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Dossier Zonnepanelen
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Op het vlak van energie staat Vlaanderen de komende decennia voor
enorme uitdagingen. Om de opwarming van de aarde tegen te gaan, moeten
we de broeikasgasuitstoot drastisch terugdringen. Dit betekent niet alleen
dat het totale energieverbruik de komende jaren sterk moet dalen, maar ook
dat we maximaal moeten inzetten op hernieuwbare energiebronnen.
De land- en tuinbouwsector kan – als een van de belangrijkste economische
sectoren – een cruciale rol spelen in deze energietransitie. Een uitdaging
die Boerenbond graag samen met de leden aangaat en waarbij naar een
win-win wordt gestreefd voor de Vlaamse landbouwer.
In dit dossier focussen we specifiek op zonne-energie. Dat is de eerste van
een reeks energie-oplossingen in het kader van de mini-energiebeleidsovereenkomst (mini-EBO) die Boerenbond eind 2018 met de Vlaamse
overheid afsloot. Ontdek hier wat dit voor jou concreet kan betekenen.
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Kwaliteitsvolle
installaties
aan een markt
conforme prijs

Bo

Land- en tuinbouwbedrijven zijn, zoals vele andere bedrijven,
belangrijke verbruikers van energie. De prijs van energie is de voorbije
decennia fors gestegen. Bovendien worden we geconfronteerd met
de klimaatverandering en de maatschappelijke druk om het gebruik van
fossiele brandstoffen drastisch terug te dringen. Boerenbond gaat mee
op zoek naar oplossingen.
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Gunther De Mey, AgriBevents
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ia het partnership van Innovatiesteunpunt in Enerpedia (de
agrarische energie-encyclopedie) zet Boerenbond reeds vele jaren in
op meer energie-efficiëntie op onze
Vlaamse land- en tuinbouwbedrijven.
Naast sensibilisering en vorming
wordt er in bedrijfsbegeleidingen uitgerekend welke energiebesparende of
producerende maatregelen voordeel
kunnen opleveren.
Daarnaast werd eind 2018 met de
Vlaamse overheid een mini-energiebeleidsovereenkomst (mini-EBO)
afgesloten. “Dit houdt concreet in dat
Boerenbond tussen 2019 en 2022 zal
optreden als ontzorger voor de landen tuinbouwers”, legt Laurens Vandelannoote, innovatieconsulent Energie
bij het Innovatiesteunpunt, uit. “Het
doel is om land- en tuinbouwbedrijven

bewust te maken van hun energiegebruik en vervolgens energiebesparing
en duurzame energieproductie te stimuleren door concrete ledenvoordelen
af te spreken met technologieaanbieders. Op die manier kunnen de leden
er zeker van zijn dat ze kwaliteitsvolle
installaties kopen aan een marktconforme prijs.”

Ledenvoordeel Boerenbond
Om de mini-EBO in de praktijk om te
zetten, werkte Boerenbond samen met
vier betrouwbare leveranciers een
ledenvoordeel voor zonnepanelen uit.
“We zijn gestart met zonnepanelen
omdat de terugdraaiende teller eind
2020 verdwijnt. Dit zorgt momenteel
voor een ware stormloop op zonnepanelen. Sommige installateurs nemen
nu al geen werken meer aan voor dit ->
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Surf naar www.boerenbond.be/ledenvoordelen. Daar vind je een
overzicht van alle ledenvoordelen. Klik op het blokje ‘Energie’ om
meer te weten over dit initiatief voor zonne-energie.
Wie twijfelt of zonnepanelen interessant zijn voor zijn bedrijf,
kan contact opnemen met de innovatieconsulenten Energie om
de check te doen.
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Lokale energieleverancier
“Meer energie-efficiëntie en een verdubbeling van de wind- en zonneenergie tegen 2030”, zo staat te lezen in
het Vlaamse regeerakkoord. En dat
hoeft voor de land- en tuinbouwsector
niet nadelig te zijn. Verstandiger
omgaan met energie is immers niet
alleen goed voor het milieu, het zorgt
ook voor een serieuze besparing. Energietransitie, de overgang van de klassieke fossiele brandstoffen naar duurzamere vormen van energie, moet een
win-winsituatie zijn. Zo zouden de
land- en tuinbouwbedrijven op termijn
kunnen optreden als lokale energieleverancier.
De Vlaamse overheid werkt momenteel aan een regelgevend kader voor de
uitbouw van lokale energiegemeenschappen. Hierin wordt onder meer
gekeken naar land- en tuinbouwbedrijven omdat zij de ruimte hebben
voor productie van hernieuwbare energie. Maar ook zonder dit kader is
zonne-energie vandaag voor de meeste
bedrijven al een slimme keuze. n

