
De drijvende zonneparken 
van GroenLeven

Goed voor het klimaat én uw portemonnee



DRIJVENDE ZONNEPARKEN VAN 
GROENLEVEN
GroenLeven is koploper in Nederland met drijvende 

zonneparken. Zo realiseerde GroenLeven het eerste 

drijvende zonnepark in het Friese Oosterwolde, 

met een capaciteit van 2,1 megawattpiek (5.500 

zonnepanelen). In 2019 volgden Tynaarlo in Drenthe 

(15 megawattpiek, 40.000 zonnepanelen) en de 

Sekdoornse Plas in Zwolle (14,5 megawattpiek, 

40.000 zonnepanelen). In 2020 werd door 

GroenLeven het grootste en meest lokale drijvende 

zonnepark buiten China gerealiseerd op de 

Bomhofsplas in Zwolle (27 megawatt, 72.000 

zonnepanelen), Kloosterhaar (16 megawatt, 40.000 

zonnepanelen en Nijbeets (13,6 megawatt, 33.000 

zonnepanelen). Nog grotere drijvende projecten 

staan op de agenda. 

GroenLeven maakt gebruik van een uniek systeem. 

Na uitgebreid, wereldwijd onderzoek bleek er 

namelijk geen drijvend systeem te bestaan waarover 

GroenLeven tevreden was. Daarom is er een eigen 

systeem ontwikkeld. Deze innovatieve constructie is 

stabiel, flexibel en houdt rekening met flora en fauna 

en extreme weersinvloeden. Uniek is dat zowel de 

omvormers als de trafostations ook drijven waardoor 

het gebruik van lange kabels wordt beperkt.

EEN DRIJVEND ZONNEPARK OP UW 
LOCATIE
Met het drijvende systeem van GroenLeven geeft u 

uw zandwinplas of baggerdepot een verantwoorde 

duurzame invulling. Door het beschikbaar stellen 

van uw locatie draagt u bij aan een beter klimaat 

én ontvangt u een aantrekkelijke vergoeding. 

U kunt daarnaast uw activiteiten op de plas 

gewoon voortzetten. Zo ontstaat er een geweldige 

dubbelfunctie.

Samen met overheden, netbeheerders, bedrijven, het onderwijs 

en innovatieve ondernemers creëert GroenLeven zonne-

energiebronnen op daken, kassen, parkeerplaatsen, vuilstorten, 

industrieterreinen en water. ‘Dubbelfunctie’ noemen we dat. 

Zo geven deze plekken duurzame energie terug aan de wereld. 

Nederland staat een energietransitie te wachten die zijn weerga 

niet kent, maar de ruimte is beperkt. Met een drijvend zonnepark op 

uw water levert u met GroenLeven een substantiële bijdrage aan 

de energietransitie, zonder daarvoor goede grond en natuur op te 

geven.

NEDERLAND WATERLAND
Nederland is een waterland en biedt daarom veel mogelijkheden voor 

drijvende zonnebronnen. Volgens TNO is bijna 3.700 vierkante kilometer 

aan binnenwateren geschikt en zouden, gezamenlijk met buitenwater 

als de Noordzee en Waddenzee, drijvende zonnepanelen in 2050 goed 

kunnen zijn voor 69 gigawatt vermogen aan groene elektriciteit. 

Drijvende zonnebronnen zijn daarnaast extra rendabel omdat ze door 

de koeling van het water en de reflectie van het zonlicht meer energie 

opwekken ten opzichte van andere zonnepaneleninstallaties.

Wist u dat…
• het drijvende systeem van GroenLeven door de oost-west opstelling 

meer vermogen op een kleiner oppervlak realiseert?

• het drijvende systeem van GroenLeven op allerlei manieren rekening 

houdt met ecologie, flora en fauna? 

• het drijvende systeem slechts één spanningskabel naar het land 

heeft liggen? 

• water een verkoelend effect op de panelen heeft en daardoor een 

positief effect op de stroomopwekking?

• een drijvende zonnebron op uw locatie goed is voor het klimaat, uw 

imago én uw portemonnee? 

