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EEn gEsprEk mEt topman stijn Vos oVEr 
‘ballastEring’, ‘langzijdig inklEmmEn’ 
En dE VErantwoordElijkhEid diE jE als 
marktlEidEr VoElt.

EsdEc solar group wil graag EEn 
bElangrijkE bijdragE lEVErEn aan EEn 
bEtErE - uniformE- cErtificEring Van 
zonnEpanEEl-montagEsystEmEn in Europa.
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Internationaal bedrijf Esdec Solar Group, 
met hoofdkantoor in Deventer, is specialist in 
montagesystemen voor zonnepanelen. Door 
overnames de afgelopen jaren in de VS en Nederland is 
Esdec nu wereldwijd marktleider. Het bedrijf wil hard 
doorgroeien en daarmee een bijdrage leveren aan de 
transitie naar een duurzamere energievoorziening. 
Vooral de daken van bedrijven en overheidsgebouwen 
kunnen een enorme bijdrage leveren aan de 
energievoorziening van de toekomst. Maar dan 
moeten die systemen wel volkomen veilig zijn en goed 
verzekerbaar. 
‘In de VS zijn we marktleider in montagesystemen voor 
residentieel gebruik’, zegt Vos. ‘Denk aan de particulier 
die zonnepanelen op zijn dak laat monteren. Heel 
belangrijk als bijdrage in de energietransitie en goed 
voor de portemonnee van de eigenaar van het huis. 
Ook zijn we na een aantal overnames in dat land - en 
nu zelfs wereldwijd - marktleider op de commerciële 
markt: montagesystemen voor zonnepanelen op 
bedrijfs- en overheidsgebouwen. Dat is in de VS  
in alle staten heel goed en uniform geregeld, met 
vergunningsplicht. De lokale gemeente, county, moet 
het installatieplan voor de zonnepanelen goedkeuren. 
Gedurende het bouwproces zijn er ook nog een aantal 
controles. Voor ons in Europa zijn die ervaringen in de 
VS enorm leerzaam. Onze producten zijn in een proces 
van twee jaar nu gecertificeerd voor de Amerikaanse 
markt. Een zwaar traject met strenge testen, Die 
testen hebben we ook losgelaten op producten voor de 
Europese markt.’

70% in VS Esdec boekt haar omzet voor bijna 70% 
in de VS, circa 30% in Europa en een beetje in India. 
‘In Europa zijn we sterk in Scandinavië en de Benelux 
en zijn we aanwezig in Duitsland, Frankrijk, het 
Verenigd Koninkrijk, Spanje en Portugal. We willen 
graag doorpakken in Europa, vooral omdat er enorme 
kansen liggen voor commerciële zonnestroom-
installaties. De risico’s van zonnestroom-installaties 
op daken zijn kortweg: wind, brand, sneeuwbelasting 
en bliksem. Al die gevaren kunnen bij goede montage 
zodanig geattaqueerd worden dat de systemen goed 
verzekerbaar zijn. We zien in de VS dat dit misschien 
een tikkeltje bureaucratisch, maar wel heel veilig 
geregeld is. In Europa moeten daarvoor nog stappen 
worden gezet. Ieder Europees land heeft min of 
meer eigen regels en normeringen als het om de 
montage-eisen voor zonnestroom-installaties gaat. 
Per land, soms zelfs per regio, zijn er verschillende 

bouwvoorschriften voor de montagesystemen 
en verschillende certificeringseisen. In Duitsland 
en Scandinavie zijn ze bijvoorbeeld sterk gericht 
op normering voor belasting van de installaties 
door ’snowload’. In een ander land wordt meer 
geconcentreerd op de gevaren van storm voor de 
installaties, enzovoorts.’

