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Maar hoe? BestWatt biedt een duurzame totaaloplossing voor agrarische 

bedrijven. Een combinatie van windenergie én zonne-energie. Zo wekt u voor 

100% uw eigen, duurzame energie op. U bent niet meer afhankelijk van een 

energieleverancier. Tegelijk werkt u aan een schoner milieu, zonder fossiele 

brandstoffen. Met een kleine windmolen en zonnepanelen verlaagt u bovendien 

de kostprijs van uw bedrijfsvoering!

DE BESTE ENERGIEOPLOSSING
voor uw agrarisch bedrijf

BW10
Ashoogte 15m



BESTWATT BW10 BW45 BW80

Rotordiameter 10 meter 15,9 meter 15,9 meter

Rotoroppervlak 90 m² 199 m² 199 m²

Aansluitwaarde 10kW 45kW 80kW

Remsysteem Hydraulische tippen Hydraulische tippen Hydraulische tippen

Ashoogte 15, 20, 25 Meter 15, 20, 25, 30 Meter 15, 20, 25, 30 Meter

Uitschakel windsnelheid 25 m/s 25 m/s 25 m/s

TECHNISCHE GEGEVENS

DE KRACHT VAN DE NATUUR
energie uit zon en wind

BestWatt biedt een totaaloplossing met duurzame energie voor agrarische bedrijven. Een combinatie van windenergie, 

zonne-energie en opslag. Zo wekt u voor 100% uw eigen, duurzame energie op. Hiermee bent u in staat om volledig 

energieneutraal te worden. Door opwekking, verbruik en opslag op elkaar af te stemmen maakt umaximaal gebruik van de 

natuur. Verduurzaming in de praktijk!
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Zonne-energiekWh
Als de zon schijnt, waait het 
nauwelijks. En als het waait, 
schijnt de zon nauwelijks. 
Voor 92% van de tijd 
overdag is deze stelregel 
van toepassing. Vandaar 
dat we praktisch altijd een 
combinatie adviseren van 
zon- en windenergie. 
En ‘s nachts? Dan waait de 
wind. Of halen we energie uit 
het eigen opslagsysteem.

Theorie en praktijk. 
De weergave vanuit de monitoringsapp. 
Realtime, per dag, week, maand en jaar. Helder 
inzicht in opwekking en verbruik. Zo stemt u 
opwekking en gebruik van energie op elkaar af. 
Ideaal om het salderen maximaal te beperken. 

De BestWatt kleine windmolens zijn 15-30 meter hoog 

(ashoogte). U profiteert van dezelfde technieken die de 

grote windmolens zo rendabel maken, maar dan tegen 

veel lagere kosten. Zoals de innovatieve techniek, een 

eigen weerstation met informatie over windrichting en 

windsnelheid en een slimme software die het maximale uit 

de zon en wind haalt. Wij bepalen heel zorgvuldig het juiste 

type windmolen, op basis van de energiebehoefte en het 

energieprofiel van uw bedrijf.

KLEINE WINDMOLENS
De boerderijmolen



Het buitengebied van Rouveen valt op door prachtige 

vergezichten. Zo ver het oog reikt, is er het groen van 

de weilanden –consequent afgewisseld door smalle 

sloten. Langs een van de rechte ‘polderwegen’ ligt een 

relatief nieuwe boerenwoning. Ernaast twee lange stallen, 

erachter een 25 meter hoge  windmolen. Dit is het domein 

van Jan en Klaas Smit, boeren met ambitie en hart voor 

de natuur.

Graag verduurzamen

„Onze melkveehouderij startte in 1999, na ruilverkaveling 

met mijn broer”, vertelt Smit. Hij schetst hoe zijn 

melkveehouderij door de jaren heen uitgroeide tot een 

bedrijf met zo’n 120 koeien en 2 melkrobots. 

Als het aan de agrariër ligt, is de rek er nog niet uit. 

Bovendien ziet hij nog kansen genoeg om duurzaam en 

zelfvoorzienend te boeren. Dat bracht hem ertoe om 

een windmolen te laten bouwen en zonnepanelen te 

installeren. Bestwatt tekende voor de uitvoering.