en
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Voordeel voor jouw bedrijf?
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Om te verzekeren dat je ook in de toekomst kan blijven rekenen op de beste
aanbiedingen, worden de prijzen en
producten van iedere partner om de
zes maanden herbekeken en, indien
nodig, bijgestuurd. Als Boerenbond-lid
kan je trouwens rekenen op een mooi
extraatje, zoals een bijkomende korting, gratis onderhoud, verlengde
garantieperiode …

bo

niet voor de goedkoopste optie, wel
voor hoge kwaliteit tegen een correcte
prijs. Zo hebben wij erop gelet dat de
installateurs kwaliteitsvolle materialen
gebruiken over het hele systeem. Niet
enkel goede panelen dus, maar ook
kabels, connectoren en omvormers van
bovengemiddelde kwaliteit. Daar zit
vaak het verschil tussen een goede en
een middelmatige installateur. De firma’s moeten verder ook garant staan
voor een goede dienstverlening, een
volledige ontzorging en duidelijke
communicatie. Uiteindelijk hebben we
alle offertes een gunningsscore gegeven en daaruit kwamen de vier bedrijven waarmee we nu samenwerken als
beste naar voren”, besluit Laurens.

er

jaar. Snel zijn is dus de boodschap. De
systemen zijn momenteel zo gunstig
geprijsd dat ze bijna op elk bedrijf rendabel zullen zijn. De prijs is vandaag
nog maar een vijfde van wat hij tien
jaar geleden was, waardoor je de investering dus gemakkelijker kan terugverdienen. Bovendien creëer je met zonnepanelen een veel grotere impact dan
met bijvoorbeeld isolatie of ledlampen”, aldus Laurens.
De vier deelnemende bedrijven werden
zorgvuldig geselecteerd.
“Wij hebben een screening gedaan van
heel veel PV-installateurs. Op basis van
een voorbeeldbedrijf hebben we een
aantal offertes gevraagd en die vervolgens met elkaar vergeleken. Wij gaan

De prijs is vandaag
nog maar een vijfde
van wat hij tien jaar
geleden was.
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Zaakvoerder Bart Sillis
monitort de productie van
de installatie van een van
zijn klanten.
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Kwaliteitsvolle zonnepanelen voor Boerenbondleden
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“Energiemanagement,
daar draait het om”

py

ESE Group is een jong en snelgroeiend West-Vlaams bedrijf dat
met een geheel eigen visie totaaloplossingen uitwerkt voor specifieke
energieproblemen. Wij gingen in Veurne op bezoek bij zaakvoerder
Bart Sillis en maakten er ook kennis met twee klanten uit de
landbouwsector.

co

Gunther De Mey, AgriBevents

S

inds de ESE Group in 2007
begon met de verkoop van zonnepanelen in Vlaanderen, nam
het bedrijf een hoge vlucht. Al snel
breidde het werkgebied zich uit naar
Wallonië, het Brussels Gewest en
Frankrijk. Intussen zijn ook de activiteiten sterk gedifferentieerd. ESE telt
vandaag 43 werknemers en omvat vier
divisies met elk hun eigen specialisatie.

“Onze roots liggen in ESE Solar, het
installeren van PV-installaties”, vertelt
zaakvoerder Bart Sillis. “Gaandeweg
begonnen we ook meer dakwerken te
doen. Vooral in Frankrijk is het gangbaar dat het oude, vaak asbesthoudende dak wordt vervangen door dakpanelen vooraleer er zonnepanelen
worden gelegd. Dat aspect hebben we
ondergebracht in ESE Roof. Onze divi-

sie ESE Smart focust zich op automatisatie en energiemanagement. Dit niet
alleen voor zonnepanelen, maar ook
voor bijvoorbeeld de voedingsindustrie. We bouwen hier zelf heel wat kasten en borden. Tot slot zetten we sterk
in op dienstverlening na verkoop. Van
hieruit doen we de monitoring van heel
wat installaties en zorgen we voor het
onderhoud ervan. Dat zijn de taken van
ESE Service.”
De gestage groei leidde ertoe dat het
bedrijf verspreid was over verschillende locaties. Sinds februari van dit
jaar is alles echter gecentraliseerd in
één groot bedrijfsgebouw in de Ondernemingstraat in Veurne, de plaats waar
zaakvoerder Bart Sillis ons verwelkomt.
Ook Gino Nollet (gesloten varkens ->
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Beide landbouwers hebben duidelijk
veel vertrouwen in het technisch advies
van Bart. ESE volgt hierbij een duide-

Praktische tips voor collegalandbouwers
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One-stopshop

Gino Nollet en Gauthier Debaenst op bezoek in de magazijnen van ESE.

