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Natuurlijk licht met bijverlichting
door Henk van Weert
e-mail: h.vanweert@ed.nl
EINDHOVEN – Het Eindhovense
duurzaamheidsbedrijf Eco Solutions heeft een standaard lichtkoepel opgewaardeerd naar een systeem dat dag en nacht goedkoop
licht in bedrijven brengt. Eco Solutions heeft een Amerikaanse
Sun Tracker voorzien van led-verlichting, maar die werkt alleen als
het echt nodig is.
Volgens René Stallenberg en Robin van Hameren van Eco Solutions werken veel bedrijven nog
met ouderwetse lichtstraten. Dat
zijn panelen in het dak van productiehallen waardoor daglicht
naar binnen valt. Als er onvoldoende natuurlijk licht beschikbaar is, gaan de TL-balken aan.
Stallenberg vindt dat allesbehalve
duurzame oplossingen. „Het kan
tegenwoordig heel anders. Bij
Kingspan Unidek in Gemert hebben wij een proefproject uitgevoerd, waarin we voldoende licht
op de productievloer brengen.
Lichtstraten zijn ouderwets. Of ze
brengen te veel warmte naar binnen, of ze fungeren als een koudebrug. Effect is dat ze in veel bedrijven wit gekalkt wordt. Het systeem dat wij ontworpen hebben
zorgt ervoor dat er in 70 procent
van de tijd natuurlijk licht via de
koepels naar binnen valt. Als het
donker wordt, gaan automatisch
leds aan om bij te verlichten.
Zelfs als er een onweerswolk voorbij trekt treden de leds in werking.”
Lichtstraten zijn niet meer nodig.
Bij Unidek heeft Eco Solutions
een aantal zogenaamde Sun
Trackers op het dak geïnstalleerd.
Met behulp van spiegels verspreiden die het natuurlijk licht over
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䡵 Lichtkoepels op het dak van Kingspan Unidek.

de vloer. De sterkte van het licht
is minimaal 220 lux.
De stroomkosten lopen sterk terug, zegt Eco Solutions. Stallenberg en Van Hameren willen hun
systeem nog verder vernieuwen.
Door de koepels te voorzien van
zonnepanelen en accu’s moet het
verlichtingssysteem zelf zijn energie kunnen opwekken. „Midden

volgend jaar willen we zover
zijn,” aldus Van Hameren.
De verbeterde Sun Tracker is niet
voor alle gebouwen geschikt. „Dit
is typisch iets voor eenverdiepingsgebouwen. Bedrijfshallen,
zwembaden, sporthallen.”
In gebouwen met meer bouwlagen werkt het systeem niet, of het
zou te duur worden om licht door

meerdere etages heen te geleiden.
Eco Solutions is met verschillende andere partijen in gesprek over
opdrachten. Stallenberg: „Dit is
zowel iets voor renovatie als
nieuwbouw. En het is een duurzame oplossing, want wij willen
niet anders. Je gaat uit van natuurlijk licht, met beperkte bijverlichting.”

Zonneboiler-producent Zen Duurzaam failliet
Zonne Energie Nederland International in Breda is bankroet. Dochterbedrijf Redenko heeft uitstel
HELMOND – Een half jaar na zijn van betaling gekregen. De Belkomst naar Helmond is Zen Duur- gische vennootschap Zen Productions in Westerlo is ook failliet.
zaam op de fles.
Hans
Brekelmans
De leverancier en producent van Directeur
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het instorten van de markt
zonneboilers,
zonnecellen
en Dagblad
warmtepompen, is failliet ver- voor zonnestroom in België en de
klaard door de rechtbank in Den concurrentie in Nederland van
door Peter Scholtes
e-mail: p.scholtes@ed.nl
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reren als oorzaak van de finan- Brekelmans heeft zich bij curator
Ben Arends van Keizers Advocaciële problemen.
Zen was al afgeslankt van een om- ten gemeld als kandidaat voor een
vang van 40 naar 15 werknemers doorstart. De curator onderzoekt
de mogelijkheden van voortzettoen het naar Helmond kwam.
Brekelmans stelt dat plannen om ting van Zen. Ook andere partijen
extra financiering los te krijgen of hebben interesse getoond.
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partners in
het winstgevende onderdeel
denko bij een andere partij onder de coöperatie Helmond Bespaart
te brengen, zijn mislukt. „We heb- Energie die binnenkort wil star-
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