E is a leading technology and SaaS company providing digital solutions and
expert services that maximise the performance of renewable energy
Jiangsu Sunport
Power
Corp.,
Ltd. was
foundedprovides
in 2012 aincomplete
China and
is of
assets.3E's
one-stop
digital
platform
SynaptiQ
range
committed
the R&Dfor
anddevelopment,
manufacturing
of MWT (Metal
Through)and
leading
SaaStosolutions
operational
asset Wrap
management
high-epciency
cells and
modules,various
while providing
customers
with
analytics.
In addition,
3E supplies
expert services
for engineering,
professional
and
comprehensive
products,
services
and
solutions.
As a
technical and strategic decision support over the project’s entire lifetime.
worldwide only GW-level MWT products manufacturer, Sunport Power has
set www.3E.eu
up 5 manufacturing plants in 3 production bases Wuxi, Xuzhou, and
Nanjing in China with a module capacity of 4GW.

ASSET OPERATIONS, A
SYNAPTIQ APPLICATION
MWT MONO PERC FLEXIBLE
MODULE
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the competition in Wuppertal this June.
www.teamvirtue.nl
Sunport
SUNWAYS

Jiangsu Sunport Power Corp., Ltd. was founded in 2012 in China and is
Sunways, founded in 1993 in Konstanz, Germany, is dedicated to developing,
committed to the R&D and manufacturing of MWT (Metal Wrap Through)
producing, and distributing PV parts including inverters for on-grid and
high-epciency cells and modules, while providing customers with
hybrid systems in residential, commercial, and industrial projects, data
professional and comprehensive products, services and solutions. As a
communication solutions, accessories, and monitoring applications.
worldwide only GW-level MWT products manufacturer, Sunport Power has
https://www.sunways-tech.com/
set up
5 manufacturing plants in 3 production bases Wuxi, Xuzhou, and
Nanjing in China with a module capacity of 4GW.
www.sunportpower.com
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MWT MONO PERC FLEXIBLE
STH-4K~12KTL-HT
MODULE

Techniek Nederland

J10

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technische
dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer
dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch
toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. We vertegenwoordigen
ruim 6.000 bedrijven en zijn als één van de grootste werkgeversorganisaties
van Nederland een factor van betekenis.
https://www.technieknederland.nl
Technische Unie

SUNWAYS
Switch2Solar

Sunways,
founded
19932009
in Konstanz,
Germany,
is dedicatedbereikbaar
to developing,
Switch2Solar
levertinsinds
opleidingen
die zonne-energie
producing,
distributing
PV parts
inverters
for on-grid
and
iedere
professional,
of jeincluding
nu monteur,
architect,
verkoper,
maken voorand
hybrid systems
in residential,
commercial,
projects,
data
installateur,
ontwerper
of inspecteur
bent. and
Onzeindustrial
opleidingen
bestrijken
communication
solutions,
accessories, and
monitoring
applications.
samen
alle facetten
van zonne-energie:
ontwerp
& installatie,
business
modellen
& advies, aansluiten & onderhouden en elektrische aansluiting &
https://www.sunways-tech.com/
planning. Switch2Solar is distributeur voor de Benelux voor de
ontwerpsoftware van Valentin, o.a. PV*SOL, PV*SOL premium, T*SOL en
GeoT*SOL.
http://www.switch2solar.nl/
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WARMTEPOMPSELECTIETOOL
(COMPLETE WARMTEVERLIESEN TRANSMISSIEBEREKENING)

TerraTechs

G17

E7
M11
TerraTechs® is specialist in verankering-, fundatie- en constructiesystemen
o.b.v. Schroefpalen. Wij adviseren, ontwerpen, ontwikkelen, fabriceren,
assembleren en leveren uiteenlopende technische voorzieningen voor Solar
veldopstellingen, Solar carports en Solar parkeerplaats overkappingen, met
een ultra lange levensduur. Het systeem is t.a.v. duurzaamheid gelabeld
door NL Greenlabel.
www.terratechs.nl

SOLAR-SPECIALIST
EQUILIBRIUM

TESLA Group

Techniek Nederland
Team VIRTUe

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technische
dienstverleners,
installatiebedrijven
en de technische
detailhandel.
Meer
Team
VIRTUe is one
of the biggest student
teams of the
TU Eindhoven
and
danparticipate
welke sector
ooklargest
makenbuilding
wij technische
ontwikkelingen
we
in the
competition
in Europe,praktisch
the Solar
toepasbaarEurope
en daarmee
relevant.
We vertegenwoordigen
Decathlon
21-22.maatschappelijk
Together with 50+
active students,
we strive for
ruim
6.000
bedrijven
en
zijn
als
één
van
de
grootste
strong network, we
future-proof building and low-impact living. With ourwerkgeversorganisaties
van Nederland
factor
vanatbetekenis.
built
our houseeen
of the
future
the university and we will rebuild it during
the https://www.technieknederland.nl
competition in Wuppertal this June.
www.teamvirtue.nl

Technische Unie is de grootste technische groothandel van Nederland. Met
ruim twee miljoen artikelen van meer dan 700 leveranciers is Technische
Unie uw partner voor de levering van al uw installatiematerialen. De ambitie
van Technische Unie is om uw groenste kennis- en distributiepartner te zijn.
Zo willen wij graag de verduurzaming van de gebouwde omgeving in
Nederland helpen versnellen door het aanbieden van totaaloplossingen die
technisch en economisch haalbaar zijn.
www.technischeunie.nl

STH-4K~12KTL-HT
SOLAR-SPECIALIST
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GeoT*SOL.
http://www.switch2solar.nl/
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J10
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TESLA Group Our mission is to bring people sustainable energy through new
energy concepts. With our products and solutions, we support development
of renewable energy sources, contribute to the decentralization of energy
and help people become less dependent on centralized energy, distribution
and transmission systems, which we strengthen and stabilize at the same
time.
https://teslagroup.eu

EQUILIBRIUM

BLUE PLANET BATTERY
ENERGY STORAGE SYSTEM

TESVOLT GmbH
Techniek Nederland
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Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technische
dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer
dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch
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TESVOLT specialises in developing innovative, sustainable energy storage
systems that reap rewards not just for the environment, but also for our
customers’ balance sheets. State-of-the-art prismatic lithium battery cells
from Samsung SDI combined with our patented and TÜV-certined Active
Battery Optimizer (ABO) smart cell control system ensure superior

TS 48 V LITHIUM STORAGE - 2022
BEURSCATALOGUS
SYSTEM
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benent of all of humanity.
https://www.trinasolar.com/eu-en
TESVOLT GmbH

TESVOLT specialises in developing innovative, sustainable energy storage
systems that reap rewards not just for the environment, but also for our
customers’ balance sheets. State-of-the-art prismatic lithium battery cells
from Samsung SDI combined with our patented and TÜV-certined Active
Battery Optimizer (ABO) smart cell control system ensure superior
performance and reliability, without compromise.
https://www.tesvolt.com/en/

K18

TRITEC

J16

TRITEC has specialised in the generation of solar power through photovoltaic
systems for over 30 years. We are equally a partner for solar specialists and
consultants as for builders and investors. We guarantee top quality and for
this reason our portfolio only includes branded products from leading
manufacturers. In addition to our proven mounting systems, we also omer
our own intelligent system solutions for the planning, design and
performance control of photovoltaic systems.
www.tritec-energy.com

TS 48 V LITHIUM STORAGE
SYSTEM

TRI-STAND INSERTION SYSTEM

Van der Valk Solar Systems
TRACE SOFTWARE INTERNATIONAL

Met meer dan 30 jaar ervaring is Trace Software International een bedrijf dat
gespecialiseerd is in de ontwikkeling van software-oplossingen en diensten
gericht op industriële engineering, met een unieke expertise in het ontwerp
van elektrische en fotovoltaïsche installaties.Trace Software International is
een Frans bedrijf met dochterondernemingen in Spanje, Marokko,
Duitsland, China.
https://www.trace-software.com/nl