Superzonde Van al die mooie daken 
‘Verzekeraars weten daarom niet altijd waar ze 
aan toe zijn’, signaleert Vos. ‘Juist omdat er geen 
uniformiteit is en geen duidelijke normen. Dat maakt 
commerciële partijen soms kopschuw om de - 
financiële - kansen die hun daken bieden te benutten. 
Wij spreken heel veel vastgoed-eigenaren, die zeggen 
dat ze wel willen verduurzamen, maar geen zin hebben 
in ‘’gedoe’’. Dat is natuurlijk superzonde van al die 
mooi daken die er liggen. Er zijn bedrijfsgebouwen 
waar wel 50.000 zonnepanelen op een dak kunnen. 
Goed voor de portemonnee van het bedrijf en goed 
voor het klimaat. Daarom willen wij verandering 
brengen in de onoverzichtelijke situatie in Europa. 
Juist omdat we marktleider zijn, voelen we een extra 
verantwoordelijkheid. En omdat we nu een mondiale 
speler zijn, zien wie ook goed wat het speelveld is, 

‘ in Europa 
liggEn EnormE 
kansEn Voor 
commErciëlE 
zonnEstroom-
installatiEs’
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wat voor eisen je zou moeten stellen aan de montage 
van zonnestroom-installaties, zodat het veilig en dus 
verzekerbaar is.’

BallaStering De incidenten die zich hebben 
voorgedaan met panelen op daken, komen vaak 
voort uit een verkeerd ontwerp, verkeerde installatie 
of verkeerde ballastering, weet Vos. ‘Onze systemen 
zitten op het dak, met wat ruimte tussen dak en de 
zonnepanelen, dat levert betere prestaties en er is 
veel meer ventilatie, wat de brandveiligheid zeer 
ten goede komt. Montagesystemen worden ook niet 
aan een dak vastgeschroefd, dan krijg je schade aan 
het dak. Ze worden met gewicht geballasteerd. Dat 
is een hele wetenschap, niet te veel, niet te weinig, 
de exacte ballastering is afhankelijk van het dak, 
de wind- en sneeuwomstandigheden ter plekke en 
nog veel meer. We doen zelf veel onderzoek naar 
veiligheid en betrouwbaarheid. Zo doen we onder 
meer windtunneltesten, brandtesten, mechanische 
lifttesten, enzovoorts. Soms doen we wel 15.000 
computersimulaties: wat gebeurt er met zonnestroom-
installaties bij verschillende windrichtingen en -kracht. 
We geven enkele miljoenen per jaar uit aan R&D. Op die 
R&D-afdelingen werken wereldwijd circa 60 mensen. 

MAATWERK 
ONDERSTEUNING 
MET ESDEC SOLAR 
PROJECTS

Om de grootzakelijke 
markt goed te 
ondersteunen, heeft 
Esdec een dedicated 
business unit opgetuigd: 
Esdec Solar Projects. 
Met Esdec Solar 
Projects biedt Esdec 
ontwikkelaars en 
installateurs maatwerk 
ondersteuning. Een 
team van ervaren 

‘ wE zijn wErEldwijd 
marktlEidEr op dE markt 
Voor montagEsystEmEn Voor 
zonnEpanElEn’

Met wetenschap kun je de risico’s minimaliseren. Juist 
omdat dit een nog een relatief jonge industrie is, voelen 
we als marktleider een grote verantwoordelijkheid 
en daarom nemen we het voortouw. Door veel 
onderzoek te doen. En door onze ervaringen en 
kennis nu in te zetten bij het uniformeren en daardoor 
veiliger normeren van de Europese solarindustrie. 
Dat is dringend nodig, ook omdat de zonnepanelen 

experts staat ze bij 
in elke fase van het 
project. Of het nu gaat 
om een eerste inzicht 
in mogelijkheden op 
een bepaald dak, 
slimme ontwerpen voor 
complexe situaties 
of om het aanleveren 
van technische 
documentatie, Esdec 
helpt ze om de maximale 
waarde (lees: optimale 
energie-opbrengsten 
tegen minimale totale 
costs of ownership) uit 
een project te halen.
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STIJN VOS

Waar kom je vandaan? 
Ik kom uit een gezin van 
vader, moeder broer en 
zus. We woonden in het 
midden van het land in 
een fijne omgeving
Wat houdt je bezig?
Het uitbouwen en 
laten groeien van 
een mooi bedrijf dat 
maatschappelijk veel 
impact maakt en nog 
verder kan maken
Aan welk project werk 
je? 
Werk niet specifiek aan 
een project maar leidt 
het bedrijf in zijn geheel
Wat wil je bereiken? 
Een bedrijf bouwen 
dat wereld het beste 
is in de ontwikkeling 
van montagesystemen 
voor zonnepanelen 
waardoor installateurs 
een betrouwbare 
zonnestroominstallatie 
aan hun klanten leveren