28

lijke visie. “Eerst en vooral willen wij
een one-stopshop zijn waar we de
technisch meest optimale en meest
economische oplossing op maat uitwerken voor de specifieke energieproblemen van iedere klant. Die oplossing
proberen we vervolgens zo ecologisch
mogelijk te realiseren. Voor een goed
begrip: het groene aspect komt pas op
de derde plaats. Zonder een goed economisch model erachter is daar geen
draagvlak voor. We werken voor de
klant steeds meerdere simulaties uit
die zowel rekening houden met de
technische als met de economische
impact. Pas als de landbouwer concreet zicht heeft op de terugverdientijd
en of de technische installatie aan zijn
behoeften voldoet, kan hij beoordelen
of het een goede investering is voor zijn
bedrijf.
Eens de knoop is doorgehakt, staan we
zelf in voor de totale uitvoering van het
project. We plaatsen niet enkel de zonnepanelen, maar zorgen ook voor alle
andere aspecten zoals de cabine, schakelborden … Verder streven we ernaar
om langetermijnrelaties aan te gaan
met onze klanten. Veel concullega’s
menen dat het installeren van zonnepanelen een one shot is, iets wat je maar
één keer kan doen bij iemand. Maar
voor 80% van onze klanten doen we
meer dan enkel het installeren van
zonnepanelen. Denk hierbij aan energiemanagement, onderhoud, het plaatsen van batterijen …”

bo

“Integendeel, ik had het veel eerder
moeten doen. Op ons bedrijf maken we
gebruik van melkrobots. Die hebben
24/24 uur stroom nodig, dus we merken het verschil. Nadien heeft ESE er
nog extra panelen bijgelegd en ook een
hoogspanningscabine geplaatst. Er is
geen enkele investering op een landbouwbedrijf die zo snel rendeert. In
plaats van te investeren in een nieuwe
stal en je extra werk op de hals te halen,
is het soms beter om te investeren in
een efficiëntere werking. Zonnepanelen zijn daarvan een goed voorbeeld: je
hebt er geen werk aan en – als je het
goed aanpakt – brengen ze op korte
termijn geld op. Er is geen enkele varkenshouder die zijn stal in acht jaar
terugverdient.”
“Daar ben ik het helemaal mee eens”,
beaamt Gauthier. “Ik wil nu ook eerst
mijn huidige niveau optimaliseren en
daar het maximum uithalen vooraleer
ik aan uitbreiding denk.”

Bo

bedrijf en melkvee) en Gauthier
Debaenst (gesloten varkensbedrijf en
akkerbouw), beiden trouwe klant,
maken van de gelegenheid gebruik om
een kijkje te nemen.
“Onze eerste zonnepanelen hebben we
gelegd in 2009”, vertelt Gauthier. “Dat
was 10 kW. Enkele jaren geleden hadden we echter opnieuw stroom te kort.
Omdat we op het einde van de lijn zitten, waren we in eerste instantie van
plan om enkel een hoogspanningscabine te plaatsen. Op basis van referenties zijn we daarvoor in 2017 bij Bart te
rade gegaan. In zijn analyse kwam naar
voren dat het beter was om – naast de
cabine – ook extra zonnepanelen te
voorzien. Een goede zet, zo blijkt. Ik
heb mijn werking daarop aangepast.
Vroeger liet ik mijn voederinstallaties
bijvoorbeeld ’s nachts draaien op
nachttarief, nu kan dat gewoon overdag. En het is ook een meerwaarde
indien je later het bedrijf zou willen
overlaten.”
Gino installeerde zijn eerste zonnepanelen in 2008. Een beslissing die hij
zich tot op vandaag nog niet heeft
beklaagd.

Op basis van hun ervaringen hebben
Gino en Gauthier heel wat tips voor
collega-landbouwers.
“Voor je naar een aanbieder van zonnepanelen stapt, is het essentieel om
jouw verbruik in kaart te brengen”,
aldus Gino. “Inagro heeft daarvoor bij
mij meters geplaatst. Je moet perfect
weten hoeveel energie je wanneer verbruikt en hoeveel je daarvoor op jaarbasis betaalt. Ten tweede moet je
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Vertrouwen in de toekomst
Het wegvallen van de terugdraaiende
teller en de sterke afbouw van de subsidies boezemt Bart weinig angst in.
Integendeel, hij kijkt de toekomst met
vertrouwen tegemoet.
“Zonnepanelen zullen sowieso interessant blijven. Ook volgend jaar in maart
zullen er nog altijd bedrijven zijn die
veel elektriciteit verbruiken en die
daarvoor naar oplossingen zoeken.
Bovendien komen er nog een aantal
technische evoluties aan. De volgende
stap is batterijopslag om aan ‘peak sha-

