
De zonneparken boven fruit 
van GroenLeven
Fruit én groene stroom verbouwen



AGRI PV: SLIM COMBINEREN
GroenLeven loopt voorop in de ontwikkeling van de 

slimme combinatie van zonne-energie en (zacht)fruit. 

Dat bewijst de succesvolle opstelling die GroenLeven 

heeft gerealiseerd boven de frambozenstruiken van 

Piet Albers in Babberich. Met 10.250 zonnepanelen 

wordt hier stroom opgewekt voor 1.250 huishoudens 

én heerlijk vers fruit verbouwd. Naast deze 

volledige opstelling zijn er diverse proefopstellingen 

gerealiseerd boven aardbeien, rode bessen, blauwe 

bessen en bramen. Samen met de Wageningen 

University & Research (WUR) wordt de combinatie 

onderzocht en geoptimaliseerd, zodat de balans 

tussen teelt en zonne-energie optimaal benut wordt. 

ZONNEPANELEN BOVEN UW (ZACHT)
FRUIT: DUURZAME BESCHERMING
Met de zonnepanelen van GroenLeven boven 

uw (zacht)fruit maakt u optimaal gebruik van uw 

terrein. Met het beschikbaar stellen van uw locatie 

biedt u uw gewassen een duurzamere, robuuste 

vorm van bescherming die beter beschermt in 

extreme weersomstandigheden zoals hagel en hoge 

temperaturen. Met deze slimme combinatie levert u 

een bijdrage aan een beter klimaat.

ENERGIEPRODUCENT WORDEN
Een investering in een dergelijk systeem is in 

vergelijking met traditionele teeltondersteunende 

voorzieningen duurzaam en levert ontzettend 

veel voordelen op, maar het is wel een kostbare 

investering. Daarom onderzoekt GroenLeven graag 

met u of wij het project kunnen organiseren en 

financieren. Kiest u hiervoor, dan betekent het 

dat GroenLeven de stroom zal oogsten, terwijl 

u zo gebruik maakt van teeltondersteunende 

voorzieningen. 

Nederland staat voor een uitdaging. Volgens het Klimaatakkoord 

moet onze energievoorziening in 2050 nagenoeg duurzaam en CO2 

neutraal zijn. Maar hoe zorgen we met de beperkte oppervlakte die 

we hebben in ons kleine land voor voldoende opwek van duurzame 

energie? En hoe gaan we om met de klimaatverandering en de 

extreme weersomstandigheden die ook een uitdaging vormen voor 

u als teler? Dat vraagt om slimme oplossingen.  

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. De combinatie van zonne-energie en fruitteelt is 

een voorbeeld van zo’n slimme dubbelfunctie. Door uw gewassen te 

overkappen met zonnepanelen levert u met GroenLeven een substantiële 

bijdrage aan de energietransitie, zonder daarvoor goede grond en natuur 

op te geven. Bovendien biedt u uw gewassen een duurzame vorm van 

bescherming tegen extremer wordende weersomstandigheden. Een 

dergelijke installatie noemen wij een agri-pv installatie: zonne-energie als 

teeltondersteunende voorziening.

Wist u dat…
• de zonnebron van GroenLeven een robuuste bescherming biedt voor 

uw gewassen?

• met de teeltondersteunende voorziening van GroenLeven niet ieder 

jaar het plastic boven uw gewassen hoeft aan te brengen en te 

verwijderen? 

• er speciale glas-glaspanelen gebruikt worden die voldoende licht 

doorlaten voor de gewassen? 

• er onder de zonnepanelen sprake is van een stabieler klimaat dan 

onder de traditionele plastic bogen (minder hitte)?

• als de zonnebron beschadigd raakt, GroenLeven hiervoor verzekerd 

is en de reparatie(kosten) op zich neemt?

U
ni

ek
e 

du
bb

el
fu

nc
ti

e ZONNE-ENERGIE EN 
FRUITTEELT 

De voordelen van GroenLeven:
• U bespaart geld: geen investeringen 

meer in kostbare (conventionele) 

teeltondersteunende voorzieningen

• Een gedeelte van de stroom zal 

omgeleid worden naar uw bedrijf. 

Hiermee behaalt u een jaarlijks 

financieel voordeel

• 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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Piet Albers, frambozenteler:

‘We hebben uiteindelijk 

gekozen voor 

lichtdoorlatende 

panelen, en als we nu de 

gewassen bekijken, zijn 

de resultaten echt boven 

verwachting goed.’
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We ondervinden tegenwoordig bijna elke dag de gevolgen van de 

klimaatverandering. Extreme hitte, afgewisseld met zware stormen en veel 

regenval. Ook voor u als fruitteler vormt dit uitdagingen: de traditionele 

teeltondersteunende voorzieningen zijn vaak niet opgewassen tegen deze 

weersomstandigheden, en dat kan ten koste gaan van de oogst. 

