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OOK SAMENWERKEN 
MET GROENLEVEN?

GroenLeven is ook vindingrijk  

op zandwinplassen, op voorma- 

lige vuilstortplaatsen, op grote, 

industriële daken, stallen en 

boven zachtfruit. Onze partners 

zijn onder andere: overheden, 

bedrijven, locatie- en dakeigenaren, 

innovatieve ondernemers, het 

onderwijs en netbeheerders.  

Ook met ons samenwerken? 

Neem contact op via mail of

bel direct: 0513 200 959.

DUBBELFUNCTIE IS DE NORM
GroenLeven creëert zonnebronnen op plekken die al in  

functie zijn als bijvoorbeeld dak, parkeerplaats of zandwinput. 

Door deze te voorzien van zonnepanelen krijgen zij een  

dubbelfunctie. Een ideale tweede functie: duurzame  

energie teruggeven aan de wereld.

Bewust realiseert GroenLeven alleen zonnebronnen op

plekken die daardoor een dubbelfunctie krijgen. Nederland staat 

namelijk een energietransitie te wachten die zijn weerga niet 

kent, maar de ruimte is beperkt. Zo leveren we een substantiële 

bijdrage zónder daarvoor goede grond en natuur op te geven.

LOKAAL STAAT CENTRAAL
Bij de aanleg van zonnebronnen werken we graag zoveel  

mogelijk samen met lokale partners. In overleg met  

omwonenden zorgen we voor een goede landschappelijke  

en maatschappelijke inpassing, zoals mogelijkheden  

om te participeren.

Carports

Groot denken, 
goed doen

Wij maken ons oprecht zorgen over klimaatverandering. Daarom werken wij elke dag gepassioneerd aan 

onze 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, VINDINGRIJK  

EN DAADKRACHTIG

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.

WIST U DAT...
…  op zonnige dagen het  

ziekenhuis volledig op eigen  

zonne-energie draait?

…  GroenLeven de innovatieve  

constructie voor de carports zelf 

heeft ontwikkeld?

ZACHTFRUIT

CARPORTS WATER

DAKEN

VUILSTORTEN

GroenLeven heeft een uitzonderlijke carport met 

zonnepanelen gerealiseerd bij het TT-Circuit in  

Assen. Daar vinden op drukke dagen maar liefst  

14.000 motoren onderdak onder 21.000 zonnepanelen;  

een wereldprimeur. Deze groene oplossing geeft  

voldoende stroom voor het circuit en gezinnen  

die in de omgeving wonen.

De zonnebron bij het circuit levert 5,6 megawatt op. Behalve 

het circuit en het nabijgelegen bedrijf Tamoil, profiteren ook 

omwonenden van de schone elektriciteit. De provincie kende 

een Green Deal subsidie toe vanwege het uiterst duurzame 

karakter van dit innovatieve project. 

100% OP GROENE ZONNE-ENERGIE 
Nog een in het oog springende carport is die bij ziekenhuis  

Nij Smellinghe in Drachten. Een ruime parkeerplaats is volledig 

overdekt met zonnecarports. De zonnestralen worden omgezet 

in duurzame stroom voor het ziekenhuis. Bovendien staan  

auto’s van bezoekers nu comfortabel overdekt.

ZELFONTWIKKELDE CONSTRUCTIE
De innovatieve constructie van deze zonnebronnen is door 

GroenLeven zelf ontworpen. Noodgedwongen: we waren  

niet tevreden met de constructies in de markt,  

dus ont wikkelden we zelf een betere. De resultaten zijn  

klinkend: 5.500 zonnepanelen op de carports plus 3.500  

op de daken geven 2,7 megawatt vermogen. Op zonnige 

dagen draait het ziekenhuis volledig op deze zelf  

opgewekte groene stroom. 

FILOSOFIE: DUBBELFUNCTIES CREËREN
Zowel het TT-circuit als het ziekenhuis hebben kansen 

benut door aan parkeerplaatsen een functie toe te  

voegen: die van schone-energieopwekker. Dat past  

in de filosofie van GroenLeven: dubbelfuncties creëren. 

TT-Circuit Assen: 
unieke carport  
voor motoren

GROENLEVEN GEEFT
EEN DUBBELFUNCTIE AAN:

STAAT GELIJK AAN GROENE ENERGIE 
VOOR 2.000 HUISHOUDENS

5.500 ZONNEPANELEN 
OP CARPORTS PLUS 

3.500 OP DAKEN

14.000 
MOTOREN

8 HECTAREMEGAWATT

5,6

MEGAWATT

2,7

WERELDPRIMEUR

ZIEKENHUIS NIJ SMELLINGHE DRACHTEN

GEMIDDELD: 30% STROOMVOORZIENING VOOR HET ZIEKENHUIS

SCHONE STROOM VOOR CIRCUIT EN OMWONENDEN

Zonnebron TT-Circuit

21.000
zonnepanelen

730 GEZINNEN MRI-SCAN OP 
GROENE STROOM


