
Van vuilstort naar 
bron van groene energie 

Goed voor het klimaat én uw portemonnee



DE ZONNEBRONNEN VAN GROENLEVEN
GroenLeven is koploper in Nederland met 

grootschalige zonne-energie. Zo hebben we meer 

dan 850 zonneparken en zonnedaken gerealiseerd. 

Ook op voormalige vuilstorten, zoals in Groningen 

en Garijp. Een vuilstort voorzien van zonne-energie 

is specialistisch werk. Nadat de vuilstort goed is 

afgedicht om milieuschade te voorkomen, is het 

van belang dat de juiste materialen en constructie 

gebruiken wordt voor een stabiele en betrouwbare 

zonnebron. 

GroenLeven maakt gebruikt van een uniek systeem 

dat rekening houdt met de bodem van de vuilstort. 

Zo wordt het zonnepark geplaatst op unieke 

betonblokken en worden er geen palen in de grond 

geslagen. Ook is in de constructie rekening gehouden 

met wind, omdat een zonnepark op een vuilstort over 

het algemeen hoog ligt, houdt de constructie van 

GroenLeven rekening met sterke wind.

 

EEN ZONNEPARK OP UW VUILSTORT: 
GOED VOOR HET KLIMAAT EN UW 
PORTEMONNEE 
Transformeer uw voormalige vuilstort tot een 

rendabele zonnebron en geef deze een verantwoorde 

duurzame invulling. Door uw vuilstort beschikbaar 

stellen ontvangt u een aantrekkelijke vergoeding en 

draagt u bij aan een beter klimaat. Zo ontstaat er een 

geweldige dubbelfunctie. 

De overgang naar duurzame energiebronnen is ingezet. Samen met 

overheden, netbeheerders, bedrijven, het onderwijs en innovatieve 

ondernemers creëert GroenLeven zonne-energiebronnen op daken, 

kassen, parkeerplaatsen, industrieterreinen, vuilstorten 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 zonnepark op uw vuilstort levert u met GroenLeven een 

substantiële bijdrage aan de energietransitie, zonder daarvoor 

goede grond en natuur op te geven. 

Ambitie Nederland

In 2030 willen we 49% minder CO2 uitstoten ten opzichte van 1990. 

Om deze doelstelling te halen moeten we overstappen op duurzame 

energiebronnen. Zonne-energie speelt een cruciale rol bij de 

energietransitie waar we voor staan. Zo willen we in 2030 meer dan 75 

miljoen zonnepanelen hebben geïnstalleerd. Belangrijk is om, in een klein 

land, goed na te gaan op welke locaties we dat doen. Een voormalige 

vuilstort is daarvoor een ideale oplossing. 

Wist u dat…
• GroenLeven een uniek en speciaal zonne-energiesysteem heeft voor 

voormalige vuilstorten?

• een zonnebron uw voormalige vuilstort een verantwoordelijke, 

duurzame invulling geeft?

• u een aantrekkelijke vergoeding ontvangt voor het beschikbaar 

stellen van uw voormalige vuilstort voor zonne-energie? 

• het ook mogelijk is om een zonnebron op uw vuilstort van 

GroenLeven te kopen? 

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

uw portemonnee?

U
ni

ek
e 

du
bb

el
fu

nc
ti

e DE ZONNEBRONNEN 
VAN GROENLEVEN

De voordelen van een zonnebron 
van GroenLeven:
• Goed voor het klimaat en 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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Transformeer uw voormalige 

vuilstort tot een rendabele 

zonnebron en geef 

deze een verantwoorde 

duurzame invulling.
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EEN VOORMALIGE 
VUILSTORT 
EN ZONNE-ENERGIE 
Het ontwikkelen van een zonnebron op een voormalige vuilstort verschilt 

van een normale zonnebron. Dit heeft te maken met de bodem en de 

nazorgplicht. Om een zonnepark te ontwikkelen op een vuilstortplaats moet 

er, naast de standaard omgevingsvergunning die geldt voor een zonnepark, 

ook rekening worden gehouden met een milieuvergunning. Alle andere 

activiteiten die plaatsvinden op de voormalige vuilstortplaats zijn namelijk 

milieuvergunningsplichtig. 

NAZORG
Om ervoor te zorgen dat de bodem niet verontreinigd wordt, zijn er door u 

maatregelen genomen. Dit heet ‘nazorg bij restverontreiniging na bodemsanering’. 

Dit kan gedaan worden door de vuilstort af te graven, maar u heeft ervoor gekozen 

om de bodem van de vuilstort te beheersen, ofwel de bodem af te dekken. 