E23

Van der Valk Solar Systems richt zich volledig op het ontwikkelen en
produceren van solar montagesystemen voor schuine daken en platte
daken. De montagesystemen worden ontwikkeld en geproduceerd in eigen
fabriek in Nederland en onderscheiden zich door hun brede inzetbaarheid,
zeer snelle montage en hoge kwaliteit. Met gebruikmaking van een modern
machinepark en de nieuwste technologieën worden producten en systemen
snel en nauwkeurig ontwikkeld, gefabriceerd en getest.
www.valksolarsystems.com/nl

ARCHELIOS PRO

Trayco

Trayco is sterk in het produceren, innoveren en installeren van
kabeldraagsystemen, maar we doen meer dan dat. We denken met u mee
over de juiste producten, veiligheid, een epciënte installatie enzovoort. Het
levert u niet alleen professioneel advies op maat op, maar ook tijdswinst,
kostenbesparing en in sommige cases ook nieuwe kwaliteitsproducten uniek
geproduceerd op maat van uw project.
www.trayco.be/nl

E5

VERNIEUWDE PV SHELTER

Trina Solar

As a global leading provider for photovalic (PV) module and smart energy
solutions, Trina Solar delivers PV products, applications and services to
promote global sustainable development. Through constant innovation,
Trina Solar continues to push the PV industry forward by creating greater
grid parity of PV power and popularizing renewable energy. Trina's mission
is to boost global renewable energy development around the world for the
benent of all of humanity.
https://www.trinasolar.com/eu-en
TRITEC
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RVS CONNECTORKLEM

VDH Solar Groothandel

VDH Solar Groothandel B.V. is dé
totaalleverancier voor complete
zonnepaneel installaties. VDH Solar
heeft als totaalleverancier een ruim Amerk assortiment zonnepanelen,
omvormers, montagesystemen,
warmtepompen, EV-charging en
toebehoren zoals monitoring en
bekabeling. Als ervaren partner denkt
VDH Solar graag met u mee, ons team
van specialisten geeft u graag
persoonlijk advies.
www.vdh-solar.nl

E12
AEG ENERGIE OPSLAG
SYSTEEM AS-BSL1

AEG ULTRA BLACK
ZONNEPANEEL AS-M3607U-S
(G1-CELLEN) 400 WP

VDH SOLAR GREENHOUSE
SYSTEMS KASDEKPANEEL 400
WP

WALLBOX PULSAR PLUS
OCPP, 22KW, INCL. 5M
LAADKABEL TYPE 2

VERTEX S FULL BLACK
Viridian Solar

J16
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TRITEC has specialised in the generation of solar power through photovoltaic
systems for over 30 years. We are equally a partner for solar specialists and

B6

TRI-STAND INSERTION SYSTEM

Viridian Solar is een producent van kwalitatief en esthetisch hoogwaardige
zonnepanelen voor volledige dakintegratie in hellende daken tussen de 20°
en 60° (zgn. indakzonnepanelen). Viridian Solar is in 2003 opgericht door
ingenieurs van de Universiteit van Cambridge (VK) en heeft een sterke
reputatie gevestigd als fabrikant van hoogwaardige dakgeïntegreerde
solarsystemen. Hét toonaangevende product van Viridian Solar is Clearline
fusion, een beproefd systeem voor dakintegratie van solar PV.
https://www.viridiansolar.com/nl/

D6, C5, B18

CLEARLINE FUSION
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www.voestalpine.com/sadef

Viridian Solar

D6, C5, B18

Viridian Solar is een producent van kwalitatief en esthetisch hoogwaardige
zonnepanelen voor volledige dakintegratie in hellende daken tussen de 20°
en 60° (zgn. indakzonnepanelen). Viridian Solar is in 2003 opgericht door
ingenieurs van de Universiteit van Cambridge (VK) en heeft een sterke
reputatie gevestigd als fabrikant van hoogwaardige dakgeïntegreerde
solarsystemen. Hét toonaangevende product van Viridian Solar is Clearline
fusion, een beproefd systeem voor dakintegratie van solar PV.
https://www.viridiansolar.com/nl/

CLEARLINE FUSION

www.wattkraft.com

VIRTO.CAD

LUNA BATTERIJ

WeCallForYou

Vlutters Tools & Safety

H19.1

De specialist voor veilig en epciënt werken naar, op en van het dak! Het
werken op een dak gaat gepaard met risico’s. Voor iedere bouwprofessional
die zijn veiligheid wil waarborgen, zijn persoonlijke beschermingsmiddelen
en het juiste materieel onmisbaar. Met meer dan 100 jaar ervaring weet
Vlutters Tools & Safety waar ze het over hebben. Vlutters voorziet u van
professioneel advies, goede onderhoudsservice van uw materieel en
maatwerk bij veiligheidsprojecten.
www.vlutters.nl

WeCo design and produce lithium batteries equipped with the highest
quality components. Each application has is own Lithium Chemistry cell in
order to guarantee the highest durability and Safety.
www.wecobatteries.com

D20

5K3 LV/HV

FLEXROOF
Wera

Wattkraft

C9, G23
Wattkraft is de grootste importeur van Huawei omvormers in Europa en
beschikt over een lokaal kantoor in Utrecht. Wij werken samen met
preferred channel partners voor snelle levering van de 1-fase en de 3-fase
productlijn. Onze engineers vormen een partner voor ontwikkelaars en EPC
bedrijven om tot de beste oplossing te komen voor o.a. grootschalige PVsystemen en zonneparken.

Wera fascineert zijn gebruikers keer op keer met uitzonderlijke
productideeën. Deze ideeën, met hun vaak unieke functie, leiden in de
praktijk tot professionele schroefprestaties. Verbeter uw bedrijfsprocessen
met de hulp van ons ruime assortiment. En als extra: blije medewerkers,
minder down-time en een langere levensduur van het gereedschap.Are you
ready to become a Tool Rebel?
www.wera.de/nl/

LUNA BATTERIJ

K11

827 T I KRAFTFORM TURBO
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Xemex / CAST4ALL

SUN2000 (12-20KTL-M2)

LEADGENERATIE

Weco

C18

voestalpine Sadef produceert koudgewalste stalen pronelen op 35
pronleerlijnen. Wij leveren stalen pronelen als open sectie of als buispronel,
licht en montagevriendelijk en desgewenst met poederlak als eindlaag. Op
deze manier zijn wij een echte pronle solutions provider voor uw business.
www.voestalpine.com/sadef

WeCallForYou is expert in (koude) acquisitie en klantcontact voor
organisaties die zich bezighouden met duurzaamheid. Wij merken dat
persoonlijk contact steeds waardevoller wordt. Echt luisteren naar elkaar,
behoeftes en wensen nlteren en gestructureerd opvolgen, zijn essentieel.
Een vriendelijke stem, een lach én gevat reageren zorgen voor de belangrijke
gun- en funfactor. Ons team werkt vanuit het hart en met decennia aan
ervaring. Dat is waarom we continu boven de benchmarks scoren.
www.wecallforyou.nl

E7

AMAK AANHANGERKRAAN

voestalpine Sadef
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Wattkraft is de grootste importeur van Huawei omvormers in Europa en
beschikt over een lokaal kantoor in Utrecht. Wij werken samen met
preferred channel partners voor snelle levering van de 1-fase en de 3-fase
productlijn. Onze engineers vormen een partner voor ontwikkelaars en EPC
bedrijven om tot de beste oplossing te komen voor o.a. grootschalige PVsystemen en zonneparken.