© ESE
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achteraf heel belangrijk. Als ik een probleem heb, wil ik snel geholpen worden. Daar ben ik gevoelig voor.”
“De keuze van een goede partner is
essentieel. De goedkoopste firma is
niet altijd de beste. Denk op lange termijn: je bent niets met een spotgoedkope firma die binnen 10 jaar niet meer
bestaat. Tot slot is het ook belangrijk
om uit te gaan van jouw eigen situatie.
Het is niet omdat iets bij de buren
werkt, dat dit ook voor jou ook de beste
oplossing is”, besluit Gino.

ht

nagaan wat de mogelijkheden zijn voor
een cabine. Een verzwaring van de
kabel naar het bestaande net kost vaak
heel veel geld, een kost die velen over
het hoofd zien.”
“Je moet inderdaad steeds het totale
plaatje bekijken, niet enkel de plaatsing
van de zonnepanelen”, pikt Bart in.
“Energiemanagement, daar draait het
om. Hoeveel energie heb ik nodig en
wat is de beste en meest economische
manier om eraan te geraken? Je moet
elektriciteit zien als een ingrediënt, net
zoals voeders en water. En dat moet je
efficiënt maken om je productiekosten
goed te beheersen en concurrentieel te
zijn.”
“Vergeet voor een cabine ook de omgevingsvergunning niet”, voegt Gauthier
toe. “Daar komt wel wat bij kijken. En
verder moet je een goede connectie
hebben met jouw leverancier. Niet
enkel voor wat het financiële betreft, je
moet vooral kunnen vertrouwen op
zijn technisch advies. Ga niet overhaast
te werk: ikzelf ben toch bijna een jaar
bezig geweest met mijn project. En
uiteraard is ook de dienstverlening

ving’ te doen: het teveel aan opgewekte
energie opslaan om later op dezelfde
dag te verbruiken wanneer je extra
energie nodig hebt. Het gaat dus niet
over opslag op langere termijn, bijvoorbeeld in de zomer energie opslaan om
in de winter aan te wenden. Het is
enkel de bedoeling om de pieken in
opwekking en verbruik af te vlakken
over een periode van 24 uur. Die technologie staat momenteel nog in zijn
kinderschoenen, maar is volgens mij de
toekomst. In Duitsland wordt dat nu al
toegepast in de melkveesector. Je kan
de klok niet meer terugdraaien: groene
energie zal enkel maar aan belang
winnen.” n

“Je moet elektriciteit
zien als een ingrediënt,
net zoals voeders en
water.”
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“In land- en
tuinbouw valt nog
veel te winnen”
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Intellisol is een vaste waarde in zonnepanelen

er

Intellisol uit Maaseik is een van de vier bedrijven waar leden van
Boerenbond tegenwoordig terechtkunnen voor een kwaliteitsvolle
zonnepaneelinstallatie via de zogenaamde ledenvoordelen. De prijs
van PV-installaties is tegenwoordig erg aantrekkelijk. CEO van
Intellisol Herman Daniëls gaat er prat op dat de energiefactuur van
veel land- of tuinbouwers nog een pak naar beneden kan.

Bo

Liesbet Corthout

andere technologieën. Zo focussen we
heel erg op ledverlichting. Toen die pas
op de markt kwam, was deze technologie veel te duur, maar ik had het gevoel
dat led dezelfde weg zou afleggen als
zonnepanelen en dat is ook zo gebleken. De prijs is gedaald en wij hebben
ons verder gespecialiseerd. Wij ontwikkelden ons eigen lichtsturingssysteem dat in sommige gevallen wel een
besparing van 95% verbruik op piekmomenten kan bewerkstelligen. We
hebben ook veel ervaring met belichte
teelten in de tuinbouw. Daarnaast zijn
we bezig met warmtepomptechnieken,
geothermie en batterijsystemen. Ik
denk dat deze technologieën op termijn heel interessant zullen worden
voor diverse takken van de land- en
tuinbouw.”
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Groene energie is tegenwoordig ‘hot’,
maar Intellisol is geen nieuwe speler.
Hoelang zijn jullie al bezig?
“In 2006 liep ik mijn huidige vennoot
tegen het lijf. Onafhankelijk van elkaar
speelden wij met hetzelfde idee. We
besloten om er samen voor te gaan en
na een jaar was Intellisol een bedrijf
met 12 medewerkers dat zich voornamelijk richtte op zonne-energie. Toen
in 2010 de hype van zonnepanelen op
zijn hoogtepunt was, waren we doorgegroeid tot 20 medewerkers. We
kozen er toen bewust voor om ons te
blijven focussen op kwaliteit en meerwaarde en dus niet onbeperkt en te
snel te blijven doorgroeien. Subsidieregelingen, zoals de groenestroomcertificaten, zijn van korte duur, daar mag je
niet te zwaar op inzetten als je er als
bedrijf wil blijven staan. Maar ik heb
wél altijd geloofd in de technologie dus
daar werken we mee verder.”
Jullie doen meer dan enkel
zonnepanelen.
“Wij hebben ons ook toegespitst op