• GroenLeven al meer dan 250.000 zonnepanelen op het water heeft 

geïnstalleerd?

Wereldwijde potentie drijvende 
zonne-energie
Volgens een recent onderzoek van de World Bank 

is drijvende zonne-energie één van de snelst 

groeiende duurzame energiebronnen. Het biedt 

enorme kansen om zonne-energie globaal op te 

schalen. De voorzichtige schattingen gaan uit 

van een potentiële groei naar 400 gigawatt.
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De voordelen van GroenLeven:
• Goed voor het klimaat en goed voor uw 

portemonnee.

• Betrouwbaar uniek systeem, 

gerealiseerd door dé marktleider in 

zonne-energie

• Duurzame uitstraling en positief imago 

van uw bedrijf 

• U bent koploper in de duurzame 

transitie en toekomstbestendig  
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Thomas Edison naar zijn 

vrienden Henry Ford en 

Harvey Firestone, vlak voor 

zijn dood in 1931:

‘We zouden onuitputbare 

energiebronnen moeten 

gebruiken – zon, wind 

en water. Ik zou mijn 

geld zetten op de zon en 

zonne-energie. Wat een 

krachtige bron! Ik hoop 

niet dat we hoeven te 

wachten tot alle olie en 

kolen op zijn voordat we 

die benutten.’
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Na uitgebreid, wereldwijd onderzoek bleek er geen drijvend zonne-

energiesysteem te bestaan waarover GroenLeven tevreden was. Problemen 

die GroenLeven bij bestaande systemen tegen kwam waren onder andere 

de geïmproviseerde bekabeling en een onjuiste verankering. Ook hielden 

de systemen geen rekening met de ecologie en het water zelf. Door zelf 

een systeem te ontwikkelen kon met al deze aspecten rekening worden 

gehouden. 

ONTWIKKELD DOOR GROENLEVEN
Het innovatieve drijvende systeem van GroenLeven bestaat uit een 

doorgerekende en duurzame constructie die zorgt voor veel rendement en 

rekening houdt met het milieu, de ecologie en recyclebaarheid van materialen. 

De geïntegreerde omvormerboten, onderhoudsgangen, kabelgoten, golfbarrières 

en het drijvende transformatorstation maken het systeem uniek en zorgen voor 

stabiliteit, een lange levensduur en eenvoudig onderhoud. Het geïntegreerde 

systeemontwerp is gebaseerd op een volledig VDE-gecertificeerd elektrisch 

concept. Het drijvende systeem is schaalbaar, zodat het aangepast kan worden 

aan de grootte van het water en externe omstandigheden. 

Het perfecte systeem:
• is schaalbaar op alle binnenwateren;

• is toepasbaar op elk type zoetwater;

• weerstaat harde wind, golven en sneeuw, volgens de EN-code;

• bestaat uit balken van solide staal, met een speciale coating om corrosie 

tegen te gaan;

• beschikt over geïntegreerde onderhoudspaden en kabelgoten;

• beschikt over bekabeling die waterbestendig is;

• bestaat uit drijvers gemaakt van hoge kwaliteit HDPE, waardoor het 

veilig op water kan drijven zonder dit te vervuilen;

• bestaat uit componenten die IP 65 gecertificeerd zijn; 

• wordt gemonitord voor optimale veiligheid en werking;

• heeft, door de geïntegreerde kabelgoten, omvormers en 

transformatoren, maar één kabel naar land;

• is verankerd in de grond en heeft daardoor geen impact op de oevers; 

• is door de hoogwaardige kwaliteit, stabiliteit en het rendement een 

interessante investering.
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‘Groot denken, goed doen’ betekent voor GroenLeven integer werken en 

oog hebben voor de omgeving, de samenleving, mensen, natuur en het 

milieu. Dat geldt ook voor het unieke drijvende systeem. Zowel op als 

rondom het drijvende systeem is rekening gehouden met ecologie, flora en 

fauna. 