F23

VIRTO provides cutting-edge solar PV design web applications and plugin
software for AutoCAD/BricsCAD with worldwide reputation. Our business is
focused on utility scale ground mount and commercial rooftop Solar PV
systems. VIRTO automates the complete EPC engineering process from A to
Z and includes API-connections to various mounting system manufacturers.
In addition to our global software, we can also omer turnkey web
applications and engineering services on demand.
www.virto.solar
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SUN2000 (12-20KTL-M2)

VIRTO

www.wattkraft.com

Wattkraft

B14
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Wera

Wera fascineert zijn gebruikers keer op keer met uitzonderlijke
productideeën. Deze ideeën, met hun vaak unieke functie, leiden in de
praktijk tot professionele schroefprestaties. Verbeter uw bedrijfsprocessen
met de hulp van ons ruime assortiment. En als extra: blije medewerkers,
minder down-time en een langere levensduur van het gereedschap.Are you
ready to become a Tool Rebel?
www.wera.de/nl/

Xemex / CAST4ALL

K11

827 T I KRAFTFORM TURBO

Agentschap Telecom

B14

Xemex is an innovative and leading technology company dedicated to the
smart use of energy and omers communication solutions to monitor energy
streams. Xemex delivers a sustainable future through innovative and smart
communication technology.
www.xemex.eu

F21

Agentschap Telecom staat voor de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van
IT- en communicatienetwerken, zodat Nederland veilig verbonden is. Wist u
dat zonnepanelen storingen veroorzaken door slecht installatiewerk?
Hierdoor werken babyfoons, afstandsbedieningen, telefoon, radio en
televisie niet meer goed. Daarnaast worden zonnepanelen gevoeliger voor
storing van buiten. Dit kan leiden tot foutmeldingen in de installatie. Dat wilt
u natuurlijk voorkomen. Bezoek onze stand voor info en tips.
www.agentschaptelecom.nl
Bott Bedrijfswageninrichtingen

H3

Bott Nederland is toonaangevend als het gaat om veilig en lichtgewicht
inrichten van uw bedrijfswagen.Samen met drie van de twaalf bott partners,
zullen wij een volledig ingericht bedrijfswagen op deze beurs aan u
demonstreren.De partners Dickhof Bedrijfswagen inbouw (Kampen), Noord
Holland Inbouw (Uitgeest) en de Vrma PSB Bedrijfswageninrichtingen
(Dordrecht) zullen ieder dag aanwezig zijn om u alles over bott vario3 te
kunnen vertellen.
www.bott.nl
Brenmiller Energy

High temperature thermal energy storage.Industrial scale: 1MWh - 100MWh
Input: electrically or thermal. Output: steam.
www.bren-energy.com

G10

ELECTRICAL CHARGED
THERMAL ENERGY STORAGE

Climer Benelux

W1

* Exposantenlijst onder voorbehoud -- bezoek www.solarsolutions.nl voor de laatste versie
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De STILLE warmtepomp: 100% duurzame verwarming binnen; 0 db geluid
buiten.Climer Benelux voorziet de markt van duurzame
verwarmingsoplossingen. Zo dragen we ons steentje bij aan de huidige
energietransitie. Onze producten zijn functioneel en (kosten)eXciënt. Climer
Benelux is niet alleen importeur van Climer Technology, maar werkt nauw
met ze samen aan productinnovaties, altijd met de behoefte van de klanten
als uitgangspunt.
www.climer-benelux.com

CLIMER AIRYS EH200-BT50
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Wereldwijd!
www.tkm.nl
Climer Benelux

De STILLE warmtepomp: 100% duurzame verwarming binnen; 0 db geluid
buiten.Climer Benelux voorziet de markt van duurzame
verwarmingsoplossingen. Zo dragen we ons steentje bij aan de huidige
energietransitie. Onze producten zijn functioneel en (kosten)eXciënt. Climer
Benelux is niet alleen importeur van Climer Technology, maar werkt nauw
met ze samen aan productinnovaties, altijd met de behoefte van de klanten
als uitgangspunt.
www.climer-benelux.com

W1

Comfort Heating is al meer dan 20 jaar specialist in infrarood
verwarmingspanelen. Nederlandse kwaliteit is hetgeen wat ons onderscheid,
onze Prestyl en Heatscreen infrarood verwarmingspanelen staan garant
voor een comfortabele ervaring.
www.comfort-heating.nl

G6

HEATSCREEN 2300W

CTC Warmtepompen

Met meer dan 90 jaar ervaring werken we bewust aan een duurzame en
fossielvrije samenleving. Al onze producten worden ontwikkeld en
geproduceerd in de Småland-regio van Zweden. We bieden een breed
assortiment aan producten, zoals grondwarmtepompen, lucht / waterwarmtepompen, binnenunits en regelingen.Wij waren de eersten die luchtwaterwarmtepompen introduceerden in 1981. Met ons EnergyFlex concept
en warmwater productie in doorstroom zijn we uniek in de sector.CTC
Wereldwijd!
www.tkm.nl

H5

Hydraulische waterontharders zowel voor huishoudelijk gebruik als voor
industrie. Werkt zonder stroom en zijn uiterst compact.
www.deltawatersofteners.nl

CLIMER AIRYS EH200-BT50

Comfort Heating

Delta Water Softeners

Dijkman Zonne-Energie

H18

Wij zijn specialist in zonnepanelen, zonneboilers, infrarood en uw adviseur
wanneer u uw complete woning wil verduurzamen. Dit doen we al sinds
2010 in samenwerking met collega-bedrijven
www.dijkman.nl

W9, W12

CTC ECOAIR 600M

Delta Water Softeners

DELTA TALENT 100 - SIMPLEX
ONTHARDERS

ZORGELOOS GARANTIE

Dimplex

W6

Wereldleider in elektrische verwarmingDe Glen Dimplex Group is
wereldleider op het gebied van intelligente elektrische verwarming en
oplossingen voor hernieuwbare energie, en heeft het ook een belangrijke
wereldwijde marktpositie op het gebied van huishoudelijke apparaten,
koeling en ventilatie.Onze missie is om een toonaangevende leverancier te
zijn van eXciënte verwarmings en ventilatie oplossingen voor een duurzame
toekomst.
www.dimplex.nl

DIMPLEX EDEL
WARMTEPOMPBOILER

H5
Dutch New Energy Research

Hydraulische waterontharders zowel voor huishoudelijk gebruik als voor
industrie. Werkt zonder stroom en zijn uiterst compact.
www.deltawatersofteners.nl
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Wij zijn specialist in zonnepanelen, zonneboilers, infrarood en uw adviseur

WARMTEPOMP
TRENDRAPPORT

DELTA TALENT 100 - SIMPLEX
ONTHARDERS

Dijkman Zonne-Energie

ZORGELOOS GARANTIE

H12

Dutch New Energy Research is het
toonaangevende en snelst groeiende
onderzoeksinstituut voor de groene
sector. We nemen een centrale positie
in op de Nederlandse markt voor
duurzame energie en weten dat er
veel vraag is naar accurate data en
inzicht. Meer dan 8 jaar ervaring
stellen ons in staat om als geen ander
data en prognoses te verstrekken
waarop u kunt vertrouwen.DNE
Research staat bekend om rapporten
als Warmtepomp Trendrapport, het
Warmtenet Trendrapport en het Solar
Trendrapport.
https://www.dutchnewenergy.nl/

NATIONAAL WARMTENET
TRENDRAPPORT
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www.dimplex.nl

Dutch New Energy Research

H12
WARMTEPOMP
TRENDRAPPORT

E4
E4

NATIONAAL WARMTENET
TRENDRAPPORT
EURO-INDEX
EURO-INDEX b.v.
b.v. is
is een
een technische
technische handelsonderneming
handelsonderneming voor
voor levering
levering van
van
meetmeet- en
en regelapparatuur
regelapparatuur voor
voor veiligheid,
veiligheid, onderhoud
onderhoud en
en nieuwbouw
nieuwbouw van
van
technische
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installaties. Deze
Deze activiteiten
activiteiten worden
worden o.a.
o.a. ondersteund
ondersteund door
door
preventief
onderhoud,
reparaties,
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en
controles
preventief onderhoud, reparaties, kalibraties en controles aan
aan meetmeet- en
en
regelapparatuur
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in ons
ons moderne
moderne kalibratielaboratorium,
kalibratielaboratorium, kennisdeling
kennisdeling door
door
het
trainingen en
en seminars
seminars en
en
het geven
geven van
van gedegen
gedegen advies,
advies, cursussen,
cursussen, trainingen
verhuur
verhuur van
van meetinstrumenten.
meetinstrumenten.
www.euro-index.nl/
www.euro-index.nl/