Smit: „We hadden al langer plannen om te verduurzamen. 

Op de achtergrond speelde de maatschappelijke 

discussie over duurzame energie mee. Via Google vonden 

we Bestwatt. Toen we contact zochten, kregen we goed 

advies. Eigenlijk was onze hele ervaring positief.”

Jan en Klaas Smit wilden hun boerenbedrijf 

graag verduurzamen, met als ultieme doel 

complete zelfvoorziening. Dat lukte, dankzij 

een windmolen en 155 zonnepanelen. Het 

resultaat is naar volle tevredenheid van de 

Rouveense melkveehouder.

FACTS

“Wind- en zonne-energie uit eigen tuin”

Klaas Smit

Geheel zelfvoorzienend

Bestwatt bekeek samen met de melkveehouder de mogelijkheden om wind- en zonne-

energie op te wekken. Het leidde uiteindelijk tot de installatie van een windmolen en 

de installatie van zonnepanelen.

Helemaal zonder slag of stoot ging dat niet, vertelt Smit. „Het duurde lang voordat we 

de vergunning rond hadden. De gemeente had heel veel controlemomenten, waardoor 

we meer dan een jaar moesten wachten.” 

Maar toen de vergunning eindelijk rond was, was er niets meer dat de installatie nog 

in de weg kon staan. De installatie en begeleiding door Bestwatt verliepen dan ook 

voorspoedig, vertelt Smit enthousiast. Nog enthousiaster is hij over het resultaat: „We 

zijn nu geheel zelfvoorzienend. En Bestwatt geeft helder inzicht in de opbrengst. Die 

is gewoon goed!”

Windmolen BW10
(ashoogte 25 m)

Zonnepanelen
155 

Energieopwekking
77.537 kWH

 Rouveen (Ov.)



Windmolen BW10
(ashoogte 15 m)

Energieopwekking
30.000 kWH

 Den Andel, Groningen

Windmolen BW80
(ashoogte 15 m)

Energieopwekking
104.550 kWH

 St. Jacobiparochie, Friesland

2x Windmolen BW10
(ashoogte 15 m)

Zonnepanelen
90 

Energieopwekking
75.000 kWH

 Dalfsen, Overijssel

Windmolen BW80
(ashoogte 15 m)

Zonnepanelen
265 

Energieopwekking
207.700 kWH

 Sexbierum, Friesland

Windmolen BW10
(ashoogte 25 m)

Zonnepanelen
265 

Energieopwekking
70.000 kWH

 Putten, Gelderland

Advies op maat

Elke situatie is anders. Neem alleen 

al de windsnelheid, de locatie en het 

vergunningsbeleid. Daarom komen we 

altijd langs voor een adviesgesprek. We 

inventariseren de energiebehoefte en het 

energieprofiel zorgvuldig. Op basis van deze en 

andere factoren adviseren we u over de juiste 

combinatie van wind- en zonne-energie. U 

krijgt een voorstel op maat, met de keuze voor 

eigen investering of financiering. Uw huidige 

energierekening fungeert als spaarpot voor uw 

nieuwe installatie.



Te midden van de weilanden, daar waar de Omgelegde 

Hoogeveense Vaart de natuurlijke grens van Overijssel 

en Drenthe vormt, ligt de boerderij van Jacob Haasjes. 

Jarenlang onttrok de melkveehouderij –bestaande uit 

een traditionele boerenwoning, geflankeerd door lange 

stallen– zijn energie aan het lichtnet. Sinds begin 2022 

leveren zonnepanelen en een windmolen echter het 

leeuwendeel van de benodigde stroom. Boer Haasjes is er 

tevreden over.

Goed gevoel

„Ons voornaamste doel is om energie te besparen en een 

bijdrage te leveren aan een duurzamere bedrijfsvoering”, 

licht Haasjes de keuze voor hernieuwbare energie toe. 