HET DRIJVENDE SYSTEEM 
Het is van belang dat zonlicht het water kan raken. Het drijvende systeem maakt 

dan ook gebruik van glas-glas zonnepanelen. Dit zijn zonnepanelen die licht 

doorlaten. Tussen elke zes panelen is daarnaast een lichtstraat gecreëerd van 

een halve meter. Een zandwinplas wordt nooit volledig bedekt met zonnepanelen, 

zodat er nog genoeg ruimte overblijft voor flora en fauna. Ook is het systeem 

volledig recyclebaar. 

RONDOM HET DRIJVENDE SYSTEEM 
De drijvende zonnebron wordt niet verankerd in de oevers, maar in de bodem van 

de plas. De grootste natuurwaarde van plassen zit namelijk in de oevers. Doordat 

op het unieke systeem zowel de omvormers als de trafostations zijn geïntegreerd, 

deze drijven ook, gaat er maar één elektriciteitskabel naar land. 

ERVARINGEN
Doordat GroenLeven de drijvende zonneparken live in gaten houdt, ziet zij dat het 

drijvende systeem in Oosterwolde bijvoorbeeld in de zomer veel vogels aantrekt. 

Deze vogels komen af op schaatsenrijdertjes. Dit zijn insecten die tussen de 

panelen op het water zitten. De randen van de constructie zijn voor vogels een 

ideale plek om te vissen. Ook de golfbrekers van het systeem zijn een populaire 

plek voor vogels. Zo laten aalscholvers daar bijvoorbeeld hun vleugels drogen. 

GroenLeven heeft daarnaast bij onder andere drijvende zonnepark Bomhofsplas 

biohutten geïnstalleerd. Dit zijn gevlochten manden die gevuld zijn met hout en 

schelpachtig materiaal en aan de rand van een zonnepark hangen om de visstand 

en daarmee ook de vogelpopulatie te stimuleren.
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Willem Biesheuvel, 

projectleider GroenLeven:

‘Het is ontzettend 

belangrijk om na te gaan 

hoe we de ecologie met 

het drijvende zonnepark 

kunnen stimuleren.”
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Kiest u voor de drijvende zonnebronnen van GroenLeven, dan regelen wij 

voor u alles van A tot Z, zoals vergunningen, SDE-subsidies, ontwerp, bouw, 

het onderhoud en de monitoring. Samen met u lopen we het stappenplan 

door. 

Maar nog belangrijker is, is dat we dat oprecht doen. Dat betekent niet zomaar 

subsidie aanvragen, maar eerst vrijblijvend controleren of uw locatie geschikt is 

voor zonnepanelen. Zo zorgen we ervoor dat de subsidie ook daadwerkelijk ten 

goede komt van het klimaat. 

DE STAPPEN NAAR 
EEN DUURZAME 
TOEKOMST

ONDERHOUD &
MONITORING

De zonnebron wordt na realisatie 

door GroenLeven 
beheerd en onderhouden.  

De bouw van de zonnebron 
wordt gestart.

VOORBEREIDING
GroenLeven voert een 

geschiktheidsonderzoek uit 
voor uw locatie. 
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VERGUNNINGS-
VERLENING 

De juiste vergunningen voor het 
realiseren van de zonnebron

 worden aangevraagd. 

SUBSIDIEAANVRAAG

BOUW & REALISATIE

GroenLeven vraagt subsidies 
aan bij de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland.

 

6
Nadat de contractperiode 
is voltooid wordt het land 

opgeleverd in originele staat.

OPLEVERING IN
ORIGINELE STAAT
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GroenLeven heeft in Tynaarlo één van de grootste 

drijvende zonneparken van Europa gerealiseerd 

op de zandwinplas van Roelofs in Tynaarlo. Het 

drijvende zonnepark is 9,9 hectare groot, bestaat uit 

40.000 zonnepanelen en heeft een vermogen van 15 

megawatt. Dit is genoeg groene stroom voor zo’n 4.000 

huishoudens.

Gerard Hoiting, Roelofs B.V.

Eigenaar zandafgraving Tynaarlo: 

 ‘Wij zijn trots op het feit dat wij deel 

uitmaken van dit innovatieve project 

en we zijn blij dat deze waterplas, 

die niet meer als zandafgraving kan 

dienen, nu een nieuw doel heeft. 