30
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Klopt het dat zonnepanelen niet
voor elk land- of tuinbouwbedrijf even
interessant zijn?
“Dat hangt ervan af hoe je het bekijkt.
De moeilijkheid bij bijvoorbeeld een
hardfruitteler is dat er maar een paar

Herman Daniëls aan de zuidwand
van het hoofdkwartier van Intellisol,
natuurlijk voorzien van zonnepanelen. Het gebouw is energiepositief:
hier wordt meer stroom geproduceerd dan er wordt verbruikt.

maanden per jaar geplukt wordt. Dat
fruit moet dan in de ULO’s en die starten op dat moment op met een zware
stroombehoefte. De daaropvolgende
maanden geraken ze geleidelijk aan
leeg en vlak voor de oogst – tijdens de
maanden wanneer zonnepanelen op
hun productiefst zijn, is er net weinig
tot geen verbruik. Er zit dus een grote
kloof tussen de productie en het
gebruik van de zonne-energie. We
bekijken de mogelijkheden om nieuwe
verdienmodellen op te bouwen voor de
lege maanden. Ik verwacht dat dat niet
meer lang op zich zal laten wachten, we
toetsen nu al verschillende scenario’s
af. Dat doen we overigens ook voor
andere sectoren met andere energienoden. Denk aan een melkveebedrijf
dat ’s morgens en ’s avonds melkt. Dat
bedrijf heeft misschien een energiebehoefte van 60.000 kilowattuur per jaar.
Maar dat wil niet zeggen dat wij
zomaar zonnepanelen in die grootteorde op het dak van het bedrijf gaan
leggen. We moeten proberen het rendement te optimaliseren, binnen een

nd

Groene
stroom
in Wellen

“Er is nu in elk geval een piek in de
aanvragen. Het klopt dat sommige
land- en tuinbouwbedrijven nu nog
gebruik kunnen maken van het systeem
van de terugdraaiende teller. Maar ik
zie ook voor de toekomst nog veel
mogelijkheden. De prijs van zonne
panelen is intussen heel interessant dat
het in veel gevallen ook zonder terugdraaiende teller de moeite waard is.
In de land- en tuinbouw valt aan de
aankoopzijde ook nog veel te winnen.
Ik kom geregeld op bedrijven die veel te
veel betalen voor hun aangekochte
stroom, met stroomfacturen die ruim
boven de gangbare marktprijs zitten.
Als je goed gaat onderhandelen, kan dat
je soms wel enkele duizenden euro’s per
jaar opbrengen. Het is zeker de moeite
waard om dat ook te bekijken. ” n
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Dat advies vind jij heel belangrijk?
“Inderdaad. Toen ik in contact kwam
met Boerenbond voor het ledenvoordeel, werd Intellisol gedegen
gescreend. Ik vind het essentieel dat
wij, als leverancier, onze eigenwaarde
niet moeten verloochenen. Klanten die
investeren in zonnepanelen moeten de
zekerheid hebben van een kwalitatieve
materiaalkeuze en een goed rendement. Voor elk project doen we een
uitgebreide studie om te zien wat er
voor dat bepaalde bedrijf zinvol is. Je
kan elke euro maar een keer uitgeven,
dus dat doe je best op een manier die
zo veel mogelijk rendement opbrengt.”

Eind 2020 is het gedaan met de terugdraaiende teller. Is het nu of nooit voor
wie nog zonnepanelen wil leggen?

Meer weten over dit ledenvoordeel? Surf naar www.boerenbond.be/
ledenvoordelen.
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interessante terugverdientijd. Daarom
rekenen we verschillende scenario’s
door. Misschien opteren we om de
helft minder panelen te plaatsen en is
dat toch voordeliger voor de melkveehouder.”
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Welroy Fruit uit Wellen maakte van
het ledenvoordeel van Boerenbond
gebruik en vroeg een offerte aan
bij Intellisol. “Wij zijn een familiaal
fruitteeltbedrijf met voornamelijk
aardbeien”, vertelt Frank Royen.
“Onze koelingen werken het
hele jaar door en we hebben ook
stroom nodig voor de ledverlich
ting in onze serres. We verbruiken
dus veel elektriciteit, maar ook
ecologie is heel belangrijk voor
ons. We zijn met het bedrijf stap
voor stap gegroeid en nu is het tijd
om deze grote investering in eigen,
groene elektriciteitsproductie te
doen. Het feit dat ik Intellisol heb
leren kennen via Boerenbond gaf
mij wel vertrouwen. Het bedrijf
zelf maakte op mij ook een goede
indruk. Zij weten duidelijk waar
ze mee bezig zijn. Als het goed is
worden in september onze zon
nepanelen geïnstalleerd.”