Dutch New Energy Research is het
toonaangevende en snelst groeiende
onderzoeksinstituut voor de groene
sector. We nemen een centrale positie
in op de Nederlandse markt voor
duurzame energie en weten dat er
veel vraag is naar accurate data en
inzicht. Meer dan 8 jaar ervaring
stellen ons in staat om als geen ander
data en prognoses te verstrekken
waarop u kunt vertrouwen.DNE
Research staat bekend om rapporten
als Warmtepomp Trendrapport, het
Warmtenet Trendrapport en het Solar
Trendrapport.
https://www.dutchnewenergy.nl/

Fronius
Fronius International
International GmbH
GmbH

Duurzaam Verwarmd

H11

Duurzaam Verwarmd is de grootste vakbeurs voor duurzame
klimaattechnieken in de Benelux. Nu de energietransitie op gang komt, is dit
de plek waar alle vragen beantwoord worden over verwarming, koeling en
ventilatie. Duurzaam Verwarmd draait om de nieuwste innovaties,
praktische seminars en netwerkgesprekken met iedereen die er toe doet.
www.duurzaamverwarmd.nl

C8
C8

FRONIUS
FRONIUS -- KWALITEIT
KWALITEIT EN
EN INNOVATIE
INNOVATIE ALS
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FAMILIETRADITIE Sinds
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een
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100%
duurzame
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toekomst van 24 uur zon - een toekomst met 100% duurzame energie.
www.fronius.nl
www.fronius.nl
G2
G2 Energy
Energy

Energie voor Elkaar / Polderwarmte

Energie voor Elkaar versnelt de energietransitie met meer dan 50.000
aardgasvrije woningequivalenten. Dit doen wij met ons concept Slim Groen
Warmtenet op verschillende plaatsen in Nederland. Wij leveren warmte aan
particulieren, bedrijven en organisaties. De warmte is duurzaam, uit lokaal
beschikbare bronnen zoals restwarmte, biogrondstoUen, aardwarmte,
collectieve zonnewarmte of uit de restwarmte van groene waterstof. We
komen graag in gesprek. www.energievoorelkaar.nu
www.energievoorelkaar.nu

EURO-INDEX
EURO-INDEX b.v.
b.v.

G5

www.g2energy.nl
www.g2energy.nl
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SLIM GROEN WARMTENET

FREESIAKWEKER
FREESIAKWEKER -HEERHUGOWAARD
HEERHUGOWAARD

GaciaGacia- SEP
SEP Europe
Europe

Schotman
Schotman Elektro
Elektro B.V.
B.V. Europees
Europees elektrotechnisch
elektrotechnisch handelsbedrijf
handelsbedrijf en
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de organisatie klaar voor verdere groei in de toekomst.
www.schotmanelektro.eu
www.schotmanelektro.eu
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Good! BV

ORGANIZER

Solar Solutions International &
Duurzaam Verwarmd wordt
georganiseerd door Good! Events &
Media, initiator van vooraanstaande
Nederlandse platformen voor
duurzame energie. Good! organiseert
onder meer: LED + Elektro, de
vakbeurs voor verlichting en
elektrotechniek in de Benelux. Huis &
Energie, de nationale
consumentenbeurs voor duurzame
energie. Good! is tevens
opdrachtgever van sectorrapporten op
het gebied van duurzaamheid.
www.good.nl

Monarch Nederland

J5

QBOOSTER PVT
WARMTEPOMP

Kenter

164

Kenter laat energie werken! Dat doen we met betrouwbare meetdiensten,
innovatieve energievoorzieningen, laadoplossingen en energieopslag voor
grootzakelijke klanten. Met onze producten, diensten en expertise heeft u
grip op uw energie en wordt u snel en vakkundig geholpen. Bezoek ons op
stand D5, geniet van een kop koXe van onze barista en laat u informeren
over thema's zoals elektriVcatie, data diensten, verduurzaming en congestie.
Wij helpen u graag richting een duurzame toekomst!
www.kenter.nu
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Monarch Nederland bv. vertegenwoordigt sinds 1955 exclusief in Nederland
de fabrikant Weishaupt GmbH., één van de wereldmarktleiders op het
gebied van branders, verwarmings- en condenserende ketels, thermische
zonnesystemen, warmtepompen en gebouw beheer systemen. Sinds 1966
gevestigd in Diemen alwaar ruim 40 medewerkers dagelijks hun inzet met
enthousiasme tonen en met hun vakkennis het merk Weishaupt en Monarch
Nederland bv. vertegenwoordigen.
www.monarch.nl

H2

EXTREEM STIL EN EFFICIËNT
BI-BLOCK-WARMTEPOMP

Nederlandse Inkoopcombinatie Duurzaam, Installatietechniek en Bouw

Hydrobag

De Hydrobag is een warmtebatterij. Je slaat energie op in eigen huis of pand
voor gebruik op het moment dat je het nodig hebt voor verwarming of
tapwater. Dit in combinatie met een inductie ketel van TI-Green en de dealer
netwerk van Eco Geo Green Solutions, is het mogelijk om heel Nederland te
helpen met de verduurzaming.
www.hydrobag.nl

D5

Kenter laat energie werken! Dat doen we met betrouwbare meetdiensten,
innovatieve energievoorzieningen, laadoplossingen en energieopslag voor
grootzakelijke klanten. Met onze producten, diensten en expertise heeft u
grip op uw energie en wordt u snel en vakkundig geholpen. Bezoek ons op
stand D5, geniet van een kop koXe van onze barista en laat u informeren
over thema's zoals elektriVcatie, data diensten, verduurzaming en congestie.
Wij helpen u graag richting een duurzame toekomst!
www.kenter.nu

HRsolar group

De HRsolar group bestaat uit Qsilence, HRsolar en HRsolar Projects. Een
zonnig hart voor duurzaamheid bindt de bedrijven. Ieder met haar eigen
expertise.Duurzame energieoplossingen willen we bereikbaar maken voor
iedereen. We begrijpen dat comfort daarbij een belangrijke plaats inneemt.
Eenvoud in techniek, de hoogst haalbare energetisch rendementen en
maximale CO2 reductie is onze leidraad bij het ontwikkelen van onze
systemen.Samen werken aan een duurzame toekomst, dat is de HRsolar
group.
www.hrsolargroup.com

Kenter

G9

HYDROBAG

M7

NiCD is opgericht vanuit het succes van NiCI voor Installateurs. Het doel van
NiCD is het versterken van deelnemers op het gebied van duurzame inkoop.
Door de inkoopbehoefte van deze partijen te bundelen is het mogelijk om
scherpe raamcontracten te maken voor diverse productgroepen. NiCD is
uitgegroeid naar een organisatie die haar deelnemers niet alleen scherpe
raamcontracten biedt, maar ook een vaste waarde is geworden op het
gebied van advies.
www.nicd.nl
NILAN Netherlands

D5

Het Deense Nilan ontwikkelt en produceert sinds haar oprichting in 1974
hoogwaardige, energiezuinige warmtepomp, ventilatie en boiler oplossingen
met als kenmerk comfort, kwaliteit en duurzaamheid. Nilan ziet haar
oplossingen daarom als een geïntegreerd onderdeel van het gebouw dat het
voor het grootste deel van zijn levensduur zal volgen.
www.nilannetherlands.nl

