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Maarten Strengers (Greenlink Solar):

‘Afrika is ondernemen voor gevorderden’
Greenlink Solar. In Afrika misschien wel een bekendere 

naam dan in Nederland. Het Bilthovense zonne-
energiebedrijf heeft in de afgelopen jaren dan 

ook internationaal furore gemaakt met 
icoonprojecten op het Afrikaanse 
continent, waarbij zonnepanelen 

gecombineerd worden met 
energieopslag. ‘In een lodge 

in de Serengeti mag de 
stroom nooit uitvallen en 

is kwaliteit extreem 
belangrijk’, aldus 

Maarten Strengers 
van Greenlink Solar.

Het cv van Greenlink Solar kan met recht imposant ge-
noemd worden. Zo werden onder andere Vamizi Island van 
Mozambique, de Mwiba Lodge in Tanzania, de Centrale 
bank van Gambia en het ziekenhuis van Dar es Salaam in 
Tanzania van autonome energiesystemen voorzien, met 
zonnepanelen als kloppend hart.

Serengeti
Greenlink Solar heeft volgens Strengers een holistische aan-
pak. ‘We kijken niet naar hoeveel zonnepanelen er op een dak 
kunnen, maar naar de totale energiehuishouding. We stellen 
eerst vast welke energiebehoefte er is. Van watermanagement 
tot verlichting, warmtegeneratie en stroomopwekking. De 
producten die we leveren lopen dan ook uiteen van zonnecol-
lectoren tot batterijopslagsystemen en zonnepanelen. Het 
gaat voor het overgrote deel om zakelijke projecten; van de 
energievoorziening voor eilanden tot lodges, bankkantoren 
en scholen. Klanten kopen dus bij ons geen zonnepanelen, 
maar een complete energievoorziening. Onze kennis en kunde 
is door deze totaalbenadering uniek. Om een lodge midden 
in de Serengeti van energie te voorzien moet je als bedrijf 
gespecialiseerd zijn. Voor sommige projecten moeten we 2 
dagen reizen met een truck om de plaats van bestemming te 
bereiken. Gasten van deze lodge betalen in de meest extreme 
vorm 10.000 dollar per dag. Op zo’n plek mag de stroomvoor-
ziening niet uitvallen en is kwaliteit extreem belangrijk.’

Servicecontract
Strengers’ bedrijf heeft in Oost-Afrika 
vestigingen in Kenia en Tanzania en in 
West-Afrika in Guinea en Gambia. ‘En 
in Midden-Afrika gaan we een depen-
dance in Zambia openen’, aldus Stren-
gers. ‘We zijn in nog veel meer landen 
actief en het is belangrijk dat we onze 
monteurs binnen een acceptabele tijd-
spanne op de site kunnen hebben als 
er eventueel problemen zijn. Afhankelijk 
van het servicecontract dat de klant 
heeft afgesloten, moeten we binnen 12 
tot 24 uur ter plaatse zijn.’ 

Loodzuurbatterijen
Inmiddels heeft Greenlink op het Afri-
kaanse continent honderden energie-
systemen uitgeleverd. Strengers: ‘Het 
gaat om kleine, maar ook vele tientallen 
grote systemen. Bij die systemen heb 
je het al snel over honderden zonnepa-
nelen. Zo hebben we een groot off grid-
energieproject gebouwd met 1 mega-
wattuur aan accucapaciteit door middel 
van loodzuurbatterijen.’ 

Extreme dingen
In de komende 3 tot 5 jaar wil Stren-
gers in meerdere Afrikaanse landen 
vestigingen openen. ‘Dit moet bij-
dragen aan een nog meer gebalan-
ceerde bedrijfsvoering, want in Afrika 
gebeuren er nog wel eens extreme 
dingen waardoor de economie in een 
land volledig stil kan vallen. Zo vertrok 
recentelijk in Gambia een dictator, 
viel bij het aantreden van de nieuwe 
regering de gehele economie stil en 
verstoorden in Kenia de verkiezingen 
de economische groei. In Tanzania is 
de president op zijn beurt drukdoende 
met het bestrijden van de corruptie. 
Onze containers staan daardoor soms 
3 weken vast in de havens omdat er 
een regeltje is veranderd of iets der-
gelijks. Kortom, Afrika is ondernemen 
voor gevorderden en dat maakt het zo 
leuk.’ Strengers is er de man niet naar 
om erover te klagen, noch om mee te 
gaan in de corruptie. ‘Het zou voor ons 
heel gemakkelijk zijn om geld onder de 
tafel te schuiven, maar als je daaraan 

begint is het einde zoek. Ondertus-
sen hoor ik Nederlanders regelmatig 
zeggen dat Afrika zo corrupt is, maar 
mijns inziens valt dat allemaal nogal 
mee. In Nederland was met één bouw-
fraude 350 miljoen euro gemoeid. Dat 
is net zoveel geld als de gehele Gam-
biaanse economie? Welk land is er dan 
meer corrupt?’

Zelfstandige vestigingen
Strengers en zijn compagnon Pepijn 
Steemers zijn dan ook ideologisch 
ingesteld. ‘Het liefst hebben we een 
bedrijf met zelfstandig opererende ves-
tigingen in diverse Afrikaanse landen. 
Pepijn en ik houden ons dan bezig met 
“passieprojecten” die ten doel heb-
ben om te investeren in het Afrikaanse 
onderwijs. We denken aan mobiele 
energiesystemen met bijvoorbeeld 
30 pc’s of tablets met een onderwijs-
curriculum dat afgestemd is met de 
lokale ministeries van onderwijs. Want 
onderwijs is de belangrijkste drijver van 
vooruitgang, daar geloven we in.’

r.e.think energy

Als een van de grootste pv systeem leveranciers ter 
wereld combineren we wereldwijde ervaring 
met lokale experten. We werken hard om lokale 
installateurs en bedrijven te helpen slagen. Met meer 
dan 25 jaar ervaring brengen wij u betrouwbare 
industriële inzichten, de beste producten en onge-
ëvenaarde klantenservice – allemaal van een enkele 
bron. Voor meer info bezoek solar-distribution.
baywa-re.nl

BayWa r.e. wordt snel wereldleider in zonne-, wind-, 
bio-, en geothermische energie. Wij zijn ideaal 
gepositioneerd om de grootste uitdaging van onze 
generatie tegemoet te gaan: betrouwbare en schone 
energie leveren. 

Kijk op baywa-re.com voor meer informatie over 
BayWa r.e. en haar netwerk in de hernieuwbare 
energie.
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Een van de grootste zonne-
energie leveranciers ter 
wereld - maar altijd dichtbij.


