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De opgave liegt er niet om. In het kader 
van van ‘Fit for 55’ moet de CO2-uit-
stoot van Nederland in 2030 met 55% 
omlaag ten opzichte van 1990: de ener-
gietransitie. Verduurzaming maakt een 
belangrijk deel uit van die energietran-
sitie. Veel bedrijven zijn gemotiveerd 
om daarmee aan de slag te gaan. Maar 
als ze eenmaal beginnen, zien ze begrij-
pelijkerwijs al snel door de bomen het 
bos niet meer. Kenter wil haar klanten 
begeleiden en ontzorgen in de omgang 
met het energievraagstuk, maakt CEO 
Erik van der Ende duidelijk. 

“Veel klanten zijn bezig met eigen 
duurzame energie-opwek en willen 
elektrificeren om minder afhankelijk 

van fossiele energie te worden”, weet Van der 
Ende. “Maar het Nederlandse elektriciteits-
net kan op veel plekken zowel extra afname 
als extra toelevering niet aan, dit wordt 
netcongestie genoemd. Die netcongestie bij 
de netbeheerder maakt het voor bedrijven 
complex om alle consequenties die samen-
hangen met eigen opwekking en elektrificatie 
te overzien.” 

Omdat veel steden steeds strenger worden op 
het toelaten van voertuigen met  
verbrandingsmotor, hebben transportbedrij-
ven behoefte aan een overstap naar elektri-
sche tractie, inclusief de bijbehorende laadin-
frastructuur. Van der Ende: “Ook zo’n casus 
is complexer dan misschien op het eerste oog 
lijkt, zeker als dit wordt gecombineerd met 
eigen elektriciteitsopwekking. Bedrijven wor-
den geconfronteerd met een palet aan keuzes. 
En omdat voor ieder bedrijf de juiste keuze 
anders is, is het zaak het traject zorgvuldig af 
te wegen.”

Trias Energetica
Kenter is als specialist op het gebied van 
middenspanning de partij bij uitstek om 
bedrijven in hun energiekeuzes te bege-
leiden, zegt Van der Ende: “Veel grootver-
bruikers kennen ons als meetbedrijf dat 
het verbruik registreert. Maar daarnaast 
zijn we ook actief in het advies geven over 
en ontwerpen van de totale energie-in-
frastructuur. Dit omvat de installatie van 
transformatoren, laadpalen, energieopslag, 
de realisatie van zonnepanelen, generato-
ren en energiemanagementsystemen.

We overzien daarbij alle aspecten van de 
‘trias energetica’. Hoe eerder we worden be-
trokken om mee te denken over een (totaal)
plan, hoe beter we kunnen bijdragen aan 
optimalisering van de energie-oplossing. ”

De eerste vraag bij elk energieplan is: waar 
kan ik besparen? Van der Ende: “Soms is er 
subsidie voor investeringen in duurzame 
apparatuur mogelijk, maar de duurzaamste 
energie is de energie die je niet verbruikt. 
Besparen is aantrekkelijk, al vraagt dat 
veelal ook om investeringen. De weg naar 
de beste oplossing begint dan ook met het 
creëren van inzicht in energieverbruik. Veel 
bedrijven weten niet precies hoeveel energie 
ze waar in hun processen verbruiken.”

Als dat eenmaal in kaart is gebracht, komt 
duurzame opwekking aan de orde. Meestal 
gaat het om een oplossing met zonne- 

panelen. Daarvoor werkt Kenter samen met 
betrouwbare partners. Omdat er een groot 
deel van de tijd een mismatch is tussen de 
elektriciteitsproductie en de elektriciteits-
vraag vanuit de productieprocessen, kan 
(batterij) opslag interessant zijn om vraag en 
aanbod te balanceren. Daarvoor is een goed 
vergelijk tussen een eigen (kostbare) opslag 
en de lokale beschikbare capaciteit van het 
net van de netbeheerder nodig. Is er lokaal 
sprake van netcongestie en gaat dit nog ja-
ren duren? Dan kan het kopen of huren van 
een energieopslagsysteem uitkomst bieden. 
Zo realiseert Kenter dagelijks korte- en 
middellange termijn oplossingen, gericht op 
lange termijn verduurzaming.”
   
Betrouwbaar en betaalbaar      
Als er eenmaal een totaalplan ligt, betekent 
dit niet automatisch dat het in één keer 
moet worden uitgevoerd, merkt Van der 
Ende op. “Technisch is er van alles mogelijk. 
We kennen alle oplossingsrichtingen. Maar 
het gaat ons alleen om oplossingen die ook 
economisch haalbaar en betaalbaar zijn. We 
benaderen het energievraagstuk vanuit het 
perspectief van de klant. Daarom kunnen 
we in samenspraak een fasering aanbrengen 
die het bedrijf past en die het beste aansluit 
op de externe ontwikkelingen die we vanuit 
onze kennis en expertise kunnen voorzien.” 

Samen vooruit
Als realisatie eenmaal aan de orde is, kan 
Kenter dat proces regisseren. Van der Ende: 
“In dit proces bieden we onze klanten 
de vrijheid om te kiezen voor een huur-
constructie zodat investering in kostbare 
nieuwe assets voor hen niet nodig is. Dit 
combineren wij met pro-actief onderhoud 
door onze eigen mensen en aanvullende 
24/7 service (energiezekerheid as a ser-
vice). Zo staan we op alle aspecten voor 
een betrouwbare en betaalbare oplossing”, 
benadrukt Van der Ende. 
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“Het gaat ons alleen om 
oplossingen die haalbaar en 
betaalbaar en daarmee echt 

duurzaam zijn.”
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Erik van der Ende
CEO van Kenter

Ga de energietransitie in met Kenter

Cable pooling
Als de wind waait, schijnt de zon 
vaak niet. En als de zon schijnt, 
waait het meestal niet. Wind- 
en zonneparken die dicht bij 

elkaar liggen kunnen daarom 
prima op één kabel of één 

aansluiting worden aangesloten. 
Dat noemen we Cable pooling. 
Deze oplossing kan interessant 
zijn voor ondernemers die zich 

bevinden in netcongestiegebied.

Totaaloplossing
Van een basismeetdienst 

voor uw energieverbruik tot 
volledig laadplein gevoed door 
zonnepanelen: de specialisten 
van Kenter helpen u graag bij 

het realiseren van de optimale 
energie-infrastructuur. Van een 
(financiële) haalbaarheidsstudie 

en advies tot en met realisatie 
inclusief service en onderhoud. 
Kenter zorgt tevens voor data 
en inzicht middels een online 

dashboard.   

Meer weten?
Ga naar www.kenter.nu