W7

COMPACT P

PenTec BV

PenTec BV richt zich op de ontwikkeling, productie en verkoop van
kwalitatief hoogwaardige appendages voor HVAC en sanitaire toepassingen
en werkt volgens internationaal geldende kwaliteitsnormen, waaronder de
ISO9001 en de Europese norm voor drukapparatuur (PED) 2014/68/EU. In de
jaren 80 is PenTec gestart met de fabricage en verkoop van
veiligheidsventielen en inlaatcombinaties voor de Nederlandse markt. Mede

F4
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voor het grootste deel van zijn levensduur zal volgen.
www.nilannetherlands.nl

vereisten van de consument.
www.radson.com

PenTec BV

F4

PenTec BV richt zich op de ontwikkeling, productie en verkoop van
kwalitatief hoogwaardige appendages voor HVAC en sanitaire toepassingen
en werkt volgens internationaal geldende kwaliteitsnormen, waaronder de
ISO9001 en de Europese norm voor drukapparatuur (PED) 2014/68/EU. In de
jaren 80 is PenTec gestart met de fabricage en verkoop van
veiligheidsventielen en inlaatcombinaties voor de Nederlandse markt. Mede
vanwege de overname van het merk DUCO is het assortiment Wink gegroeid
en daardoor
www.pentecbv.nl

Redwell Studio

www.redwell.nl

HEATBOX

J4.1
Redwell is marktleider op het gebied van infraroodverwarming en kan
worden toegepast als hoofd- of bijverwarming. Met infrarood verwarming
van Redwell kan eXciënt, duurzaam, comfortabel en stijlvol aardgasvrij
verwarmd worden. Redwell staat voor Oostenrijkse kwaliteit en een
fabrieksgarantie van maar liefst 120 maanden.De infraroodpanelen van
Redwell zijn ook leverbaar met indirecte of directe LED-verlichting.
WE-LINE

Petersen Arbozorg & Veiligheid

PIPEWAVE

E16

Rensa Verwarming & Ventilatie
Met onze veiligheidskundige kennis & ervaring helpen wij bedrijven in m.n.
de zonne-energie-sector, bouw- en installatiesector en uitzendbranche voor
technisch personeel. We bieden ondersteuning bij o.a. het uitvoeren van
veiligheidsinspecties, observaties, RI&E’s en het geven van training. Als
specialist in veilig installeren van zonnepanelen presenteren we een totaal
pakket aan diensten om u te ontzorgen op gebied van
arbeidsomstandigheden en veilig werken.
www.epetersen.nl

www.rensa.nl

G7
Een warmtepomp selecteren en installeren is niet te vergelijken met een
traditionele cv-ketel. Bij Rensa Verwarming & Ventilatie, de specialistische
verwarmingsgroothandel, weten we dit als geen ander. Onze technisch
adviseurs en engineers ontwerpen dagelijks maatwerk
warmtepompsystemen en -oplossingen, voor élke situatie.

Resolar BV
Radson

F3

Radson is al meer dan 50 jaar een toonaangevende leverancier van
duurzame oplossingen voor klimaatcomfort binnenshuis. Het Radsonproductaanbod is uitgebreid met een compleet assortiment aan
verwarmingsoplossingen: traditionele radiatoren (paneel, design,
badkamer), ultra-lage temperatuur radiatoren, elektrische radiatoren,
convectoren, vloerverwarmingssystemen, warmtepompen en zoneregeling.
Radson streeft naar uitstekende klantrelaties, en begrijpt de speciVeke
vereisten van de consument.
www.radson.com

Resolar BV is importeur en groothandel van thermische solar producten.
Vacuümbuizen, Drinkwaterboilers, Warmtepompboilers, Hygiëne boilers,
elektrische boilers, buUervaten en complete zonneboilerpakketten,NIEUWE
Producten:Thermo Controlled Heat-Pipe & de Prefab Zonneboiler
www.resolar.nl

IVECTOR S2

Redwell Studio

www.redwell.nl

J4.1
Redwell is marktleider op het gebied van infraroodverwarming en kan
worden toegepast als hoofd- of bijverwarming. Met infrarood verwarming
van Redwell kan eXciënt, duurzaam, comfortabel en stijlvol aardgasvrij
verwarmd worden. Redwell staat voor Oostenrijkse kwaliteit en een
fabrieksgarantie van maar liefst 120 maanden.De infraroodpanelen van
Redwell zijn ook leverbaar met indirecte of directe LED-verlichting.
WE-LINE

PIPEWAVE

Rexel Nederland B.V.
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Rensa Verwarming & Ventilatie

G7
Een warmtepomp selecteren en installeren is niet te vergelijken met een

O'SO EASY - DE PREFAB
ZONNEBOILER (THERMO
CONTROLLED HEATPIPE)

J13

Rexel volgt de nieuwste trends en ontwikkelingen in de installatiemarkt op
de voet, waarbij we een actieve rol nemen in het inspireren en informeren
van onze klanten over nieuwe marktkansen. We spelen in op thema’s als
duurzaamheid, innovatie, digitalisering en nieuwe serviceconcepten. Rexel
ziet erop toe dat zowel haar product- als serviceaanbod naadloos aansluit
op de toekomst.
https://www.rexel.nl/nln/
RVO.nl

166
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Ondernemend Nederland kan bij ons terecht met vragen op het gebied van
duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen. Wij bieden
onze klanten producten en diensten aan, waaronder: voorlichting en advies,
Vnanciële regelingen, wet- en regelgeving, netwerken, hulp bij het vinden

E8
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gebied van elektrotechniek, licht, gereedschap, (luxe) sanitair, verwarming,
klimaattechniek en industrie.
www.technischeunie.nl

ziet erop toe dat zowel haar product- als serviceaanbod naadloos aansluit
op de toekomst.
https://www.rexel.nl/nln/
RVO.nl

E8

H4

Fabrikant van voorgeisoleerde leiding systemen t.b.v. warmte- en
koudenetten. Gespecialiseerd in prefab netwerken voor centrale
warmtepompen en kant-en-klare aansluitsets voor monobloc
warmtepompen.
www.thermaWex.com

Ondernemend Nederland kan bij ons terecht met vragen op het gebied van
duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen. Wij bieden
onze klanten producten en diensten aan, waaronder: voorlichting en advies,
Vnanciële regelingen, wet- en regelgeving, netwerken, hulp bij het vinden
van zakenpartners. RVO.nl is onderdeel van het ministerie van Economische
Zaken en Klimaat.
www.rvo.nl
STULZ Groep B.V.

FLEXALEN 600 VOORGEÏSOLEERDE
LEIDINGEN

J6.1
S-KLIMA WARMTEPOMPEN

Sinds de oprichting in 1959 heeft
STULZ zich ontwikkeld in de Benelux
tot een wereldwijd toonaangevende
leverancier voor klimaatoplossingen.
Precisie koeling, comfort koeling,
luchtbehandeling, bevochtiging en
warmtepompen, tegenwoordig gaat
het niet meer om de vraag welk
afzonderlijk systeem gebruikt moet
worden, maar meer om wat de beste
totale oplossing is voor de betreUende
taakstelling. Wij gaan verder.
http://www.stulz-benelux.com/

ThermaWex

Tonzon

HYDROLUTION

www.tonzon.nl

AQUAPURA

Techniek Nederland

CLIMAPAC
LUCHTBEHANDELINGSKAST
MET WARMTEPOMPEN

J6
Tonzon is sinds 1980 dé expert op het gebied van isolatie. Zij hebben de
thermosWes Wexibel gemaakt. Onze producten zijn gebaseerd op een
dunne maar ijzersterke folie die de warmte blokkeert. Met deze
revolutionaire isolatiemethoden kan je een hogere isolatiewaarde en meer
comfort bereiken met minder ruimteverlies. Daarnaast, weinig materiaal
betekent ook lage energiekosten bij de productie, installatie en het
transport. Resultaat: een milieu impact die binnen enkele weken is
terugverdiend.
THERMOSKUSSEN (4
LUCHTKAMERS)

