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EIGEN
in het agrarische bedrijf

Familie Evers uit Putten
ONDERNEMER AAN HET WOORD
Sinds 2006 runnen Wouter en Arien Evers hun

Al met al werd het idee snel concreet. Een

kalverhouderij in Putten. Een oud familiebedrijf,

voorstel werd geboren om op de nieuwe stal 256

want Wouter is de 4 generatie die aan het roer

zonnepanelen te installeren. Daarachter een kleine

staat. In de loop van de jaren is de stap gemaakt

windmolen met een masthoogte van slechts 20

van melkveebedrijf naar 100% kalverhouderij.

meter. In verband met de ligging van de schuur zijn

Met verbouw en nieuwbouw in 2006, 2009 en

de 256 zonnepanelen verdeeld over de twee zijden

2015 is het bedrijf uitgegroeid naar een capaciteit

van het dak.

van ruim 1500 kalveren.

Samen met Van Westreenen, adviseurs voor het

e

buitengebied, ontwikkelde BestWatt het plan. Het
Uitbreidingen, plannen en vooruitzien. Het tekent

landschapsplan en vergunningstraject werden

het ondernemerschap van de Familie Evers. Via

uitgewerkt en bij de gemeente Putten ingediend.

vrienden kwam Wouter begin dit jaar in contact met

Wouter: “Het vergunningstraject bij de gemeente

Joop Bettink, eigenaar van BestWatt.

liep heel soepel. Heel positief dat de gemeente een

Met zonnepanelen had Wouter helemaal niets, maar

vooruitstrevende rol in energietransitie op zich wil

de kans om eens iets met windenergie te doen leek

nemen. Binnen twee maanden was het hele verhaal

hem interessant.

geregeld.”

De landelijke discussie over klimaatbeleid en
energietransitie gaat de Familie Evers niet voorbij.

Inmiddels staat de installatie ongeveer 4 maanden.

Ondernemen is vooruitzien. Al snel werd het idee

Het installatieproces ging vlot. Twee werkdagen

geboren om in de toekomst onafhankelijk te zijn

waren er nodig om alles gebruiksklaar te maken.

van het energienetwerk.
Na een gesprek met BestWatt werd wel duidelijk
dat de volledige energievoorziening niet alleen uit
wind te halen is. Het BestWatt concept voorziet
in een combinatie van energie uit zon en wind.
Zonen windenergie
vullen elkaar
perfect aan.
Jaarpoductie
duurzame
energie
Onderstaande grafiek maakt dat duidelijk.
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Zonne-energie
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Wouter Evers: “Eigen
energieopwekking werkt als
een virus.
Het is gewoon een sport
geworden ...”
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Het kalverbedrijf gebruikt flink wat energie. Onder
andere om het water op te warmen waarmee het
melkpoeder wordt gemengd. Daarnaast draaien de
ventilatoren, de voerkeuken, etc. Een behoorlijke
energievraag (circa 60.000 kWh per jaar).

zonnepanelen en windmolen aan energie op? En

grootst. Nu is dat geen probleem. Als er stroom

vooral: Hoe kan ik mijn eigen energie zo efficiënt

over is wordt er terug geleverd aan het net. Is er

mogelijk inzetten. Zo wordt de elektrische voerkar

weer stroom nodig, dan wordt deze weer gebruikt.

overdag opgeladen.

geleverde stroom van de windmolen.”

Arien: “We willen niet
dat de grote energiemaatschappijen straks onze
koers gaan bepalen.”

Buurt

“Na

Hoe reageerde de omgeving op deze installatie?

warmtepomp of ketel met warmtestaven aan te

Wouter en Arien: “Heel enthousiast. Toen ze de

schaffen. De laatste is heel interessant, want deze

aanvraag in de krant zagen was de reactie: Wat

werkt als een accu.

zijn jullie nu weer aan het doen? Er waren geen

Bij piekmomenten gebruiken we de stroom om het

bezwaren. Nu alles staat is men nog steeds positief.

water voor te verwarmen. Nu doen we dit al met

Dusdanig dat meerdere ondernemers uit de regio

biomassa. Je moet altijd water vanaf ca. 7 graden

overwegen om zelf een dergelijk concept te

opwarmen naar de benodigde 80 graden.

installeren.”

Als we op deze manier het water al kunnen

Vanwege de beperkte masthoogte is de kleine

voorverwarmen hebben we véél minder energie

molen nauwelijks aanwezig in het landschap.

nodig om het voer te bereiden.”

Praktijk is dat het hele bedrijf de laatste maanden
volledig draait op eigen stroom. Zelfs ’s nachts had
ik meerdere keren geen stroom nodig van buitenaf.
De ventilatoren en voerpompen werkten op de

een

jaar

draaien

overwegen

we

een

Ook elementen als slagschaduw en geluid zijn te
Advies

verwaarlozen.