TRADITIONELE PLASTIC BOGEN: VERLEDEN TIJD 
Door het creeëren van een agri-pv installatie boven uw zachtfruit, zegt u 

de traditionele plastic bogen vaarwel. Dit scheelt veel extra arbeid en werkt 

makkelijker. Het plastic hoeft namelijk niet ieder jaar opnieuw aangebracht 

en verwijderd te worden. De plastic afval die er dan overblijft na ongeveer 6 

jaar is daarmee verleden tijd. Extreme hitte, hagel of zwarte windstoten? Met 

zonnepanelen boven hun hoofd kunnen de gewassen gerust ademhalen in deze 

situaties. De zonnepanelen bieden een stevige vorm van bescherming voor de 

gewassen. Bovendien is de temperatuur onder de gewassen stabieler dan onder 

de traditionele bogen: op hete dagen is er een verschil geconstateerd van wel 7 

graden. Dat is voordelig voor de gewassen, want de plantgroei vermindert bij erg 

hoge temperaturen. Het fruit kan zelfs verloren gaan na blootstelling aan extreem 

hoge temperaturen. De zonnepanelen bieden dus een goede bescherming, laten 

voldoende licht door voor de planten én gaan klimaatverandering tegen: een 

prachtig voorbeeld van een innovatieve (drie)dubbelfunctie. 

De voordelen van zonne-energie en (zacht)fruit:
• Fruit telen én groene energie opwekken

• Duurzame en robuuste bescherming voor uw gewassen, bestand tegen 

elk weertype. Geen zorgen meer om een stormen of hagelbuien en 

minder last van extreme hitte

• Geen investering in kostbare (conventionele) teeltondersteunende 

voorzieningen

• Geen arbeid aan het monteren en demonteren van het plastic/folie

• Geef uw bedrijf een duurzame uitstraling

• Stabieler klimaat (lagere maximumtemperaturen en hogere 

minimumtemperaturen)

• Een gedeelte van de stroom zal omgeleid worden naar uw bedrijf. 

Hiermee behaalt u een jaarlijks financieel voordeel en verduurzaamt u 

uw bedrijf!
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Maarten van Hoof, 

zachtfruitteler:

‘De panelen vormen een 

soort van paraplu boven 

de gewassen; we noemen 

het teeltondersteunende 

voorzieningen 2.0. 

Zo biedt het een 

veel robuustere 

bescherming tegen de 

extremer wordende 

weersinvloeden.’
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Kiest u voor een agri-pv installatie van GroenLeven boven uw gewassen, dan 

regelen wij voor u alles van A tot Z. Samen met u lopen we het stappenplan 

door.

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 zonnebro

 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

Rini Kusters, teler rode bessen:

‘Duurzame oplossingen als zonne-energie zijn nodig 

om de klimaatverandering een halt toe te roepen, en in 

combinatie met fruitteelt haal je alles eruit wat erin zit. 

Het is een oplossing waar ik écht in geloof.’
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Wie het terrein van fruitteler Piet Albers betreedt, zet 

letterlijk een stapje in de toekomst. De traditionele 

plastic bogen boven de frambozenstruiken hebben 

plaatsgemaakt voor een agri-pv installatie met 10.250 

zonnepanelen, die genoeg groene stroom opwekken 

voor zo’n 1.250 huishoudens. 

Toepassing op diverse fruitsoorten
De opstelling en balans in lichtdoorlatendheid kan 

verschillen per gewas. Daarom heeft GroenLeven 

ook proefopstellingen geplaatst boven rode 

bessen, blauwe bessen, bramen en aardbeien. 

Onder de panelen zijn sensoren bevestigd 

die onder andere de temperatuur, lichtinval 

(PAR), luchtvochtigheid en bodemtemperatuur 

monitoren. Zo kan onderzocht worden welke 

effecten de zonnepanelen op het gewas hebben. 

Samen met de Wageningen University & Research 

(WUR) blijft GroenLeven de effecten van de 

panelen op de diverse gewassen onderzoeken. 

ZONNEPARK
BABBERICH

• 10.250 zonnepanelen

• 2,6 megawatt

• 1.250 huishoudens voorzien van groene 

stroom

• Koploper in (noord) Europese agri-pv 

projecten
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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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