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NIEUWS ONDER DE ZON! #11

Dit is het alweer de 11e editie van onze nieuwsbrief NIEUWS ONDER DE ZON! In deze editie
stellen we eerste onze twee nieuwe partners voor: Hanover Solar en SOLARWATT.  Hierna volgen
updates over de werkgroepen, evenementen en online media van BIPV Nederland. Tenslotte is
er speciale aandacht voor ZigZagSolar en BIPV Nederland in het Solar Magazine in het segment
“BIPV werkt!”. Bekijk voor de aankomende evenementen ook de Outlook helemaal onderaan de
nieuwsbrief, en neem de relevante data over in jullie agenda’s. Veel leesplezier!

WELKOM VOOR ONZE NIEUWE PARTNERS!

Welkom Hanover Solar

Hanover Solar b.v is de Europese verkoop
organisatie van Hanover Solar GMBH. De
organisatie heeft twee eigen productlocaties
in Azië. Hanover Solar produceert standaard
zonnepanelen en maatwerk zonnepanelen in
elke vorm, maat, dikte, kleur, output,
geframed of ongeframed. De focus ligt op
hoge kwaliteit producten met een hoge
output.  Hanover Solar produceert voor
diverse fabrikanten in Europa halffabrikaten
voor BIPV oplossingen.
Contactpersoon: Antoine Hoeven

Welkom SOLARWATT

SOLARWATT maakt sinds 1993 decentrale
energieoplossingen voor consumenten en
bedrijven. SOLARWATT heeft zijn
hoofdkantoor in Duitsland, en heeft
wereldwijd meer dan 300 medewerkers  in
dienst. Ze werken samen met internationale
organisaties als BMW, Bosch en E.ON. Voor
de  EasyIn-zonnepanelen, die worden
geïntegreerd in het dak, ontving SOLARWATT
recent de  German Design Award 2019
ontvingen in de categorie ‘Excellent Product
Design’. 
Contactpersoon: Erik de Leeuw

OPROEP: INVULLEN VRAGENLIJST
 
Onze partners Hogeschool Zuyd en Universiteit Utrecht nemen deel aan de IEA PVPS-Task

https://mailchi.mp/ee8e607ee93d/nieuws-onder-de-zon-van-bipv-nederland?e=[UNIQID]
mailto:antoine.hoeven@hanoversolar.de
mailto:Erik.DeLeeuw@solarwatt.com


15 over BIPV. Zij willen graag een overzicht krijgen van de kwaliteit van BIPV installaties.
Daartoe is een online vragenlijst gemaakt.  Door de resultaten binnen en tussen
deelnemende landen te vergelijken, zal dit onderzoek bijdragen aan mogelijke
verbeteringen in de BIPV sector en bijdragen aan effectieve en duurzame oplossingen.
Aan jullie de oproep deze online vragenlijst ook in te vullen.  

WERKGROEPEN

Werkgroep Bouw en BIPV

Op 20 februari vond de kick-off bijeenkomst
van deze nieuwe werkgroep plaats. Met 11
aanwezigen was deze bijeenkomst druk
bezocht. In drie sub-groepen gaan we het
komende jaar aan de slag met de
belangrijkste gaps tussen de vraag en het
aanbod van BIPV en de bouw. De drie
thema's waar we ons op richten zijn:
toepassing, samenwerking in de keten en
informatie en kennis. De toepassing-groep
focust de komende tijd o.a. op het opzetten
van een online database voor BIM en
energieprestatiemetingen van producten van
BIPV Nederland partners. De groep over
samenwerking in de keten wil  verschillende
route-to-markets in kaart brengen voor BIPV-
producten, ter lering voor de partners van
BIPV Nederland. De laatste groep,
informatie en kennis, richt zich vooral op
het vergroten van BIPV referenties in
(online) media.

Werkgroep Innovatie en

Ontwikkeling

De laatste werkgroepbijeenkomst (op 28
maart) stond in het teken van lopende BIPV
gerelateerde onderzoeksprojecten en het
verkennen van  nieuwe kansen om
projectvoorstellen in te dienen. Michiel
Ritzen (Hogeschool Zuyd) is de operating
agent van het IEA PV Power Systems Task 15
project, waarbij  onder andere een
internationale database met BIPV producten
en een boek met BIPV projectvoorbeelden
zijn opgeleverd. Sommige van onze
Nederlandse projecten en producten zijn
hierin opgenomen. Daarnaast wordt gewerkt
aan regelgeving en normen voor BIPV,
testfaciliteiten en oplossingen om BIPV te
introduceren in BIM.   Omdat deze Task 15
bijna is afgerond, wordt nu al nagedacht
over het vervolg van de Task. In de
werkgroep is gebrainstormd over de
activiteiten van zo’n Task, welk positief
effect dat kan hebben op het opschalen van
onze BIPV markt en welke rol BIPV
Nederland hierin kan spelen. We houden
jullie op de hoogte.

Werkgroep MARCOM

Het grootste event de afgelopen periode was
het bezoek aan de Solar Solutions. Met een
eigen stand hebben we daar veel partijen
over mooi en slim bouwen met zonne-
energie kunnen spreken. Op de derde dag
heeft Wim van de Wall (ZigZagSolar) dit ook
nog in een lezing kunnen toelichten. Verder
heeft de werkgroep MARCOM zich de
afgelopen maanden met name gericht op het
verder ontwikkelen van de
gemeenschappelijke beursstand. Kevin
Verpaalen (Kameleon Solar) en Arthur
hebben hierin de lead. Daarnaast wordt de
mogelijkheid van het "tentoonstellen"  van
verschillende BIPV-oplossingen bij de
ICDuBo  (centrum voor duurzaam bouwen)
onderzocht. De komende MARCOM-meeting
vindt om die reden plaats bij de ICDuBo.

