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Redactieraad al 10 jaar het kloppend hart van Solar Magazine

Paul Wyers (ECN part of TNO): 
‘Solar Magazine heeft belang van 
zonne-energie laten zien’

Redactieraadlid oktober 2009-maart 2019

Vanuit je rol bij ECN als programmama-
nager heb je als director Solar Energy een 
belangrijke bijdrage geleverd aan de uitbouw 
van de Nederlandse zonne-energiesector 
in binnen- en buitenland. Wat is de knapste 
prestatie daarbij van ECN (red. sinds 1 janu-
ari 2019 ECN part of TNO)?
‘De ontwikkeling van industriële pv-tech-
nologie zoals microwave plasma enhanced 
chemical vapor deposition (mw-pecvd), 
depositie van siliciumnitride (SiNx), n-pert-
zonneceltechnologie, en metalwrapthrough 
(mwt-)moduletechnologie en de wereldwijde 
implementatie van dergelijke technologieën 
in productieprocessen van pv-fabrikanten.’

En wat is jouw mooiste persoonlijke
prestatie?
‘De oprichting van 2 belangrijke samen-
werkingsverbanden; sterk verschillend in 
schaal. maar beide met grote impact: het 
Joint Programme on Photovoltaics binnen de 

De redactieraad vormt sinds de start van Solar Magazine het kloppend hart 
van de redactie. Het orgaan bevat onderzoeks- en koepelorganisaties uit 
de zonne-energiesector. De raad geeft de redactie gevraagd en ongevraagd 
advies over de redactionele koers die gevaren wordt. Voor deze jubileumeditie 
heeft Solar Magazine de redactieraadleden van het eerste uur gevraagd terug 
te blikken op 10 jaar Solar Magazine. 

Arthur de Vries (Holland Solar | 
BIPV Nederland): ‘Een 10 voor 10 jaar 
Solar Magazine’

Redactieraadlid oktober 2009

Tot 2016 zat je namens Holland Solar in de 
redactieraad, daarna namens BIPV Neder-
land. Op welke prestatie mag Holland Solar 
het meest trots zijn?
‘De belangrijkste rol is altijd de behartiging 
van de belangen rond wet- en regelgeving 
geweest. Niet gemakkelijk, omdat rekening 
gehouden moet worden met de belangen van 
verschillende soorten bedrijven en toepas-
singsgebieden én met een wispelturige 
overheid. Als je weet dat Holland Solar de 
afgelopen 10 jaar voornamelijk uit vrijwil-
ligers heeft bestaan, dan is deze vasthou-
dendheid om resultaten te behalen en altijd 
weer te moeten reageren op wispelturigheid 
van beleid een knappe prestatie.’

En wat is jouw mooiste persoonlijke prestatie?
‘Ik heb mij bij Holland Solar in het bijzonder 
ingezet voor marktontwikkeling door in-

Ando Kuypers (Solliance): 
‘Verschillende karakters de kracht’

Redactieraadlid sinds 2009

Vanuit Solliance lever je al jaren input 
voor Solar Magazine; ook over prestaties 
van Solliance. Welke prestatie springt 
het meest in het oog?
‘Solliance heeft zich internationaal weten te 
positioneren als partner voor de pv-industrie, 
dankzij samenwerking met de Nederlandse 
equipmentbouwers. Solliance doet niet al-
leen aan procesontwikkeling voor betere pv 
tegen lagere kosten, maar door op te trekken 
met regionale equipmentbouwers kunnen 
processen snel opgeschaald worden voor 
productdemonstratie.’

European Energy Research Alliance (EERA) 
en het in Eindhoven gevestigde Solar Energy 
Application Centre (SEAC).’

En de komende 10 jaar moet 
ECN part of TNO…
‘…de noodzakelijke, zeer grootschalige uitrol 
van zonnestroom in Nederland en ver daar-
buiten  mogelijk maken. Dit moet gebeuren 
op een landschappelijk gezien verantwoorde 
wijze én met behoud van het maatschappelijk 
enthousiasme voor zonne-energie.’

