
  IN KORTE TIJD ENORME STAP VOORWAARTS 

“ALS TRANSPORTBEDRIJF 
 GINGEN WE OVER VAN GRIJZE 
 OP GROENE STROOM” 

• Zelf schone, groene energie opwekken zónder investeringen

• Imagoverbetering voor het transportbedrijf

• Ter ondersteuning van Lean & Green-programma voor duurzame logistiek

• Ter ondersteuning en onderdeel van MVO-beleid

• Totaaloplossing: aanvraag subsidies en de financiering, realisering en exploitatie

geheel door SIDESE verzorgd

• Bestaande dakbedekking kosteloos vervangen

• 10% besparing op energiekosten

VERDUURZAMEN ZÓNDER TE INVESTEREN
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Hoe kun je als onderneming vorm geven aan je taak van maatschappelijk verant-

woord ondernemen zónder dat je daar veel voor hoeft te doen en zónder dat het je 

veel kost? Sterker nog: terwijl het je jaarlijks geld oplevert? Dat laat D.J. Middel-

koop & Zn Nieuw-Vennep BV zien met haar project om met hulp van Solar Invest-

ments DESE B.V., kortweg SIDESE, over te gaan van grijze naar groene stroom. Op 

het dak van haar warehouse in Nieuw-Vennep liggen inmiddels meer dan 2.000 

zonnepanelen die een vermogen opwekken van 580 kWp. Een enthousiaste Rob Mid-

delkoop, algemeen directeur van de onderneming, legt uit hoe hij dit realiseerde.

De perfecte oplossing - Rob Middelkoop vertelt 
ons uitgebreid waarom hij deze stap genomen heeft 
en ook waarom de door SIDESE geboden oplossing in 
zijn ogen perfect past bij zijn onderneming. “Wij zijn 
een transportbedrijf en die bedrijfstak wordt gezien 
als vervuilend en milieu-onvriendelijk. Wij wilden aan 
dat slechte imago iets doen. Dat hebben we in eerste 
instantie gedaan door ons te committeren aan Lean & 
Green, een programma voor duurzame logistiek. Lean 
& Green stimuleert organisaties om met elkaar door 
te groeien naar een hoger duurzaamheidsniveau, door 
maatregelen te nemen die niet alleen kostenbespa- 

“SIDESE vroeg de subsidies aan, regelde de 
financiering, realiseerde het geheel en ver-
zorgt nu ook de exploitatie van de installatie. 
We hebben er zelf dus géén omkijken naar. 
Bovendien vernieuwden ze ons oude dak, be-
talen ons nu jaarlijks voor het gebruik van het 
dak, en wij besparen ook nog eens zo’n 10% 
op onze energiekosten. Een prima deal.”

• Waar: Nieuw-Vennep, transportbedrijf D.J. Middelkoop & Zn
• Hoeveel: 2.000 zonnepanelen op eigen bedrijfsdaken 
• Oppervlakte: 8.000 m2, ongeveer 1,5 voetbalveld
• Vermogen: 580 kWp

D.J. Middelkoop & Zn 
Nieuw-Vennep
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ringen opleveren, maar die tegelijkertijd de milieubelasting 
reduceren én tot een efficiëntere inrichting van de bedrijfs-/
logistieke processen leiden. Wij hebben als Middelkoop daarbij 
ingezet op een schoner wagenpark, een betere planning en 
een efficiëntere bedrijfsvoering. Vorig jaar hebben we voor 
onze inspanningen de Lean & Green Star Award ontvangen, dit 
voor de behaalde toezegging van 20% minder CO2-uitstoot.” 

Verduurzaming - Een tweede aspect dat een belangrijke rol 
speelde was dat het bedrijvenpark waar Middelkoop gevestigd 
is, Nieuw-Vennep Zuid, actief bezig was om om met elkaar 
het bedrijvenpark te verduurzamen. Rob Middelkoop: “We 
vroegen ons daarbij af wat er zoal mogelijk was op het gebied 
van het zelf opwekken van schone energie? We hebben toen 
een aantal leveranciers uitgenodigd om te kijken wat er zoal 
kon, waaronder SIDESE. SIDESE kwam toen met een heel 
goed voorstel, een totaaloplossing waarmee ze ons alle zorgen 
uit handen nam. Zij vroegen de subsidies aan, regelden de 
financiering, droegen zorg voor de realisering en verzorgen 
van start tot einde contractperiode ook de exploitatie van de 
gehele installatie. We hebben er zelf dus geen omkijken naar. 
Het enige wat wij hoeven te doen is ons dak te verhuren.” 

