
Wij zijn GroenLeven

GroenLeven B.V. | De Ynfeart 7-400 | 8447 GM Heerenveen
0513 200 959 | info@groenleven.nl | www.groenleven.nl

OOK SAMENWERKEN 
MET GROENLEVEN?

GroenLeven is ook vindingrijk  

met carports, op voormalige  

vuilstortplaatsen, op grote,  

industriële daken en stallen en 

boven zachtfruit. Onze partners 

zijn onder andere: overheden, 

bedrijven, locatie- en dakeigenaren, 

innovatieve ondernemers,  

et 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.

Drijvende
zonnebronnen

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...
… deze zonnebron door de

 oost-west opstelling meer

 vermogen op een kleiner

 oppervlak realiseert?

…  er bewust niet meer dan 20%  

van de plas bedekt is zodat  

er voldoende ruimte overblijft

 voor flora en fauna?

…  water een verkoelend effect 

  op de panelen heeft en  

daardoor een positief effect  

op de stroomopwekking?

…  er door het modulair systeem

 slechts één spanningskabel

 naar het land ligt?

…  we nu alweer werken aan de

 grootste drijvende zonnebron

 van Europa?

ZACHTFRUIT

CARPORTS WATER

DAKEN

VUILSTORTEN

GroenLeven heeft een van de grootste drijvende 

zonnebronnen van Europa gerealiseerd. De zonnebron 

op de zandwinplas van Roelofs Zandwinning in  

Tynaarlo bestaat uit 23.000 zonnepanelen en heeft  

een vermogen van 8,4 megawatt. Dat is genoeg  

groene stroom voor 2.300 huishoudens.

Zandwinputten zijn door de diepte vaak ongeschikt voor 

recreatief gebruik of andere doeleinden. Vandaar dat 

GroenLeven veel energie steekt in het plaatsen van 

zonnepanelen op dit soort wateren. Dat is extra rendabel, 

omdat door de koeling van het water en de reflectie van  

het zonlicht meer energie opgewekt kan worden.

ZELFONTWIKKELDE CONSTRUCTIE 
Na uitgebreid, wereldwijd onderzoek bleek er geen  

drijvend systeem te bestaan waarover wij tevreden waren.  

Daarom hebben we er zelf een ontwikkeld. Onze innovatieve  

constructie is stabiel, flexibel en houdt rekening met flora en 

fauna. De vier drijvende trafostations tussen de panelen zijn 

duurzaam, omdat het gebruik van lange kabels zo wordt beperkt.

FLORA EN FAUNA
Voorwaarde was dat de flora en fauna in de zandwinplas er 

geen last van hebben. Daarom hebben we lichtdoorlatende 

panelen gebruikt en lichtstraten tussen de panelen aangelegd. 

Zo bereikt licht zoveel mogelijk het water en planten en 

dieren kunnen er gewoon hun gang gaan.

ROELOFS TROTS
Gerard Hoiting, algemeen directeur van Roelofs Zandwinning,  

vertelt trots: “We hechten veel waarde aan duurzaamheid.  

Ons doel is om in 2030 klimaatneutraal te zijn. We werken al  

zeer bewust aan de reductie van onze CO2-uitstoot en met  

deze zonne-energie slaan we de weg in naar volledig  

energieneutraal.”

Tynaarlo: één van de 
grootste drijvende 
zonnebronnen

GROENLEVEN GEEFT
EEN DUBBELFUNCTIE AAN:

STAAT GELIJK AAN GROENE ENERGIE 
VOOR 2.300 HUISHOUDENS

1.920 
ZONNEBOOTJES

7.680 
DRIJVERS

1 X 2 METER 
GLAS-GLAS 

ZONNEPANELEN

2 MAANDEN BOUWTIJD

Zonnebron Tynaarlo

23.000
zonnepanelen

MEGAWATT

8,4