Frank Royen poseerde vorig jaar
samen met de familie ter gelegenheid van de Dag van de Landbouw.
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Oplossingen op maat van de klant
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“Zo duurzaam én economisch
mogelijk energie opwekken”
met andere technologieën, zoals geothermie en warmtepompen, warmtekrachtkoppeling, waterrecyclage en
elektrisch laden van voertuigen.”

Gunther De Mey, AgriBevents

Onze maatschappij heeft vandaag een
grote nood aan hernieuwbare energie.
“De landbouwsector heeft door de
beschikbare dakoppervlakte op grote
loodsen heel wat potentieel om dit
probleem te helpen oplossen. Dit
vraagt echter een aanpassing van het
bestaande net en de huidige wetgeving.
Landbouwers zouden rendabel energie
moeten kunnen opwekken op hun
daken en zouden die vervolgens minstens op wijkniveau moeten kunnen
verdelen. Die lokale energie kan ook
aangewend worden om meerwaarde te
creëren door bijvoorbeeld water te zuiveren en te recycleren op bedrijven,

ben we al meer dan 200 grotere
projecten in de landbouw gerealiseerd.”
“Voor bedrijven is het essentieel om
het verbruik en de productie van energie zo goed mogelijk op elkaar af te
stemmen. Het zal steeds belangrijker
worden om energie te benutten op het
moment dat je die goedkoopst
beschikbaar hebt en dat ook tijdelijk
overschot nuttig kan worden aangewend. Niet iedereen kan zijn bedrijfsprocessen daar zomaar op aanpassen.
Daarom maken we vaak combinaties

Energie opwekken
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Bo

e ontmoeten CEO Piet Van
Poucke in de hoofdzetel in
Lokeren. “Linea Trovata is
gegroeid vanuit een innovatiewerkgroep”, vertelt hij. “In aanvang lag de
focus op energie opwekken via biobrandstoffen, maar vanaf 2006 werd
volop ingezet op zonne-energie. De
voorbije 15 jaar realiseerden we bijna
8000 projecten, zowel voor particulieren, overheden, industrie als landbouw.
We werken steeds oplossingen uit op
maat van de klant. Een grote technische kennis, correct advies en vertrouwen op lange termijn zijn daarbij
essentieel. Zowel de technische als
financiële haalbaarheidsstudie, het
ontwerp, de bouw en oplevering van
zonnestroom-, zonnethermie- en
warmtepompinstallaties worden door
eigen ingenieurs en installatieteams
uitgevoerd. Ook het onderhoud
gebeurt door eigen specialisten.”
Het bedrijf heeft een sterke affiniteit
met landbouw.
“Onze familie is sterk gelinkt met landbouw (broer, grootouders en schoonouders hebben een landbouwbedrijf,
nvdr), waardoor we zeer goed weten
wat er in de sector speelt. Ons allereerste grote zonneproject was op een varkensbedrijf in Wingene. Intussen heb-

er
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In 2005 hield een collectief van ingenieurs en ondernemers Linea
Trovata boven de doopvont. Vanuit sterke ethische waarden zoekt het
bedrijf sindsdien naar manieren om energie op te wekken op een zo
duurzaam mogelijke manier. “En daarvoor heeft de landbouw een groot
potentieel”, aldus CEO Piet Van Poucke.
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Piet Van Poucke bij een foto van één van de gerealiseerde projecten.

Wat je moet weten over zonnepanelen

nd

11 vragen voor jou
beantwoord
Expert Piet Van Poucke, burgerlijk ingenieur scheikunde en CEO van
Linea Trovata, buigt zich over 11 veelgestelde vragen.

bo

1 Hoe weet ik of het voor mij nuttig is
om zonnepanelen te plaatsen?

er

en

“Een project is pas nuttig als het een besparing kan opleveren. Om dit in te schatten, dien je over grondige financiële analyses te beschikken waarin je het totale
kostenplaatje van de installatie afweegt tegenover de kostprijs van de elektriciteit
die je in de toekomst bespaart. We proberen de omvang van de installatie daarbij
zo goed mogelijk af te stemmen op het verbruik van het bedrijf. Voor grote installaties moet je ook de groenestroomcertificaten in rekening brengen, waardoor het
soms nuttig kan zijn om iets groter te gaan. Verder passen we bij de analyse een
realistische indexering toe. Wie uitgaat van een onrealistische stijging van de
energieprijzen op lange termijn, rekent zichzelf rijk.”