Deze ontwikkeling past perfect bij 

de klimaatdoelstellingen om in 2030 

volledig energieneutraal te zijn. We 

kijken uit naar een lange professionele 

samenwerking met GroenLeven, als een 

betrouwbare partner.’

DRIJVEND ZONNEPARK
TYNAARLO

• 40.000 zonnepanelen

• 3.300 zonnebootjes

• 15 megawatt

• 4.000 huishoudens voorzien van groene 

stroom

• 30% van de plas is voorzien van 

zonnepanelen, voldoende ruimte over voor 

flora en fauna
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Richard van den Berg
Directeur Landschapsontwikkeling 
Dekker Groep: 
‘Gezien onze duurzaamheidsambities 
stellen we graag onze 
zandwinlocaties beschikbaar voor 
de energietransitie. Vandaar dat 
we op de Bomhofsplas ruimte 
bieden aan het grootste drijvende 
zonnepark buiten China, zonder 
de natuurwaarden uit het oog te 
verliezen. Een mooie ervaring voor 
onze gebiedsontwikkelaars die dit 
samen met GroenLeven voorbereid 
hebben. De participatie van de lokale 
omgeving in dit zonnepark vormt 
voor ons de kers op de taart. Dit 
smaakt naar meer.’

www.dekkergroep.nl 

Erik Karst Fotografie16 17



Op de Bomhofsplas in Zwolle ligt het grootste drijvende 

zonnepark buiten China op de zandwinplas van Dekker 

Groep. Niet alleen de dubbelfunctie, maar ook het 

lokale karakter van het toonaangevende zonnepark 

is kenmerkend. In juni 2020 hebben Energiefonds 

Overijssel, Blauwvinger Energie, gemeente Zwolle, 

Provincie Overijssel en GroenLeven een handtekening 

gezet onder de aandelenoverdracht. Hiermee is het 

zonnepark in lokaal eigendom gekomen.

GroenLeven bouwde ook dit zonnepark met oog voor 

de natuur. Met het installeren van biohutten onder 

het zonnepark, wordt de biodiversiteit onder water 

gestimuleerd. Met een verankering aan de bodem, in 

plaats in de oevers, wordt de flora en fauna in deze 

oevers niet belast. 

Bij de bouw van het park is zoveel mogelijk gebruik 

gemaakt van elektrisch materieel. Die stroom kwam 

van een batterij die energie kreeg uit een klein drijvend 

zonneparkje dat bij de bouwplaats was aangelegd. 

Dit zonneparkje is aan het einde van de realisatie 

toegevoegd aan het grote drijvende zonnepark. Zo werd 

de CO2-uitstoot zoveel mogelijk beperkt.

DRIJVEND ZONNEPARK
BOMHOFSPLAS

• 72.000 zonnepanelen

• 27,3 megawatt

• 7.300 huishoudens voorzien van groene 

stroom

• Veel flexibiliteit, stabiliteit en rendement 

door doorgerekende en duurzame 

constructie van de panelen

• Het drijvende Klimaatakkoord
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Wij maken ons oprecht zorgen over klimaatverandering. Daarom werkt GroenLeven 

elke dag gepassioneerd aan haar missie: de wereld voorzien van schone energie. 

Dit doen we niet alleen. Samen met overheden, netbeheerders, bedrijven, het 

onderwijs en innovatieve ondernemers creëren we zonne-energiebronnen 

op daken, kassen, parkeerplaatsen, vuilstorten, industrieterreinen en water. 

‘Dubbelfunctie’ noemen we dat. Zo geven deze plekken duurzame energie 

terug aan de wereld en nemen wij onze verantwoordelijkheid voor de komende 

generaties. 

Onze kernwaarden: 

• Oprecht: Door altijd het goede te willen doen op een integere manier, 

willen wij een mooie, groene wereld overdragen aan de generaties na 

ons.

• Vindingrijk: Onze zonnebronnen vervullen innovatieve dubbelfuncties.

• Daadkrachtig: Door groot te denken zijn wij uitgegroeid tot marktleider 

in schone energie.

Meer informatie? Neem contact met ons op!

CONTACT

info@groenleven.nl

058 799 00 00 20
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