
 

 

Geconcentreerde zonthermie in de warmtetransitie 
 
Deze bijeenkomst zal worden gehouden op  
Datum:  zaterdag 28 augustus aanstaande in de  
Plaats:  Agnieten Kapel in Gouda, Nieuwe Markt 100, 2801 GR Gouda. (onder voorbehoud van  
Corona maatregelen, in dat geval zal de bijeenkomst digitaal gehouden worden) 
Tijd:        13:30 uur inloop  

14:00 uur start programma 
16:00 uur netwerkborrel voor zover Corona dat toelaat. 

De toegang bedraagt 25 Euro, voor leden gratis (lidmaatschap 25 Euro) 
IBAN: NL08 RABO 0140 8494 40 t.n.v. Vereniging voor ZKC te Gouda 
Er zijn beperkte plaatsen,. De plaatsen worden toegekend op volgorde van aanmelding. Betaling moet minimaal twee dagen van te 
voren binnen zijn. Aan de deur kan niet betaald worden. 

 
Thema: Geconcentreerde zonthermie in de warmtetransitie 
 
Sprekers: 
 
Marc Peters van Darel bv  Dit bedrijf begeleide  Azteq (België) bij de bouw van 3 trogspiegelcentrales 

gebouwd in België, twee voor de industrie en 1 voor stadsverwarming. 

Carsten Corino, & Amelie Krahl  van Sunoyster,  (Duitsland):       Dit bedrijf heeft een bijzondere 
trogspiegel ontworpen die niet alleen de zon van oost naar west kan volgen 
maar ook met de zon meedraait. Bovendien kunnen er op het systeem nog 
zonnepanelen bevestigd worden waardoor het behalve warmte ook 
elektriciteit kan produceren. 

Daarnaast zullen een aantal leden van onze vereniging in een pitch kort vertellen waar ze mee bezig zijn. 
 
Na een aantal bijeenkomsten gewijd te hebben aan Waterstof uit de woestijn leek het ons tijd eens te kijken 
wat CSP in Nederland kan betekenen. We hebben daartoe in het voorjaar een Focusdocument geschreven, 
dat goed ontvangen is. De provincie Zuid-Holland heeft ons uitgenodigd voor een gesprek en met het 
Planbureau voor de Leefomgeving hebben we verschillende gesprekken gevoerd over nut en noodzaak. 
Daarnaast heeft het ingenieursadviesbureau Sweco belangstelling getoond en zij hebben plannen om het 
rapport in het Engels te vertalen. 
 

.In verband met Corona is het verplicht u aan te melden. Dit kan via secretaris@zonnekrachtcentrales.nl. 

https://goudabruist.nl/locatie/494/agnietenkapel
https://www.zonnekrachtcentrales.nl/wp-content/uploads/2021/03/VZKC-Focusdocument-warmtetransitie-final-11-maart-2021.pdf
mailto:secretaris@zonnekrachtcentrales.nl

