
Met de hele familie in Wildlands naar een 
Colombiaanse slingeraap kijken terwijl de 

elektrische gezinsauto bij Q-Park wordt 
opgeladen met behulp van zonne-energie
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Bezoekers van Wildlands Adventure Zoo Emmen 
kunnen hun elektrische auto op de parkeerplaats 
‘Q-Park Wildlands’ opladen met zonne-energie, 
zelfs als de zon niet schijnt. De combinatie van 
zonnepanelen, laadpalen en een energie-
opslagsysteem dat de stroom opslaat, maakt dit 
mogelijk. Jaap Mintjes, project manager new 
business & agility enabler bij Fudura: “Er zijn 
negentig panelen van Indutecc aangesloten op 
de vijf laadpalen van Elaad en een 52 kWh 
LeadCrystal energieopslagsysteemvan Fudura. 
Voor ons bijzonder omdat wij hiermee de regie 
hebben over alle lokale energiestromen en 
daarmee in staat zijn om zowel voor de klant als 
de netbeheerder efficiënt energie te managen.” 

Kleinschalige pilot
Bezitters van een elektrische auto kunnen voor het 
opladen van hun vervoermiddel optimaal gebruik 
maken van zonne-energie die rechtstreeks wordt 
opgewekt én van de zonne-energie die in de energie-
opslagsysteem is opgeslagen. Het is voor het eerst in 
Nederland dat deze combinatie van technieken in de 
openbare ruimte wordt toegepast. Dit is mogelijk ge-
maakt doordat Wildlands, Q-Park, ElaadNL, Fudura en 
Enexis Netbeheer de handen ineen hebben geslagen 
om een duurzaam ecosysteem te ontwikkelen. Het doel 
van deze kleinschalige pilot was het ontwerpen van 
een blauwdruk die ook op grote schaal toegepast zou 
kunnen worden zodat een belangrijke stap gezet wordt 
in de ambitie om een substantiële bijdrage in 
CO2 reductie te realiseren.

Duurzaam ecosysteem
Bij Q-Park zijn vijf laadpalen geplaatst, waarop in 
totaal tien elektrische auto’s tegelijk kunnen laden. 
Deze worden opgeladen via opgewekte zonne-energie 
van de zonnepanelen op het gebouw bij de 
parkeerplaats. Patrick van der Meijs, 
installatieverantwoordelijke van ElaadNL, is 
enthousiast: “Het project gaf ons onder meer de 
mogelijkheid het gebruik op de laadpalen - 
uitgevoerd met netbeheerderscomponent - te 
monitoren én de capaciteit van de trafo te bekijken.” 
Als de opgewekte energie niet gebruikt wordt, wordt 
deze opgeslagen in de 52 kW batterij. Doordat de 
energie lokaal opgewekt, opgeslagen en gebruikt 
wordt, ontstaat er een duurzaam ecosysteem.

Maatwerk installatieklus
Arnoud Brouwer, tactisch projectmanager bij 
Enexis Netbeheer, is onder de indruk van de in-
breng van Indutecc en Kobus in het traject: 
“Het dak van het gebouw waar de SolarWatt 
High Power 295WP glas-glas zonnepanelen op 
geplaatst moesten worden, vormde een uitdaging 
omdat het een golvend contour heeft. Voor Jeroen 
Panis van Indutecc was niet zozeer de vraag óf de 
bevestiging moest gaan lukken, maar meer hóe dit 
ging lukken. Samen met Fischer heeft Indutecc de 
oplossing gevonden in een systeem dat de welving 
van het dak keurig kan volgen. Kobus heeft dit 
Fischer Solar-fix systeem in opdracht van Indutecc 
vakkundig gemonteerd en vervolgens de panelen 
en omvormer aangesloten. 

Mocht er in dit eco-systeem onverhoopt toch 
onvoldoende zonne-energie beschikbaar zijn, 
dan leveren wij de energie gewoon via het net. 
Hierdoor zijn automobilisten altijd verzekerd van 
een volle accu.”

“Unieke samenwerking tussen 
Wildlands, Q-Park, ElaadNL, 
Fudura, Enexis Netbeheer, Ecotap, 
Gemeente Emmen, 
General Electric/Jean Mueller, 
Hybrid Energy, Kobus Installatie- en 
Dakbedekkingsbedrijf en Indutecc.” 
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