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Zonne-energie op industriële schaal van IZEN
10.000 m² aan zonnepanelen op solar carports bij UZ Brussel, Boortmalt en Westvlees

I

ZEN, het merk voor 100% slimme energie van VINCI Energies in België, voltooide recent zijn derde
grote solar carport in ons land, samen goed voor meer dan 10.000 m2 aan zonnepanelen en meer dan
2,5 miljoen kWh aan hernieuwbare energie. Deze drie projecten gebeurden in opdracht van Menapy,
een Vlaamse groenestroomspecialist die met zijn solar-as-a-servicemodel in België, Frankrijk, Spanje
en Italië optreedt als tussenpersoon en financier. Zo kunnen bedrijven zonder eigen investering de stap
zetten naar goedkope en duurzame energie.

Lokale helden

Menapy werd opgericht werd door enkele
solar-veteranen en Belgische investeerders. Voor het ontwerp, aankoop en plaatsing gaat de firma op zoek naar de beste
partner voor elk project. In België kwam
IZEN voor de solar carports telkens als
eerste uit de bus.
“In elk land werken we met lokale sterkhouders. Daarbij zoeken we een combinatie van factoren: engineering knowhow
en expertise, veiligheid, de nodige schaal,
zowel technisch als administratief, en
natuurlijk een competitieve prijs. IZEN
scoort sterk op alle vlakken”, verklaart Tom
Pollyn, oprichter en general manager van
Menapy. “Verder is ook de communicatie
voor, tijdens en na de installatie cruciaal.
Ook daar wist IZEN zich te onderscheiden.”
Kwaliteit, betrouwbaarheid en
langetermijndenken

“Zonne-installaties, zeker op industriële
schaal, zijn complexe projecten. Dan maken onze twintig jaar ervaring, expertise

en grootte het verschil. Door te gaan voor
kwaliteit, betrouwbaarheid en een duidelijke langetermijnvisie en te doen wat we
zeggen, weten klanten dat ze ons met een
gerust hart hun projecten kunnen toevertrouwen, tegen heel competitieve prijzen.
En dus komen ze terug”, stelt Jo Van Beek,
sales project manager bij IZEN.
Drie projecten

Menapy en IZEN realiseerden samen al
drie solar carport projecten in België: voor
UZ Brussel, Westvlees en Boortmalt.
Sven Hebbelinck (UZ Brussel): “Duurzaamheid is een pijler van ons beleid, dus kozen we voor een solar carport met laadpalen. De omstandigheden waren niet
eenvoudig, zoals de ligging op minder dan
60 meter van beschermd Natura 2000-gebied, en het feit dat de parking tijdens de
werken in gebruik moest kunnen blijven.
Dankzij de heldere communicatie, goede
planning en opvolging van IZEN verliep
alles verrassend vlot.”
AnthonyVan Eeckhout,(Westvlees–Belgian

Pork Group): “Westvlees heeft enorm veel
koeling nodig, en zet al jarenlang in op
verduurzaming. De solar carport past dus
perfect binnen de bedrijfsfilosofie, en
is bovendien een echt visitekaartje. De
stroomproductie is niet het enige aspect,
ook het regenwater van de solar carports
wordt opgevangen en hergebruikt. Voor
onze werknemers is het een plus om hun
auto ’s avonds volledig opgeladen en aangenaam fris aan te treffen.”
In de haven van Antwerpen bouwden IZEN
en Menapy een solar carport voor Boortmalt, de grootste moutgroep ter wereld.
“We zijn een zeer energie-intensief bedrijf”,
vertelt Joris Van Valckenborgh van Boortmalt. Omdat het bedrijf zijn CO²-uitstoot
tegen 2030 met de helft wil verminderen,
koos het voor een solar carport. “Er werden zestig laadpalen geïnstalleerd voor
werknemers of bezoekers. Verder zorgt
het afdak natuurlijk ook voor schaduw en
verkoeling in de zomer.”
Door IZEN
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