Ten slotte, wat is volgens jou de 
kracht van Solar Magazine?
‘Solar Magazine heeft laten zien – juist in 
een tijd dat dit nog niet zo duidelijk was – 
dat de pv-sector in Nederland van groot 
belang is voor de energietransitie én voor 
de Nederlandse economie. De redactieraad 
draagt als link met belangrijke onderdelen 
van de pv-sector bij aan de inhoud van Solar 
Magazine door onderwerpen voor te stellen 
voor relevante artikelen.

novatie en in het bijzonder voor de esthetisch 
aantrekkelijke integratie van zonnestroom 
(bipv) en zonnewarmte in gebouwen. Nadat 
ik Holland Solar in 2016 heb verlaten, ben ik 
verdergegaan met de ontwikkeling van bipv 
en heb ik kunnen bijdragen aan een groter 
collectief marktontwikkelingsproject om de 
destijds prille bipv-sector aan te jagen. Dit 
heeft geleid tot de stichting BIPV Nederland, 
de belangenorganisatie voor bedrijven uit de 
bipv-sector.’

Welke opgave ligt er de komende 
10 jaar te wachten?
‘Met een steeds verder groeiende zonne-
energiemarkt in omvang en in aandachtsge-
bieden blijft verdere professionalisering van 
de branchevereniging de uitdaging. Over 10 
jaar is de toepassing van zonne-energie net 
zo gewoon als het bouwen met dubbelglas of 
een Velux-raam. Als de voorspellingen uit-
komen, zal Nederland dan aardig ‘vol liggen’ 
met zonnesystemen, toegepast op daken en 
gevels, maar ook als zonneparken en in de 

infrastructuur. Daar komen natuurlijk heel 
wat uitdagingen bij kijken.’

Ten slotte, wat is volgens jou de 
kracht van Solar Magazine?
‘Solar Magazine heeft de ontwikkeling 
van de Nederlandse zonne-energiesector 
in beeld gebracht, van het prille begin tot 
de groeimarkt die het momenteel is. Voeg 
alle Solar Magazines van de afgelopen 10 
jaar samen, en je hebt de geschiedenis van 
de sector samengevat. De kracht van het 
magazine en de uitgever is om altijd weer te 
blijven zoeken naar nieuwe ontwikkelingen 
in de markt, bedrijven zelf aan het woord 
te laten, en zonne-energietoepassingen 
in de volle breedte waaronder ook bipv en 
zonnewarmte een plaats te geven. Het is 
momenteel examentijd, en ik geef daarom 
een 10 voor 10 jaar Solar Magazine, en op 
naar de volgende 10 jaar.’

Wat is jouw mooiste persoonlijke prestatie?
‘Een overtuigend verhaal neerzetten over 
snellere innovatie door bredere samenwer-
king: voor een zaal, op een podium, in een 
commissie of in een tijdschrift. Ik heb aan de 
wieg gestaan van Solliance en een continue 
reeks van brede pv-samenwerkingspro-
jecten. De 5 voornaamste projecten? Solar 
Core, CIGSelf Verbeteren, EFFIC, PV OpMaat, 
Rolling Solar; samen goed voor zo’n 20 mil-
joen euro aan innovatiewerk met meer dan 
60 partners uit de regio.’

En welke opgave ligt nu te wachten 
op Solliance?
‘Het aanzicht van de aarde veranderen met 
nieuwe typen zonnecelmaterialen, zoals 
perovskiet. Sommige mensen denken dat 
pv-technologie wel zo’n beetje klaar is, maar 
dat is het nog lang niet. Perovskiet zou een 
revolutie kunnen betekenen. Solliance is 
dankzij het aanwezige ecosysteem een van 
de weinige partijen die al apparatuur heeft 
om het op kilometerschaal te produceren.’

Ten slotte, wat is volgens jou de 
kracht van Solar Magazine?
‘De kracht van Solar Magazine – zowel 
digitaal als gedrukt – is dat het pv-nieuws in 
Nederland als eerste brengt en vrijwel ieder-
een in het veld ook bereikt. Edwin van Gastel 
is zelf de grootste kracht. Dit omdat hij met 
tomeloze energie informatie verzamelt, hel-
der verwoordt, efficiënt verspreidt en ook  de 
grenzen opzoekt van wat er verteld mag wor-
den. Daarbij weet hij diplomatiek om te gaan 
met alle relaties in het groeiende – maar 
nog steeds relatief kleine – wereldje van 
pv Nederland. De redactieraad bestaat uit 
goed geïnformeerde oren en voelsprieten in 
verschillende domeinen en ook een paar heel 
verschillende karakters. Daarmee behoudt 
Solar Magazine de kracht van diversiteit en 
georganiseerde tegenspraak, en gaat zeker 
nog eens 10 jaar mee!’