© FOTO’S: GUNTHER DE MEY

“Vroeger waren zonnepanelen dusdanig duur dat het belangrijk was om ze maximaal aan te wenden en ze zuidgericht te oriënteren. Omdat zonnepanelen vandaag veel goedkoper zijn geworden, kan je ook voor anders georiënteerde daken
(westelijk/oostelijk) een project uitwerken dat voldoende rendement haalt. Je mag
de panelen enkel niet in de schaduw leggen van bijvoorbeeld silo’s, bomen of
andere gebouwen. Een installatie op platte daken en op metaaldaken is iets goedkoper omdat de panelen gemakkelijker en sneller te bevestigen zijn. Maar ook
daken met golfplaten en pannen komen in aanmerking. Enkel bij asbest moet er
eerst gekeken worden voor vernieuwing van het dak.”
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voor koeling, ventilatie en verwarming
of om de luchtkwaliteit te verbeteren.”
Het is duidelijk dat de CEO veel belang
hecht aan natuur en biodiversiteit.
“Er is absoluut geen tegenstelling tussen zorg voor de omgeving en landbouw. Integendeel.
De landbouwer heeft alle baat bij een
gezonde bodem en een gezonde natuur.
Hij wordt ook getroffen door verdroging en extreme weersomstandigheden. We merken bij de boeren veel
goede wil om te verduurzamen. We
moeten streven naar het juiste evenwicht tussen economie en natuur. Dat
is moeilijk zolang de landbouwer enkel
vergoed wordt op basis van zijn productievolume. De huidige economische
systemen verplichten de landbouwer
nu tot schaalvergroting en het benutten van elke vierkante meter. Dit gaat
ten koste van biodiversiteit en ruimte
voor water. Landbouwers die mee
instaan voor een gezond beheer van
onze natuurlijke omgeving, zouden
daarvoor door de maatschappij moeten
worden vergoed.” n

Bo

2 Is mijn dak geschikt voor zonnepanelen?

3 Hoe verloopt een project en wat is de realisatietijd?
“Eerst wordt er een analyse gemaakt van het verbruik, het bedrijf en de bedrijfsgebouwen. Op basis daarvan wordt een haalbaarheidsstudie uitgewerkt, alsook een
financieel plan op maat van de klant. Die fase neemt normaal 1 tot 2 weken in
beslag. Eens de bestelling is geplaatst, nemen we het project op in de planning.
Een klein project (20-30 kilowattpiek of kWp) wordt uitgevoerd in enkele dagen.
Voor grote projecten (100-200 kWp) moet je rekenen op een realisatietijd van
maximaal 2 tot 3 weken, inclusief de elektrische afwerking en de keuring. De
indienstneming door Fluvius volgt dan enkele weken later.”

4 Over welke grootorde van budgetten spreken we gemiddeld?
“Het budget hangt in grote mate af van de omvang van de installatie. In de landbouw, zeker in de melkveehouderij, heb je veel projecten met terugdraaiende teller
tussen 10.000 en 30.000 wattpiek, hetgeen dan vaak in balans ligt met het verbruik
van circa 10.000 tot 50.000 kilowattuur (kWh), ongeveer de productie van 5 à 6
gezinnen. Daarvoor moet je rekenen op een budget tussen 10.000 en 20.000 euro.
Voor dat geld produceer je 25 jaar lang jouw eigen elektriciteit en ben je sowieso
goedkoper af dan die stroom elders aan te kopen. De budgetten voor grote projecten met honderden panelen lopen uiteen van 30.000 tot ruim 100.000 euro.” ->
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Dossier

8 Kan ik mijn overschot aan stroom verkopen?

6 Welke vergunningen moet ik aanvragen?

nd

9 Wat zijn de voordelen
van een onderhoudscontract?
“Een onderhoudscontract biedt via een dagelijkse monitoring van de installatie zekerheid voor de goede werking
ervan en het behalen van het vooropgestelde rendement.
Je hoeft je geen zorgen te maken over het onderhoud en
kan ook rekenen op een snelle oplossing in geval van problemen. In grote projecten wordt dit bijna standaard voorzien. Maar aan de hand van tools die we ter beschikking
stellen, kan de landbouwer de installatie eventueel ook zelf
opvolgen.”