Werkgroep BIPV Nederland

De werkgroep BIPV Nederland is de
afgelopen twee maanden niet bij elkaar

Werkgroep Wet- en Regelgeving

Deze werkgroep wordt momenteel
voorbereid door Arthur en Michiel van

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5_obo_LlGGDx_ql47-BV4ZfK3avlxqP6__YfS-nKqAJpv6Q/viewform?usp=sf_link
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6506096468905070593
http://iea-pvps.org/index.php?id=task15
https://www.icdubo.nl/


gekomen. De volgende meeting vindt plaats
op 3 april, en staat met name in het teken
van de profilering van BIPV Nederland.

Schalkwijk (SOLARWATT). Het is de bedoeling
dat met name Holland Solar een grote rol
gaat spelen in deze werkgroep.

EVENEMENTEN

Workshop voor architecten

Op 8 mei organiseert BIPV Nederland een
workshop voor architecten.  Tijdens deze
workshop zijn verschillende BIPV Nederland
partners aanwezig die hun veelzijdige
producten pitchen en erover in gesprek gaan
met de aanwezige architecten. Ook
bespreken we nog één of twee door
architecten ingebrachte casussen. Delen van
dit evenement kan via onderstaande
buttons.

Plenaire bijeenkomst

22 mei vindt er weer een plenaire
bijeenkomst plaats voor alle partners van
BIPV Nederland. Reserveer deze datum dus
vast in je agenda. Locatie is bij één van de
partners en wordt zo snel mogelijk bekend
gemaakt, en dan volgt er ook een
uitnodiging via Outlook.

Forward Share

BIPV WERKT!

Solar Magazine

In de maart editie van het Solar Magazine
staat een mooi  interview met Ruud Derks
(van Q-Roof en  voorzitter van BIPV
Nederland). Hij vertelt daarin o.a. over BIPV
Nederland "deze bedrijven slaan de handen
ineen om de gezamenlijke taart groter te
maken". Ook benoemd hij het belang van
BIPV in de bouwsector "Het gebruik van bipv
moet bij woningen- en gebouweigenaren,
maar ook bij architecten en bouwbedrijven
een standaardafweging worden als besloten
wordt om een zonne-energiesysteem toe te
passen".

ZigZagSolar naar Abu Dhabi

ZigZagSolar heeft onlangs een overeenkomst
getekend in Dubai. En dat bleef niet
onopgemerkt: er volgden felicitaties van
burgemeester Aboutaleb en Consul General
Hans Sandee. Ook Stichting BIPV Nederland
feliciteert ZigZagSolar met deze fantastische
stap!

ONLINE MEDIA

https://www.bipvnederland.nl/workshop-voor-architecten-bipv-een-spectrum-aan-mogelijkheden/
http://us20.forward-to-friend.com/forward?u=d3c86bf77bf46817c31e96726&id=2eacbb8be0&e=[UNIQID]
http://us20.forward-to-friend.com/forward?u=d3c86bf77bf46817c31e96726&id=2eacbb8be0&e=[UNIQID]
http://www.linkedin.com/shareArticle?url=https%3A%2F%2Fmailchi.mp%2Fee8e607ee93d%2Fnieuws-onder-de-zon-van-bipv-nederland&mini=true&title=Nieuws+onder+de+Zon%21+van+BIPV+Nederland
http://www.linkedin.com/shareArticle?url=https%3A%2F%2Fmailchi.mp%2Fee8e607ee93d%2Fnieuws-onder-de-zon-van-bipv-nederland&mini=true&title=Nieuws+onder+de+Zon%21+van+BIPV+Nederland
https://solarmagazine.nl/u/magazine/sm1-2019.pdf


Website

Na een tijdelijke stagnatie is het aantal
websitebezoeken de afgelopen twee
maanden weer sterk gestegen (met 36%).
81% van de bezoekers zijn nieuw, en de
gemiddelde duur van het websitebezoek ligt
relatief hoog (boven de 2 minuten).

LinkedIn

De afgelopen maanden worden we steeds
actiever op LinkedIn. Dit vertaalt zich ook
uit in het aantal volgers en impressies van
onze posts. We hebben inmiddels 148 volgers
(versus 102 2 maanden geleden) en een
"engagement rate" van 2.69%. 

OUTLOOK
 
Datum Activiteit
3 april Werkgroep BIPV Nederland
3 april Werkgroep MARCOM
9-11 april Building Holland (geen gezamenlijke deelname)
8 mei Workshop met architecten
14-16 mei Renovatie en Monumenten beurs (gezamenlijke deelname n.t.b.)
22 mei Plenaire bijeenkomst BIPV Nederland
29 mei Werkgroep MARCOM
4-6 juni Provada (gezamenlijke deelname n.t.b.)
9-13 september EU PVSEC (gezamenlijke deelname n.t.b.)
8-10 oktober Vakbeurs Energie (gezamenlijke deelname n.t.b.)

Tot zover het NIEUWS ONDER DE ZON! Heb je op- of aanmerkingen, of suggesties  voor de
volgende nieuwsbrief? Mail of bel gerust. De volgende nieuwsbrief kunnen jullie medio mei
verwachten. 
            
Hartelijke groeten van het BIPV Office.
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