Januari | De redactie verhoogt de 
verschijningsfrequentie van het tijdschrift 

naar 5 edities per jaar. Het magazine verschijnt 
nu in maart, mei, juni, september en december. 
In december verschijnt daarbij ook jaarlijks de 

Solar Magazine Marktgids Zonne-energie.

Juni | De redactie van Solar Magazine viert 
het 10-jarig jubileum. De nieuwsblog trekt in de 
eerste helft van 2019 meer dan 1 miljoen unieke 

bezoekers. De Zonneflits heeft inmiddels bijna 
19.000 abonnees en het tijdschrift

10 jaar Solar Magazine in vogelvlucht

Redactieraad

2009

2013

2010

2015

2016

2017

2018

2019

Nieuwsblog Energieopslag Kamervragen

Tijdschrift Zonnefl its

Marktgids

Jubileum

Oktober | Aan het bureau van 
Smit Ovens-directeur Wiro Zijlmans 
ontstaat tijdens een interview voor de 
rubriek ‘Blankendaal Versus’ van de 
industriekrant Bedrijvig Brabant het idee 
voor een vakblad over zonne-energie. 
Solar Magazine wordt geboren!
December | De redactieraad van Solar 
Magazine ziet het levenslicht. Ando 
Kuypers (TNO), Paul Wyers (ECN), 
Arthur de Vries (Holland Solar) en 
founding father John Blankendaal 
(Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij) 
zijn de leden van het eerste uur.

Mei | na een opstartfase van bijna driekwart jaar verschijnt 
de eerste editie van het tijdschrift Solar Magazine. In de 
loop der jaren verschuift het zwaartepunt van upstream 

naar downstream: van machinebouwers voor pv-fabrikanten 
naar installateurs van zonnepanelen en zonnecollectoren.

September | Solar Magazine slaat zijn vleugels uit naar het 
buitenland. Voor de EU PVSEC, Europa’s grootste vakbeurs 

voor solar technologie, wordt een speciale Engelstalige 
editie van het tijdschrift gemaakt ter promotie van de 

Nederlandse solar bedrijven.

Januari | Solar Magazine 
gaat digitaal: de nieuwsblog 
SolarMagazine.nl en de 
wekelijkse e-mailnieuwsbrief 
Zonneflits worden gelanceerd. 
In het eerste jaar trekt de 
website ruim 80.000 unieke 
bezoekers.

Zomer | Els Stultiens 
wordt als eind- en 

webredacteur toegevoegd aan 
het redactieteam van Solar Magazine.

November | De e-mailnieuwsbrief Zonneflits 
verwelkomt zijn 10.000e abonnee.

Mei | Dé Duurzame Uitgeverij 
introduceert een multimediaal 
platform over energieopslag: 
Smart Storage Magazine. Het 
bestaat uit een nieuwswebsite, 
maandelijkse e-mailnieuwsbrief 
en een halfjaarlijks tijdschrift 
dat meegezonden wordt met 
Solar Magazine.

Najaar | Marco de Jonge Baas, al 20 jaar actief 
als tekstschrijver in de maakindustrie, komt het 

redactieteam van Solar Magazine versterken.

December | De redactie lanceert de Solar Magazine 
Marktgids Zonne-energie. Deze jaarlijkse uitgave 

maakt als wie-is-wie-gids onderscheid in 
verschillende marktsegmenten, inclusief 

redactionele artikelen en bedrijfsprofielen.

December | Een heugelijke 
mijlpaal voor de redactie: 
naar aanleiding van een artikel 
in de december-editie van het 
tijdschrift worden er Kamervragen 
gesteld over woningcorporaties 
die belemmerd worden bij de 
uitrol van zonne-energie.