De melkveehouder –de derde generatie Haasjes– wil zijn 

bedrijf met zo’n 600 koeien naar eigen zeggen „zo veel 

mogelijk optimaliseren voor de toekomst”. Zonder slag 

of stoot gaat dat niet, want regelgeving legt de nodige 

druk op agrarisch ondernemers. Het weerhoudt Haasjes 

er echter niet van om te doen wat zijn hand vindt om te 

doen. „De maatschappelijke discussie over duurzame 

energiebronnen speelde zeker mee, maar we liepen al 

veel langer met plannen om zelfvoorzienend te worden.” 

Dat plan werd pas echt concreet toen Haasjes in contact 

kwam met Bestwatt. „We spraken ook nog een andere 

partij, maar Bestwatt bood ons helder advies en gaf ons 

Maatschappelijk debat over duurzame 

energiebronnen én de ambitie om 

zelfvoorzienend te zijn, stimuleerden Jacob 

Haasjes om een windmolen én zonnepanelen 

te laten installeren. Over de installatie is hij dik 

tevreden, net als over het rendement. „Als het 

de moeite loont, laten we meer zonnepanelen 

installeren.”

„Ons voornaamste doel is om energie te besparen en 

een bijdrage te leveren aan een duurzamere bedrijfsvoering”

Jacob Haasjes

een goed gevoel.” Bestwatt kon bovendien een totaalplaatje bieden met de door 

Haasjes gewenste windmolen én de benodigde zonnepanelen. Zo beschikte Haasjes 

over één aanspreekpunt én over een totaaloplossing: betere ontzorging was er niet.

Zeer positief

De windmolen werd geplaatst aan de achterzijde van de boerderij, de zonnepanelen 

kwamen op de zuidzijde van één van de stallen. Daar dragen ze allemaal hun 

steentje bij aan de eigen energievoorziening. Voorlopig levert de windmolen nog het 

meeste rendement op, vertelt Haasjes: „De zonnepanelen zijn op dit moment puur 

ondersteunend. Maar de komende tijd kijken we hoe het gaat. Als het de moeite loont, 

zullen we meer zonnepanelen laten installeren.”

Terugkijkend op het proces is de melkveehouder meer dan tevreden. Het aanvragen en 

regelen van de vergunning ging van een leien dakje, al had de gemeente er van Haasjes 

wel wat meer vaart achter mogen zetten. Ook de installatie verliep voorspoedig. „Die 

was binnen een dag geregeld”, vertelt de Staphorster. Breed lachend: „Daar ben ik zeer 

positief over.”

Weerstand ondervond Haasjes niet tijdens het hele proces. „De omgeving was positief 

en er waren vrijwel geen bezwaren. Eén omwonende gaf aan zich zorgen te maken 

over geluidsoverlast. Die valt gelukkig mee.”

FACTS
Windmolen BW80

(ashoogte 25 m)

Zonnepanelen
42 

Energieopwekking
84.700 kWH

 Staphorst



Rengineers is de nieuwe naam voor Bettink 
Service Team. Marktleider in monitoring, 
service en onderhoud van grote windmolens in 
West-Europa. Daarnaast is Rengineers dealer 
van BestWatt. Een prachtige combinatie van 
duurzame energieoplossingen met technische 
optimalisatie wat zorgt voor het beste 
rendement. 

MEER INFORMATIE
De mensen van BestWatt kun je freaks noemen. 
Duurzame energievoorziening is onze passie. 
De voordelen voor klimaat en uw 
energierekening stimuleren ons om graag en 
met u over onze passie  te spreken. 

Amerikalaan 5, 3771 MC  Barneveld 
(0342) 406464, info@bestwatt.nl

www.bestwatt.nl

renewable energy engineers
RENGINEERS

WINDENERGIE
Steeds meer bedrijven kiezen 
voor een KLEINE windmolen. Kost 
weinig ruimte in en levert een mooi 
rendement op.

ZON-ENERGIE
Zonnekracht is onuitputtelijk. 
Moderne zonnepanelen hebben een 
hoog rendement tegen lage kosten. 
Zo haalt u het beste uit de zon.

ENERGIEOPSLAG
Soms wekt de natuur meer energie 
op dan u nodig heeft. Met onze 
opslagoplossing benut u deze 
energie wanneer het u uitkomt.