Wat wilde je vroeger 
later worden? 
Ondernemer
Welke wijze les neem jij 
ter harte? 
Ik kan me er niet 
specifiek een 
herinneren; ik heb denk 
het meeste geleerd door 
zaken gewoon te doen
Van wie heb je het 
meeste geleerd? 
Mijn ouders; zij hebben 
ons altijd heel duidelijk 
mee gegeven dat 
eerlijkheid het langste 
duurt 
Ben jij altijd zeker van 
je zaak? 
Vaak wel
Waar kunnen ze jou voor 
wakker maken? 
Een springwedstrijd 
met een van mijn 
springpaarden
Waar ben je bang voor? 
Ik geloof niet dat ik echt 
ergens bang voor ben. 
Ik denk altijd; een mens 
lijdt meestal het meestal 

onder het lijden dat hij 
vreest
Wat/wie maakt jou 
boos? 
Onrecht
Wat/wie maakt je blij? 
Mijn gezin
Waar moet je heel erg 
om lachen? 
Meestal om mijn eigen 
grappen aldus mijn 
kinderen
Waar kun je wakker van 
liggen? 
Doordat ik vaak in 
twee/drie tijdszones 
werkzaam ben heb 
ik vaak maar korte 
nachten; dan is het niet 
verstandig om wakker 
te liggen. Gelukkig lig ik 

ook niet zo vaak wakker. 
Als ik wakker lig kom het 
door de jetlag
Waar ben je trots op? 
Op ons prachtige bedrijf 
dat wereldwijd een 
sterke foothprint heeft 
en hiermee een grote 
bijdrage levert aan de 
energie transitie
Wie is jouw held? 
Mijn broer Wouter; ik 
vind het ongelofelijk 
knap wat hij allemaal 
doet binnen logistiek en 
monumentaal vastgoed 
en hoe hij te werk gaat
Wat is je favoriete 
muziek? 
Queen
Wat is je favoriete sport? 

Paardensport en dan 
met name het springen
Ben je een einzelgänger 
of een groepsdier? 
Ik ben een einzelganger 
die steeds meer 
groepsdier wordt
Introvert of extravert? 
Introvert
Optimist of pessimist? 
Altijd optimist
Welke eigenschap 
waardeert u in uw 
partner? 
Alles; zij is mijn steun en 
toeverlaat
Guilty pleasure? 
Ik heb een grote 
paardentruck om 
mijn paarden mee te 
vervoeren. Ik vind het 

‘VastgoEd-EigEnarEn 
willEn VErduurzamEn, 

maar hEbbEn gEEn zin 
in gEdoE’

steeds groter worden, waardoor de risico’s van onder 
meer wind en sneeuw weer wijzigen. Een van onze 
oplossingen voor die grote panelen is ‘’langzijdig 
inklemmen’’ in plaats van kortzijdig. Dat is om de 
steeds groter wordende panelen beter te ondersteunen 
zodat ze niet kunnen beschadigen. Wij zijn een van de 
eersten die dit getest hebben, hebben laten toetsen 
door paneelfabrikanten en toen als standaard voor 
grotere panelen ingevoerd hebben. Daarom zitten 
we aan tafel bij normgevers, vaak ook om hen te 
informeren.’