“Energievoorziening is een sport geworden”, aldus
Toekomst

Wouter. “Naast het nemen van verantwoordelijkheid

Wouter: “Ik wil eerst een jaar draaien om te zien

voor klimaat en nageslacht is het ook gewoon leuk

hoeveel energie er wordt opgewekt. Daarna hebben

om met je eigen energie bezig te zijn.

we de volgende plannen klaarliggen. In totaliteit

Ik kan collega agrariërs zeker aanraden om een

POWER AS A BUSINESS

wekken we ongeveer 30% meer stroom op dan we

dergelijke installatie te plaatsen. Energie wordt

zelf nodig hebben. Mijn doel is om straks helemaal

alleen maar duurder. Terwijl deze installatie best

volgens

onafhankelijk van het stroomhuisje te zijn.” Arien:

snel terug te verdienen is. Vanaf dat moment

“We willen niet dat de grote energiemaatschappijen

is de energie praktisch gratis en heb ik een

straks onze koers gaan bepalen.”

verdienmodel.”

Op de piekmomenten van de dag – wanneer er

Energie als verdienmodel

gevoerd moet worden – is de energievraag het

De kunst is een verdienmodel te creëren met
een stip op de horizon. Met andere woorden:
Waar ligt het break-even punt.
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Financiering
Ook is het mogelijk om een installatie te laten
financieren door BestWatt. In dit geval betekent
het de installatie in 5-10 jaar eigendom is.
Met andere woorden: Een duurzame energie
installatie als spaarpot. Met wel een heel goed
rendement. Want zo’n combinatie gaat gerust
25 jaar mee.

Het hele jaar door
DUURZAME ENERGIE

WILLEMSEN
Varkenshouder. Verduurzaming door middel

HARDEMAN

van zonne- en windenergie.

Rundveehouder. Volledig zelfstandig met
windturbine, zonnepanelen en opslag.

Klimaatverandering. Misschien wel het meest

Zon- en windenergie vullen elkaar perfect aan. Op

genoemde woord van dit decenium.

zomerse dagen wekken wind-molens minder op,
terwijl zonnepanelen overuren draaien. ‘s Nachts

De afbeelding hierboven geeft de discussie haarfijn

en bij somber weer, staan windmolens juist lekker

weer. Tussen de aarde en ozonlaag verbranden we

te draaien. BestWatt biedt u een totaaloplossing

o.a. heel veel fossiele brandstoffen. Dit zorgt voor

waarin de juiste hoeveelheid duurzame energie

de opwarming van de aarde. Daarom voluit gebruik

wordt opgewekt voor uw bedrijfsvoering. Een

maken van energiebronnen die altijd beschikbaar

combinatie van duurzame energieopwekking én

zijn!

energie-opslag.

Jaarpoductie duurzame energie

kWh

Windenergie

BRANDS

KNOTNERUS BRUINS

Akkerbouwer in Noord-Groningen direct aan

Akkerbouwer. Focus op windenergie, vanwege

de Waddenzee.

hoog energieverbruik in winterperiode.

VISSER

VAN HELL

Melkveebedrijf met 3 robots. Opwek en

Pluimveebedrijf. Ideale balans tussen zon- en

gebruik perfect op elkaar afgestemd.

wind energie.

Zonne-energie
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WINDENERGIE

ZON-ENERGIE

ENERGIEOPSLAG

Steeds meer bedrijven kiezen

Zonnekracht is onuitputtelijk.

Soms wekt de natuur meer energie

voor een KLEINE windmolen. Kost

Moderne zonnepanelen hebben een

op dan u nodig heeft. Met onze

weinig ruimte in en levert een mooi

hoog rendement tegen lage kosten.

opslagoplossing benut u deze

rendement op.

Zo haalt u het beste uit de zon.

energie wanneer het u uitkomt.

RENGINEERS
renewable energy engineers

Rengineers is de nieuwe naam voor Bettink
Service Team. Marktleider in monitoring,
service en onderhoud van grote windmolens in
West-Europa. Daarnaast is Rengineers dealer
van BestWatt. Een prachtige combinatie van
duurzame energieoplossingen met technische
optimalisatie wat zorgt voor het beste
rendement.
MEER INFORMATIE

Energieweg 23, Barneveld
(0342) 406464, info@mybestwatt.nl

www.mybestwatt.nl

De mensen van BestWatt kun je freaks noemen.
Duurzame energievoorziening is onze passie.
De voordelen voor klimaat en uw
energierekening stimuleren ons om graag en
met u over onze passie te spreken.