HR-RADIATORFOLIE

J10
WARP Systems

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technische
dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer
dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch
toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. We vertegenwoordigen
ruim 6.000 bedrijven en zijn als één van de grootste werkgeversorganisaties
van Nederland een factor van betekenis.
https://www.technieknederland.nl
Technische Unie

www.warp-systems.nl

ThermaWex
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Iedere situatie in de zoektocht naar een passend systeem voor
vloerverwarming, wandverwarming en plafondverwarming (of koeling i.c.m.
een warmtepomp) is uniek.Gaat het bijvoorbeeld om nieuwbouw of
renovatie? Heb je te maken met een maximum gewicht, beperkte
opbouwhoogte of andere uitdagingen in de ruimte?Welke afwerkvloer of laag komt er over het systeem?Welke vragen je ook hebt voor vloer, wand
of plafond, onze systemen bieden het antwoord: ze zijn geschikt voor
iedere ruimte en ondergrond.
SPEETILE 10
VLOERVERWARMING

C13

Technische Unie is de grootste technische groothandel van Nederland. Met
ruim twee miljoen artikelen van meer dan 700 leveranciers is Technische
Unie uw partner voor de levering van al uw installatiematerialen op het
gebied van elektrotechniek, licht, gereedschap, (luxe) sanitair, verwarming,
klimaattechniek en industrie.
www.technischeunie.nl

H5.1

WeCallForYou
H4

SPEETHERM 15
VLOERVERWARMING

E7
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WeCallForYou is expert in (koude) acquisitie en klantcontact voor
organisaties die zich bezighouden met duurzaamheid. Wij merken dat
persoonlijk contact steeds waardevoller wordt. Echt luisteren naar elkaar,
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oplossing. Een oplossing van hoge kwaliteit, want verduurzamen =
verbeteren.
www.viessmann.com
WeCallForYou

E7

WeCallForYou is expert in (koude) acquisitie en klantcontact voor
organisaties die zich bezighouden met duurzaamheid. Wij merken dat
persoonlijk contact steeds waardevoller wordt. Echt luisteren naar elkaar,
behoeftes en wensen Vlteren en gestructureerd opvolgen, zijn essentieel.
Een vriendelijke stem, een lach én gevat reageren zorgen voor de belangrijke
gun- en funfactor. Ons team werkt vanuit het hart en met decennia aan
ervaring. Dat is waarom we continu boven de benchmarks scoren.
https://www.wecallforyou.nl/

Volthera

D12

Volthera is ontstaan uit de koker van het bedrijf Alius. Alius is al sinds 2007
actief op de duurzame energiemarkt en inmiddels uitgegroeid tot een van
de grootste adviserende pv-groothandels in de Benelux. Met het Volthera
PVT-systeem kunnen woningen op een duurzame manier worden voorzien
van thermische energie en elektriciteit. Dankzij de dubbelfunctie kan er
bespaard worden op aardgas en de elektriciteitsrekening. Zo haal je
maximaal rendement uit het dak, gewoon met de kracht van de zon!
www.volthera.nl

Wera

VOLTHERA PVT-SYSTEEM

K11
Warmte365

H11
WARMTE365

Wera fascineert zijn gebruikers keer op keer met uitzonderlijke
productideeën. Deze ideeën, met hun vaak unieke functie, leiden in de
praktijk tot professionele schroefprestaties. Verbeter uw bedrijfsprocessen
met de hulp van ons ruime assortiment. En als extra: blije medewerkers,
minder down-time en een langere levensduur van het gereedschap.Are you
ready to become a Tool Rebel?
www.wera.de/nl/

6004 JOKER ZELFINSTELLENDE
STEEKSLEUTEL

VDH Solar Groothandel

E12

Warmte365 is hét platform voor de
(duurzame) verwarmingsbranche. Op
onze gloednieuwe website lees je het
laatste nieuws met betrekking tot
verwarmen, verkoelen, isoleren en
ventileren, interviews met experts,
productreleases en leuke
wetenswaardigheden over de branche,
de bedrijven en de mensen hierachter.
https://www.warmte365.nl/
www.ceiling.green

VDH Solar Groothandel B.V. is dé totaalleverancier voor complete
zonnepaneel installaties. VDH Solar heeft als totaalleverancier een ruim Amerk assortiment zonnepanelen, omvormers, montagesystemen en
toebehoren zoals monitoring en bekabeling. Als ervaren partner denkt VDH
Solar graag met u mee, ons team van specialisten geeft u graag persoonlijk
advies. Wij leveren uw bestelling gratis af door geheel Nederland. Voor de
Waddeneilanden en België hebben wij aantrekkelijke transporttarieven.
https://www.vdh-solar.nl/

REMEHA ELGA ACE
Ceiling.Green produceert een van de beste infrarood plafond panelen die op
dit moment op de markt verkrijgbaar is. Het unieke aan het product van
Ceiling.Green is bovendien dat alle panelen op maat kunnen worden
bedrukt. De standaad panelen zijn wit van kleur, maar deze kunnen met een
verwijderbare folie worden bekleed. Daarmee is uw plafond af te stemmen
op uw interieur of kan uw logo ook een plaats in het plafond krijgen.Ervaar
het comfort van infrarood warmte en bezoek onze stand.
www.ceiling.green

Viessmann Nederland B.V.

Viessmann Nederland, onderdeel van Viessmann Group, is in Europa een
van de toonaangevende fabrikanten op het gebied van klimaatsystemen.
Onze producten staan bekend als een van de besten op de Europese markt.
Wij helpen u graag met verduurzamen. Voor uzelf, voor uw klant, voor
volgende generaties. Met een totaalpakket van warmtepompen, PV panelen,
zonnecollectoren, cv-ketels en boilers hebben we voor ieder project een
oplossing. Een oplossing van hoge kwaliteit, want verduurzamen =
verbeteren.
www.viessmann.com

VITOCAL 200-A
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Volthera is ontstaan uit de koker van het bedrijf Alius. Alius is al sinds 2007
actief op de duurzame energiemarkt en inmiddels uitgegroeid tot een van
de grootste adviserende pv-groothandels in de Benelux. Met het Volthera

CEILING.GREEN INFRAROOD
PLAFOND PANELEN

G12

Volthera
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* Exposantenlijst onder voorbehoud -- bezoek www.duurzaamverwarmd.nl
voor de laatste versie
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Het vakblad van
Techniek Nederland

Dutch Solar
©
Quarterly
The best data about the
Dutch solar market

Over richtlijnen, normen, praktische toepassingen, de nieuwste producten en trends in
installatietechniek. Of het nu gaat om laagspanningsinstallaties of sanitaire technieken,
ventilatie of verlichtingsinstallaties, zonne-energiesystemen of duurzame klimaattechniek:
E&W Installatietechniek behandelt het hele vakgebied. Tien keer per jaar.

From Q
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sea
Monito rch Industry
The be r for Europe.
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alled ca
pacity
the EU
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ast for
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.

Onmisbaar voor elke vakman!

www.ew-installatietechniek.nl
Op www.ew-installatietechniek.nl vindt u dagelijks
nieuws en honderden verhelderende artikelen, handig
verdeeld over de vijftien belangrijkste thema’s in installatietechniek. Voor u toegankelijk gemaakt via de PC,
smartphone en tablet.
Via de site kunt u zich ook aanmelden voor
de nieuwsbrief. Gratis!
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+31 (0)72 202 020 1

dinsdag 12 t/m donderdag 14 april

STAND
C2

Scan de QR code voor korting op jouw kaarten!

EN NU
EUROPA IN!

NU GESCHIKT VOOR BREDERE PANELEN!
PANEELBREEDTE 1071 - 1150 MM
RoFast is hét montagesysteem voor platte daken.