Stichting aruna Er zijn wel initiatieven tot 
meer uniforme normering, zegt Vos. ‘De branche-
organisatie Holland Solar heeft een gedragscode 
geformuleerd, en daar zijn verschillende verzekeraars 
in Nederland bij betrokken. Maar wij streven naar een 
Europese richtlijn, norm. Van de totale investering 
van zonnestroom-installaties gaat nog geen 10% 
naar montage, de rest komt voor rekening van de 
panelen en de omvormers. Maar wij moeten wel 
letterlijk die hele investering voor minimaal twintig 
jaar dragen. Ook die storm die maar eens in de vijftig 
jaar voorkomt, moeten onze constructies kunnen 
dragen en dient verzekerbaar te zijn. Juist omdat Esdec 
graag wil bijdragen aan een Europese kwalitatieve 
marktstandaard, hebben we het voortouw genomen. 
Daarom hebben wij de onafhankelijke Stichting 
Aruna - de wagenmenner van de zon - opgericht. In 
die stichting zit ook een technische commissie, die 
gaat werken aan een standaard die we vervolgens 
over Europa kunnen uitrollen. Wij verwachten dat 
als we de montagevereisten via de stichting goed en 
eenduidig normeren, een vergunningsplicht niet nodig 

geweldig om met deze 
vrachtwagen te rijden 
alhoewel hij wellicht iets 
te groot is als ik maar 
met een of twee paarden 
naar een wedstrijd ga
Welk verhaal wordt altijd 
over jou verteld door je 
beste vrienden? 
Geen idee
Welk jaargetijde is het 
fijnst? 
Allen zou ik willen 
zeggen maar specifiek 
het voorjaar
Welk vakantieland? 
Amerika
Wat zou je graag nog 
eens willen bezitten? 
Niks; ik ben heel blij met 
de mensen (en dieren) 
om mij heen
Waar wil je vanaf? 
Jetlags; dat hindert 
altijd
Wat heb je leren 
waarderen in coronatijd? 
Meer tijd met het gezin
Wat ga je zeker nog een 
keer doen? 
Met de olympische 
spelen mee doen 
met een van mijn 
springpaarden

ZAKELIJKE TERUGBLIK 
2021
Welk cijfer geef je 2021: 
9
Mooiste moment: 
Zomervakantie met het 
gezin in Californie 
Mooiste deal: 
Overname SolarStell
Vastgoedman van het 
jaar: 
Wouter Vos

PERSOONLIJKE 
TERUGBLIK 2021
Welk cijfer geef je 2021: 
9
Topserie Netflix: 
Documentaire over 
Michael Schumacher

‘ supErzondE dat al diE 
mooiE bEdrijfsdakEn niEt 
bEnut wordEn’

zal zijn. Je kunt dan de controle op naleving aan de 
markt overlaten. Waardoor je, verwachten wij, dezelfde 
veiligheid als in de VS kunt bereiken, maar met wel 
wat meer vaart in het installatieproces. Zodat we in 
Europa veilig en met vaart veel meer zonne-energie-
installaties kunnen uitrollen.’

gratiS trainingen Zonne-energie-installaties zijn 
cruciaal om de klimaatdoelen te behalen. In Europa 
mikken we op een sterke groei, een verdubbeling van 
onze Europese omzet de komende jaren is realistisch. 
Maar alleen als het goed genormeerd is en de risico’s 
goed kunnen worden ingeschat door verzekeraars. 
Daar willen wij graag een bijdrage aan leveren. Onze 
ambitie is om na de eerste twee decennia van ons 
bestaan niet alleen de grootste te zijn, maar ook 
de meest ‘’bankable’’ organisatie in de markt. Wij 
proberen echt waarde toe te voegen, we investeren 
niet alleen veel in R&D, maar ook in trainingen. Wij 
nodigen iedereen uit om onze uitgebreide gratis 
trainingen te volgen, onder meer voor installateurs. 
Daarin onderscheiden we ons. De totale kennis die we 
opbouwen, moet ertoe leiden dat alle marktpartijen - 
de eigenaren van gebouwen, de producenten van de 
panelen en de omvormers, montage-systeembouwers 
en de installateurs - soepel en transparant kunnen 
samenwerken en dat de gehele constructie goed 
verzekerbaar wordt. Zodat bij aanvang van dergelijke 
grote investeringstrajecten alle risico’s vooraf goed 
in kaart zijn gebracht. En installaties niet door de 
verzekeraar bij oplevering worden afgekeurd, omdat 
ze toch niet aan de juiste kwaliteitseisen voldoen. Als 
dat goed geregeld is, kunnen we meters gaan maken in 
Europa.’  


