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Head of Business Development - 
Energy Solutions Jens van der Laan praat 
bevlogen over deze groene missie op daken, 
parkeerplaatsen en ongebruikte ruimte 
op industrie- en bedrijventerreinen. Hij 
denkt dat met name vastgoedeigenaren 
meer winst uit hun daken kunnen halen 
door breder naar de verdienmodellen te 
kijken. Immers 88 procent van de grotere 
daken zijn nog onbenut. ‘Daarnaast blijkt uit 
onderzoek dat 70 procent van de klanten 
van vastgoedeigenaren duurzaamheid 
tegenwoordig belangrijk vindt. Ook de 
mogelijkheid om de energierekening te 
verlagen, vinden ze interessant.’

Op een holistische en integrale manier 
met oog voor de omgeving kijkt GroenLeven 
met ondernemers mee naar complexe en 
zakelijke energieoplossingen. Er is meer 
mogelijk dan je in eerste instantie denkt. 
Met maatwerk en kennis kan GroenLeven 
optimaal bijdragen aan het businessmodel 
van bedrijven in de logistiek en het vastgoed.’

Hoe maak je groene energie aantrekkelijk 
voor vastgoedeigenaren?
‘Op grote daken wek je meestal meer 

stroom op, dan je verbruikt op die locatie. 
Kijk hoe je dit slim kunt matchen, zodat je 
optimaal gebruik maakt van de opgewekte 
stroom. Kijk naar een oplossing op maat. Is 
het mogelijk dat je als gebruiker van het gas 

af gaat en overstapt op een warmtepomp? 
Of vind je het als bedrijf belangrijk dat je 
personeel elektrisch gaat rijden? Dan kun 
je de overgebleven energie terug stoppen in 
laadpalen. Ben je een logistiek ondernemer 
dan kunnen chauffeurs van pakketdiensten 
gebruik maken van de laadpalen of de 
omwonenden. Zo kijk je tegelijkertijd 
naar extra verdienmodellen. GroenLeven 
bedenkt een passende energiestrategie voor 
de klant en we blijven langdurig partner 
bij jouw energiemanagement. We kijken 
naar het verbruik onder het dak, naar de 
elektrificatieplannen en brengen dat samen 
naar de mogelijke opwek op het dak. Zodat 
de klant het volledige dak kan benutten, en 
de stroom ook echt kwijt kan op de locatie 
zelf.’

Vastgoedeigenaren en ondernemers 
rennen toch wel harder richting groene 
energie nu de energieprijzen de pan uit 
rijzen?
‘Absoluut. GroenLeven wil bijdragen 

aan het verkleinen van de afhankelijkheid 
van geopolitieke bewegingen. We willen 
toe naar een maatschappij waarin een 
ondernemer of groep ondernemers zegt 
we gaan energie op locatie opwekken 
en slim bekijken hoe we het op locatie 
kunnen verbruiken. Zeker gezien de 
hoge energieprijs en afhankelijkheid van 
deze energie is dit echt interessant voor 
ondernemers. Zo creëer je ook stabiliteit 
op je energierekening. Ga slim om met je 
dak, kijk goed naar je verbruiksprofiel en 
dan kun je als ondernemer al een mooie 

De winnaars zijn gebouwen 

die de vraag van de toekomst 

beantwoorden, wat is die 

vraag? 

Hoe kan ik meters maken 

en ervoor zorgen dat mijn 

bedrijf grip heeft op zijn 

energiekosten? En daarmee 

mijn bedrijfsresultaat 

Wat is uw visie op de 

kantorenmarkt op de langere 

termijn?

Duurzaamheid gaat een 

vereiste worden van de 

kantorenmarkt, zowel van 

zijn huurders als de klanten 

van de huurders. Wanneer 

je hier een goed antwoord 

op hebt, ontwikkel je een 

toekomstbestendig kantoor

Welke trends zijn er en wat kun 

je ermee doen?

De behoefte aan 

onafhankelijkheid en 

zelfvoorzienend zijn is sterk in 

opkomst. Hier spelen duurzame 

energieoplossingen een grote 

rol in

GroenLeven: ‘Ga sLim om 
met je dak en creëer 
nieuwe waardestromen’

De wereld voorzien van honderd procent groene stroom, dat is de missie van 
marktleider GroenLeven. Met oprechtheid, daadkracht en vindingrijkheid 
denkt en doet GroenLeven mee met vastgoedeigenaren en logistieke 
ontwikkelaars. Met een duurzame energieoplossing op maat, en het 
toekomstbestendig maken van hun vastgoed middels nieuwe verdienmodellen, 
dragen ondernemers bij aan een betere en schonere wereld. 

businesscase maken. Zo creëer je nieuwe 
waardestromen. Samen realiseren we een 
optimaal rendement.’

Kan de overheid nog meters maken in 
Nederland?
‘We willen met z’n allen heel graag 

verduurzamen en zonnepanelen op daken 
leggen, maar het huidige marginale net kan 
het eigenlijk niet aan. We moeten investeren 
in het elektriciteitsnet. Dus belastinggeld 
stoppen in het verstevigen van het net. 
De overheid heeft hier een taak in. Met 
GroenLeven zijn we ook altijd in gesprek 
met beleidsmakers.’

Verder kijken dan je dak. wat zijn 
slimme maatwerkcombinaties?
‘Samen met Groningen Airport Eelde 

hebben we een zonnepark met ruim 63.000 
zonnepanelen tussen start- en landingsbaan 
gerealiseerd. Daarmee worden ruim 
6.800 huishoudens van groene energie 
voorzien. In de terminal staat een duurzaam 
oplaadpunt voor laptops, zodat je met groene 

jens van der Laan

energie aan het werk kunt. De luchthaven 
is daarmee volledig zelfvoorzienend in 
stroomverbruik. Parkeerplaatsen hebben 
zonne-carports die weer ruim vierhonderd 
huishoudens van energie voorzien. Auto’s 
kunnen via de laadpalen profiteren van 
stroom. Daarnaast kijkt de luchthaven naar 
slimme opslagmogelijkheden. Een ander 
voorbeeld is het ziekenhuis Nij Smellinghe. 
Het eerste Nederlandse ziekenhuis dat 
op jaarbasis ruim dertig procent van haar 
eigen stroomverbruik opwekt met 9.000 
zonnepanelen boven de parkeerplaats en 
op de daken. Het is de bedoeling dat het 
ziekenhuis in 2030 energiepositief is en het 
dan ook duurzame energie levert aan de 
omgeving.’

welk dak wil jij graag vol leggen met 
zonnepanelen?
‘Het liefst elk dak waar verbruik onder 

zit. En dan niet alleen maar vol leggen. 
Pas als je kijkt naar het verhaal onder 
het dak vind je de meerwaarde voor de 
ondernemer.’148

Logistieke centra bieden een uitgelezen kans voor duurzame energie. denk aan de combinatie zonne-energie en laadmogelijkheden.

Ziekenhuis nij smellinghe maakt gebruik van een slimme energiecombinatie: zon op dak, zon op land en als carport.