Robuust, zeer sterk en makkelijk te vereffen

Dankzij de slimme rotatiekoppeling waarmee
profielen aan elkaar gekoppeld worden, is montage

Foutloze installatie door slimme rotatiekoppeling
20 jaar garantie

maar op één manier mogelijk. Dat is simpel, supersnel
én zeer betrouwbaar. Op Solar Solutions vertellen we

Voor bredere panelen 1071 - 1150 mm
Verkorte arbeidstijd door snelle, simpele montage

je graag over de nieuwste ontwikkelingen aan dit fijne
plat dak systeem!

Gecertificeerd en veilig
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EUROPA

ONDERWEG NAAR
55 PROCENT
MINDER UITSTOOT
IN 2030: VIJF
OPVALLENDE
EU-LIDSTATEN
Nina Groot
In 2018 heeft de Europese Unie de eerste
klimaatwet aangenomen, waar in staat dat
de EU in 2050 klimaatneutraal moet zijn.
Om deze doelstelling te behalen, heeft de
Europese Commissie zijn Fit for 55-suggestie
gepresenteerd. In Fit for 55 staan verschillende
voorstellen om de CO2-reductiedoelstelling
voor 2030 te halen. Het uiteindelijke doel is om
in 2050 het eerste klimaatneutrale continent
ter wereld te worden.

EUROPA
In welke Europese landen speelt de zonne-energieindustrie een belangrijke rol in het terugdringen van
de uitstoot? Steven Heshusius, hoofdonderzoeker van
Dutch New Energy Research, stelt de vijf koplopers voor.

Om inzicht te geven in de Europese zonneenergiemarkt heeft Dutch New Energy Research
dit jaar, de European Solar Quarterly gelanceerd.
Dutch New Energy Research is een onafhankelijk
onderzoeksbureau en leverancier van bedrijfsen marktinformatie voor de zonne-energiesector
met meer dan tien jaar ervaring in de PV-markt.
Met datasets, modellen en dashboards helpen
ze organisaties met inzichten en strategische
consultatie. DNE Research is verantwoordelijk
voor het jaarlijkse Dutch Solar Trendrapport en
is een spin-off-onderneming van Solar Solutions
International.

In de European Solar Quarterly vindt u:
- 3-year forecast
- De top-13 Europese landen onderverdeeld 		
in vijf regio’s
- Geïnstalleerd vermogen
- Verhouding segmenten (residentieel versus
commercieel, plat versus schuin dak enzovoorts)
- Ieder kwartaal geactualiseerde data
- Geavanceerd en interactief dashboard
De European Solar Quarterly is beschikbaar
als totaalpakket met alle vijf regio’s, of los per
regio. Alle data is direct toegankelijk via een
persoonlijke interactieve dashboard.

NEDERLAND
Per hoofd van de bevolking heeft Nederland het
meeste zonnestroomvermogen in Europa. Alleen het
zonnige Australië heeft meer zonnestroomvermogen
zonnepanelen per inwoner. In 2021 werd er 3,6
gigawatt aan zonnestroomvermogen bijgeplaatst
en kwam het cumulatief zonnestroom vermogen uit
op 14,3 gigawatt. Dit betekent dat de getallen, zoals
genoemd in het klimaatakkoord, gehaald zullen worden.
“Kenmerkend voor de Nederlandse markt is dat het
een gebalanceerde markt is tussen huishoudens en
commerciële toepassingen. Dat is een ontwikkeling
van de afgelopen drie jaar”, aldus Heshusius. Echter is
in grote delen van het land transport schaarste voor
teruglevering op het elektriciteitsnet een beperkende
factor voor nieuwe projecten. Ondanks alle onrust op
de markt door corona, prijsfluctuaties en discussies
over de SDE+(+), is de verwachting dat zonne-energie
verder blijft groeien en ontwikkelen.
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POLEN

BELGIË

Polen is een verrassende stijger in de afgelopen
drie jaar. De Poolse opmars vindt haar weg op elk
niveau - van kleinere, particuliere dak-PV-systemen
en commerciële daksystemen tot grote vrijstaande
installaties. Maar het Poolse subsidieprogramma
zorgde voor de grootste piek in kleinschalige PVprojecten. Het programma is zelfs zó succesvol geweest
dat het land nu 5,4 gigawatt genereert. Dit betekent
dat het land ruim boven de gestelde doelstelling
van 5 gigawatt voor 2025 is uitgekomen. “De huidige
verwachting is dat ze het aanhouden, maar voor de
lange termijn is het onzeker. Een recentelijk ingevoerde
wet zal waarschijnlijk nadelige gevolgen hebben voor
de ontwikkeling van de sector, omdat het zonneenergie-installaties minder aantrekkelijk maakt voor
huiseigenaren”, aldus Heshusius.

België is een van ‘s werelds snelst groeiende energiemarkten in de wereld. De kosten van zonne-energie
zijn er in de afgelopen jaren gedaald, mede door
internationale initiatieven en particuliere organisaties
om de ontwikkeling van PV te bevorderen. De dalende
prijs maakt zonne-energie toegankelijker voor het
grote publiek. Andere stimulerende factoren zijn de
groeiende vraag naar elektriciteit, de bezorgdheid
over de CO2-voetafdruk van elektriciteitscentrales
en gunstige overheidssubsidies. Nu zijn hoge initiële
investeringen, schommelende energiebronnen en het
gebrek aan grote installatiegebieden voor zonneparken
nog mogelijke bedreigingen voor een verdere groei.
Ontwikkelingen in batterijopslag en de groei van
dakinstallaties zullen de langetermijnontwikkeling van
PV termijn naar verwachting stimuleren.
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SPANJE

DUITSLAND

Spanje is grotendeels een commerciële markt, en
sinds de komst van de marktpariteit, zijn het zonneenergie-projecten ondersteund door Power Purchase
Agreements (PPA’s), die mede het Spaanse succes met
PV bepalen. Een PPA is een financiële overeenkomst
waarbij een ontwikkelaar de financiering en installatie
van een zonne-energiesysteem arrangeert op het land
of huis van een klant tegen lage elektriciteitskosten. En,
in tegenstelling tot de andere vier landen, schijnt de
zon veel in Spanje. En terwijl PPA’s ook voor de andere
landen geen onbekend terrein zijn, zijn deze landen
meer afhankelijk van subsidies. “Tot nu toe was PV in
Spanje veelal commercieel. Een aanstaande verandering
is echter dat er nu ook zonnepanelen op woonhuizen
worden geplaatst. Voorheen zat het huishoudens,
door regelgeving, zelfs in de weg om zonnepanelen te
plaatsen. Dit gaat nu veranderen”, aldus Heshusius.

Duitsland heeft met 55 gigwatt totaal geïnstalleerd
vermogen veruit de meeste zonnepanelen van Europa.
Een van de redenen hiervoor is de ErneuerbareEnergien-Gesetz (EEG) dat in 2000 werd gelanceerd
in Duitsland. Dit zorgde er namelijk voor dat
energiebedrijven verplicht werden om groene stroom
tegen een gegarandeerde prijs in te kopen van de
producenten. Exploitanten van zonnepanelen kregen
op deze manier voorrang op het stroomnet. Deze
ontwikkeling bood zekerheid bij investeringen en gaf
de uitrol van PV een bliksemstart. Inmiddels bereidt
Duitsland zich voor op een nieuw tijdperk. Heshusius
vertelt dat er ieder jaar zelfs meer vermogen bij komt.
“Opmerkelijk is dat de Duitse overheid de doelstelling
heeft verdubbeld. Ze verwachten het in de komende
jaren te verviervoudigen en bij de wereldtop te horen.
Oude zonnepanelen zullen worden vervangen en
vernieuwd. Dit kost geen extra ruimte en zorgt wel voor
meer vermogen.” Dergelijke ontwikkelingen voeden de
verwachting dat PV in Duitsland in de komende jaren
verder zal gaan uitblinken.