Provincies en grote gemeenten zijn, op grond van de Wet bodembescherming, 

verantwoordelijk voor de vergunningverlening en de handhaving bij 

bodemsaneringen. Ook ligt de nazorg in veel gevallen bij de provinciale of 

gemeentelijke overheid. In het nazorgplan is opgenomen welke mogelijkheden er 

zijn voor de verdere inzet van de vuilstort, nadat deze is afgedekt. In veel gevallen 

is het toevoegen van een zonnepark mogelijk. 

EIGEN SYSTEEM
Het innovatieve systeem van GroenLeven bestaat uit een doorgerekende en 

duurzame constructie die toegepast kan worden op voormalige vuilstorten. De 

constructie maakt gebruik van specifieke betonblokken die geplaatst worden op 

de vuilstort. Door de betonblokken te plaatsen op de vuilstort wordt de afdeklaag 

niet beschadigd. Op de betonblokken wordt de constructie van het zonne-

energiesysteem bevestigd, waarna de zonnepanelen worden geïnstalleerd. 

De door GroenLeven ontwikkelde constructie is het 

perfecte zonne-energiesysteem voor vuilstorten: 

• Schaalbaar op alle vuilstorten;

• Toepasbaar op elk type vuilstort;

• Is getest op extreme weersomstandigheden; 

• Bestaat uit constructie van solide staal;

• Bestaat uit componenten die IP 65 gecertificeerd zijn; 

• Wordt gemonitord voor optimale veiligheid en werking;

• Is verankerd middels betonblokken die op de vuilstort 

worden geplaatst in plaats van  in de grond;

• Is door de hoogwaardige kwaliteit, stabiliteit en het 

rendement een interessante investering.
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Kiest u voor een zonnebron 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. 

Combineer de vuilstort met zonnepanelen en u wekt duurzaam groene energie op 

met een afgeschreven locatie. Daarmee geeft u de vuilstort een belangrijke functie 

in overgang naar duurzame energie. 

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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Een voormalige vuilstortplaats is de perfecte plek om 

een zonnebron te creëren. GroenLeven heeft grote 

zonnebronnen op voormalige vuilstorten in Groningen 

en het Friese Garijp gerealiseerd. 

ZONNEBRON GARIJP

Een van onze eerste zonnebronnen op een voormalige 

vuilstort was een lokaal initiatief. Inwoners van het dorp 

Garijp realiseerden samen met GroenLeven een park 

met 27.000 panelen, goed voor 7 megawatt duurzame 

stroom. Een lokale energiecoöperatie is de eigenaar van 

de 6 hectare grote zonnebron. De 1.700 huishoudens die 

ervan profiteren, zijn trots op de behaalde resultaten. 

Het brengt hen een stuk dichter bij het doel om het 

eerste gasloze dorp van Nederland te zijn.

ZONNEBRON WOLDJERSPOOR IN GRONINGEN

Op de voormalige vuilstortlocatie Woldjerspoor 

in Groningen heeft GroenLeven samen met het 

afvalbedrijf en de provincie een zonnebron met zelfs 

een ‘driedubbelfunctie’ gerealiseerd. Van de groene 

stroom die er opgewekt wordt gaat een deel naar een 

waterstofstation, waarmee de auto’s van de gemeente 

Groningen duurzaam kunnen rijden.

Kennis gedeeld 

De voormalige vuilstort bij de provinciehoofdstad 

produceert genoeg schone stroom voor 3.500 

huishoudens. Er liggen 43.000 zonnepanelen die samen 

12 megawatt groene stroom leveren. Omdat bouwen 

op een vuilstort innovatieve oplossingen vergt, is de 

opgedane kennis gedeeld om zo mogelijkheden te 

onderzoeken voor andere vuilstorten in de provincie.

ONZE ZONNEBRONNEN 
OP VUILSTORTEN 

Wist u dat…

• er in Nederland nog vele voormalige 

vuilstorten zijn die slim benut kunnen 

worden?

• met de realisatie van Woldjerspoor de 

gemeente Groningen de mijlpaal van 

100.000 zonnepanelen behaalde?

• Woldjerspoor een van de grootste 

zonnebronnen op voormalige vuilstorten is?

• Garijp de eerste zonnebron op een 

voormalige vuilstort is die in volledig lokaal 

eigendom is?

• Garijp als doel heeft om het eerste gasloze 

dorp van Nederland te worden?

• auto’s van de provincie Groningen 

op waterstof rijden, mede dankzij de 

zonnepanelen van GroenLeven?
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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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