Bo

er

“Aan kleine projecten heb je helemaal geen papierwerk.
Voor alles wat je op minder dan een meter van het dakoppervlak aanbrengt, is in Vlaanderen geen vergunning nodig. Voor installaties op de grond moet je wel
een bouwvergunning aanvragen. Voor kleine projecten
volstaat een melding bij de gemeente. Verder moet er
voor grote projecten (meer dan 10 kilovoltampère of
kVA) een netstudie door Fluvius gebeuren.”

bo

“Door de lage prijzen van zonnepanelen, de lage
intrestvoeten voor leningen en het vertrouwen in
zonne-energie, kiest 95% van de landbouwers ervoor
om zelf te investeren. Toch komt het voor dat een project voldoende toegevoegde waarde biedt, maar dat de
landbouwer beslist om niet te investeren wegens
andere prioriteiten. In dat geval gebeurt het dat derden instaan voor de financiering en wordt de toegevoegde waarde gedeeld. Zonne-energie rendeert op
langere termijn en voldoende lokaal verbruik is een
essentieel element. De investering door derden zal
daarom enkel overwogen worden als voldoende zekerheid bestaat over de bedrijfscontinuïteit.

“Te veel geproduceerde stroom wordt geïnjecteerd op het
elektriciteitsnet. In het geval van grote projecten kan je
deze verkopen aan een prijs tussen circa 30 en 50 euro per
megawattuur (MWh). Door de nakende afschaffing van de
terugdraaiende teller en de invoering van de digitale meter
valt het onderscheid tussen grote en kleine installaties in
feite weg. Maar het lijkt me administratief onhaalbaar om
voor ieder klein project een aparte verkoopovereenkomst
op te stellen voor heel kleine stroomhoeveelheden. De
politiek moet over de prijs nog duidelijkheid verschaffen,
maar wellicht evolueren we voor kleine projecten naar een
automatische verrekening van het injectieoverschot met
het verbruik.”
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5 Zijn er derden die investeren in
zonnepanelen op mijn bedrijf als ik zelf
geen middelen kan vrijmaken?

ht

7 Kom ik in aanmerking voor subsidies?
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“In principe komen zonnepanelen niet meer in aanmerking voor subsidies. Je kan wel VLIF-steun krijgen
voor asbestverwijdering in combinatie met isolatie
van de stal. Deze werken worden vaak uitgevoerd in
combinatie met het installeren van zonnepanelen.
Voor kleine installaties besliste de vorige Vlaamse
regering dat de eigenaars van zonnepanelen die voor
31 december 2020 zijn geplaatst, maximaal 15 jaar
kunnen genieten van een terugdraaiende teller en een
prosumententarief (netwerkvergoeding) betalen. Deze regeling wordt momenteel echter juridisch
aangevochten door de Vlaamse energieregulator
(VREG).
Vanaf 1 januari 2021 komt er sowieso wel een eenmalige investeringspremie van maximaal 1500 euro voor
installaties tot 10 kVA.
Voor de grote projecten zal in de loop van 2021 een
veilingsysteem worden ingevoerd met een steun – tot
zover vandaag geweten – geplafonneerd op 22 euro
per megawattuur (MWh). Het al dan niet bekomen
subsidiebedrag zou dan wel in één keer uitgekeerd
worden na de indienststelling van de installatie.
We hopen hier spoedig op duidelijkheid.”
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10 Hoelang gaan zonnepanelen gemiddeld mee
en welke factoren beïnvloeden de levensduur?
“De Europese norm bepaalt dat zonnepanelen na 25 jaar
nog steeds 80% van hun rendement moeten halen. In
praktijk gaan de meeste panelen ruim 30 jaar mee.
Zonnepanelen zijn bedoeld om weer en wind te doorstaan,
maar neem ze wel op in de storm- en brandverzekering.
Om stormschade te voorkomen is een correcte montage en
goede verankering belangrijk. Het risico van hagel is
beperkt: schade treedt normaal pas op bij bollen van 4 à 5
cm. Vermijd verder langdurige vervuiling door bijvoorbeeld bladeren of uitwerpselen van vogels. Dat kan zorgen
voor lokale verhitting (hotspots) en schade berokkenen.
Verder gaan elektronica en ammoniak niet samen. Hang
bijvoorbeeld de omvormers niet boven de mestput. En ook
een stoffige omgeving is niet aangewezen.”

11 Zijn mijn oude zonnepanelen recycleerbaar?
“Zonnepanelen zijn vandaag voor 90% recycleerbaar. In
België verloopt dit via PV Cycle Belgium. Je kan de panelen
gratis binnenbrengen bij de officiële PV-Cycle-inzamelpunten, waarvan Linea Trovata er één is. In Vlaanderen zit
in de prijs van ieder zonnepaneel reeds een recyclagebijdrage van 2 euro verrekend.” n