BEURSCATALOGUS - 2022

179

EUROPA

Solar Solutions Düsseldorf
Ondanks Duitsland al lang de grootste PV-markt van
Europa is, kent het land (nog) geen beurzen die gericht
zijn op de regionale zonne-energie-industrie. Dit is dan
ook het gat waar de organisatie van Solar Solutions
Düsseldorf in wil springen.
Van 30 November tot en met 1 December 2022
vindt de allereerste editie plaats van Solar Solutions
Düsseldorf. Volgens directeur Henriette Vrisekoop
wordt deze beurs ook interessant voor Nederlandse
bedrijven. “Noordrijn-Westfalen is economisch gezien
het meest interessante Bondsland. Daarnaast is de
eerste generatie Duitse zonnepanelen bijna toe aan
vervanging. Op de beurs krijgen installateurs een
voorproefje van de groeipotentie én van de vervangingsmarkt die binnenkort ook in Nederland zal ontstaan.”

Heeft u ook interesse om in december aan Solar
Solutions Düsseldorf deel te nemen of
om de beurs te bezoeken? Neem dan een kijkje
op https://www.solarsolutionsduesseldorf.de/

Solarstell Next
Toolloos installeren
op pannendak

STAN

B3

D

Solarstell introduceert Next: de next generation
montagesystemen voor schuin dak. Ontwikkeld
met maar één doel: meer gemak op het dak.
Het systeem voor pannendak werkt bijvoorbeeld
zonder gereedschap! Bekijk alle opties op
Solar Solutions International. Je bent
van harte welkom.
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Vragen? Bel 085-8000501
Of kijk op solarstell.nl

Solarstell Next Pannenda

haak met rail en koppelstu
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DE PIONIER
WIM SINKE
- TNO/UVA

r.e.think energy

WIM SINKE
(TNO/UVA)

Bezoek on

s op

12-14 april

Jan de Wit
Als student natuurkunde zag Wim Sinke, professor
aan de Universiteit van Amsterdam, werkzaam
bij TNO én Solar365-columnist, de potentie van
zonnecellen en -panelen al. Nu, ruim veertig
jaar later en vlak voor zijn emeritaat, heeft de
technologie erachter zich spectaculair ontwikkeld
en heeft hij daar ook zijn bijdrage aan kunnen
leveren. “Nederland heeft daar altijd een pioniersrol
in gehad, daar ben ik best wel trots op.”
Sinke studeerde natuurkunde aan de Universiteit
Utrecht van 1974 tot en met 1981. Een tijd waarin de
Koude Oorlog een dagelijkse realiteit was voor iedereen.
“Ik vond natuurkunde een heel mooi vak, maar ik zag
ook hoe het veelvuldig werd ingezet voor allerlei kwaad
in de wereld zoals geavanceerde wapensystemen.”
In zijn zoektocht naar een manier op zijn studie in
te zetten voor positieve ontwikkeling kwam Sinke uit
bij een lezing van Frans Saris, emeritus hoogleraar
natuurkunde. “Dat ging over nieuwe processen
om zonnecellen te maken. Zelf werkte ik voor mijn
afstudeeronderzoek aan materialen voor zonnecellen,
dus ik vond het een heel boeiend verhaal en een
prachtig doel om aan te werken.”
Na dit eerste contact kwam Saris op een dag het lab
binnenwandelen waarin Sinke aan het werk was. “Hij
nodigde me uit te solliciteren voor een promotieplek
bij het FOM-onderzoeksinstituut voor Atoom- en
Molecuulfysica. Ik kreeg de baan en ben zo eind
1981 begonnen als promovendus op het gebied van
zonnecellen.”
Destijds werd er gewerkt aan multikristallijn silicium als
alternatief voor het kostbare monokristallijn silicium.
“Dat vroeg om een ander proces om er zonnecellen
van te maken en dat werd het hoofdonderwerp van
mijn onderzoek. Het was bijvoorbeeld belangrijk de
bewerkingstemperatuur laag te houden en daarvoor
gebruikte ik een laser met ultrakorte, felle lichtflitsen.”
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Hoewel dit proces in die die vorm nooit in productie is
genomen, zijn sommige onderdelen dat wel. “Daarnaast
heeft het enorm veel kennis opgeleverd over de werking
van zonnecellen. In de decennia daarna bij ECN – en
later TNO – heb ik mij toegelegd op de ontwikkeling
van zonnecellen, de productieprocessen en op de
toepassing in complete systemen. Het heeft bijgedragen
aan het doel: grootschalig gebruik van zonnestroom.”
Nederland heeft daarin een belangrijke rol gespeeld,
vindt Sinke en dat maakt hem trots. “ECN en TNO
hebben internationaal hun sporen echt verdiend.
Nederland speelt als klein land een substantiële rol in
de ontwikkeling van het grootschalig kunnen toepassen
van zonne-energie.”
De volgende stap moeten zonne-energiesystemen zijn
die volledig geïntegreerd zijn in onze leefomgeving en
het energiesysteem. Zonne-energie op ieder oppervlak
en voor elk gebruik.
“Decennialang zijn we geobsedeerd geweest door
kostenverlaging. Nu kunnen en moeten we ook
gaan kijken naar zaken als circulariteit, ecologie
en gecombineerd ruimtegebruik. Zonne-energie
is here to stay en zal een hoeksteen worden van
het toekomstige energiesysteem. Daarbij moet je
uitleggen dat energietransitie één van de uitdagingen
is in de samenleving en dus in samenhang moet
worden gezien met duurzame landbouw, woonruimte,
landschapskwaliteit, biodiversiteit enzovoorts.”

Uw solar groothandel voor Benelux
• Efficiënt, snel en energiezuinig
Onze magazijnen beschikken over de nieuwste technologieën voor een efficiënte en snelle
levering!
Nieuw magazijn 14.000m2 Bergen op Zoom | 80 MW totale opslagcapaciteit

• Uw leverancier voor residentiële en commerciële projecten
Meer dan 1 miljoen zonnepanelen op Beneluxse daken gebracht

• Uw specialist in panelen, omvormers, batterijen en laadpalen
solar-distribution.baywa-re.nl
Plaats uw bestellingen makkelijk via onze webshop en geniet van een uitgebreid klantenportaal, promo‘s en een
hoop productinformaties. Vraag nu een login aan via lusy.webstore@baywa-re.com !

Alle topemerken uit één hand

BEURSCATALOGUS - 2022

183

BayWa r.e. Solar Systems S.à r.l. | Bijsterhuizen 1160D | NL- 6546 AS Nijmegen | T. +31 858 001 001 | solarsystems@baywa-re.nl

PV + EV

De winnende optelsom van de nummer 1 in
zonne-energie voor de residentiële markt *
Het laden van de elektrische auto met zonne-energie – voor uw klanten is er geen
snellere optelsom voor een groenere toekomst en lagere energierekeningen. Want onze
nieuwe SolarEdge EV Charger is eenvoudig te configureren en klaar voor een naadloze
integratie met SolarEdge Home, ons ecosysteem voor intelligent energiebeheer in huis.
Uw klanten kunnen voortaan hun elektrische auto opladen met overtollige zonneenergie.
De lader is zowel binnen als buiten te monteren en biedt volop mogelijkheden
voor slimme oplaadplanning en besturing op afstand **. En voor u betekent het
de gemoedsrust van werken met de #1 in de Nederlandse residentiele markt, met
producten voorzien van een eenduidige en uitgebreide garantieregeling.
Wilt u weten hoe u PV+EV tot een winnende optelsom maakt?
Bezoek ons op Solar Solutions stand C7 & K13

De SolarEdge EV Charger is een Mode 3-laadstation, met tot 32 A (22 kW) aan
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2022 . OCPP-compatibel, optioneel te
laadvermogen
. Geschikt voor 1- en 3-fase -aansluitingen
verkrijgen met RFID-kaartverificatie . standaard voorzien van 6 meter kabel met Type 2-stekker.
* In verkoop volgens IHS PV Inverter Market Tracker, 2021
** Bepaalde functies worden pas na een toekomstige firmware-upgrade beschikbaar

www.solaredge.com