10% besparen op energiekosten - Rob Middelkoop is 
niet alleen enthousiast over de samenwerking met SIDE-
SE, zo blijkt. SIDESE was ook goed in staat om tegemoet te 
komen aan de aanvullende eisen die Middelkoop stelde aan 
de samenwerking. Middelkoop: “Wij zijn samen een traject 
ingegaan en zijn echt enthousiast over SIDESE als partner, 
omdat ze flexibel zijn en in staat zijn om tegemoet te komen 
aan aanvullende eisen. Zo is het warehouse waar de pane-
len op liggen van 2002, dus oudbouw. Wij wilden niet meer 
investeren in nieuwe dakbedekking. Dat heeft SIDESE toen op 

zich genomen. Daarnaast nemen zij ook het onderhoud voor 
hun rekening. Je zou kunnen zeggen: zij wilden graag en wij 
wilden graag. Daarin hebben we elkaar gevonden. Zij betalen 
ons jaarlijks voor het gebruik van ons dak en wij besparen 
bovendien zo’n 10% op onze energiekosten.” 

Wat zou voor jullie de ideale situatie zijn? - Rob Middel-
koop: “Dat we helemaal zelfvoorzienend zouden kunnen zijn. Op 
dit moment produceren we 550.000 kWh, maar niet gebruikte 
opslaan kan nog niet. Dus alles wat we niet gebruiken leveren 
we terug aan het net. Wij zijn enorm afhankelijk van elektriciteit. 
Ook nu nog, nu we 8.000 m2 zonnepanelen op het dak hebben 
liggen. Op het moment dat er een stroomstoring is, ligt bij 
ons álles stil. Het mooiste zou zijn als we - laten we zeggen - 
voor een uur of vier stroom ‘op voorraad’ zouden kunnen 
houden, zodat we bij een stroomstoring (die meestal niet veel 
langer duurt dan dat) gewoon door kunnen blijven gaan.” 

Wat is de toekomst? - Rob Middelkoop: 
“Deze stap past perfect in ons MVO- 
beleid, waarin we ook de komende tijd 
voortdurend blijven investeren. Je kunt 
dan denken aan energiezuiniger verlich-
ting, schonere brandstofalternatieven, 
noem maar op. Het is een ‘on going’-proces, want de tech-
niek gaat door en er komen nieuwe opties bij. Zo zijn we nu 
bezig om te kijken hoe we de zelf opgewekte stroom kunnen 
inzetten voor elektrisch rijden. Voor alles geldt trouwens: 
wij zijn een transportbedrijf en geen uitvinders. Wij zijn geen 
voorlopers en willen alleen maar investeren in betrouwbare 
en bewezen techniek. En dat is ook precies wat SIDESE voor 
ons doet. Al met al zijn we dus zeer enthousiast over het 
concept én over de uitvoering ervan.” 

SIDESE BIEDT TOTAALOPLOSSINGEN

Solar Investments DESE B.V., afgekort SIDESE, 
is een samenwerking van Switch Energy en 
Croonwolter&dros en ontwikkelt op eigen initi-
atief projecten op het gebied van zonnestroom- 
installaties. Tegen een vaste vergoeding per m2 
per jaar huurt SIDESE voor een periode van  
15 jaar het dak van een bedrijfsruimte en 
realiseert daarop met toestemming van de 
gebouweigenaar een zonnestroominstallatie. 

SIDESE verzorgt daarbij álle onderdelen van 
het project. Van het aanvragen van subsidies 
tot en met de financiering, de realisatie én ex-
ploitatie. De gebruiker profiteert van verlaagde 
energiekosten doordat deze een deel van het 
solarsysteem kan huren. 

Door deze aanpak wordt het voor gebouw- 
eigenaren een stuk aantrekkelijker om over te 
schakelen op duurzame energie omdat ze er 
zelf niet meer in hoeven te investeren, geen 
kennis van zaken te hebben en onderhoud te 
plegen. Het enige wat het te doen staat, is hun 
dak aan SIDESE beschikbaar te stellen. SIDESE 
verzorgt de rest. 

Compleet ontzorgd: nieuw dak én groene stroom

SIDESE IN SAMENWERKING MET HOLLANDDAK

Passende, juiste  
dakbedekking

Financiering 
voor aanleg

Subsidie 
solar

Verzekeringen 
dak en solar

Aanleg
dak en solar

Exploitatie
en beheer solar




