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Gutami Solar is een van de toonaangevende zonnepanelenexperts 

die ons land telt. In een tijd waarin de energietransitie naar zuinigere 

en milieuvriendelijke energie aan de orde is, nemen zij het Belgische 

en globale energielandschap vanop de eerste rij onder de loep “En 

dat ziet er helaas niet overal even fraai uit”, vertelt CEO Marina 

Doggen.

Als CEO van Gutami Solar, groothandel 
in zonnepanelen, volgt Marina Doggen de 
huidige energietransitie op de voet. “Ik 
constateer daarbij vandaag de dag dat 
België, in vergelijking met onze buurlanden, 
gigantisch achterophinkt. Tussen 2008 en 
2012 waren we nochtans bij de beste van 
de klas, mede dankzij de subsidies voor 
zonnepanelen toen. Ondertussen is dat 
helaas niet meer het geval en moeten we nu 
ook Nederland voorlaten, dat het nochtans 
eerst minder goed deed dan wij.”

“Maar daar is de laatste jaren echt een 
kentering gekomen”, legt Marina uit. “De 
regering pusht meer op groene energie en 
is bezig met de grote markt van sociale 
huurwoningen te optimaliseren met betere 
isolatie, warmtepompen, zonnepanelen … 
Een stevige investering, maar wel eentje 
die zal renderen.”

“De grootste koplopers zijn uiteraard 
onze Scandinavische noorderburen. Net 
zoals zij op veel andere maatschappelijke 
vlakken verder vooruitdenken, is dat zeker 
bij energietransitie het geval. Maar ook 
Duitsland is sterk bezig met gigantische 
zonnepaneel- en windparken en installaties 
voor bedrijven. Daar staan wij nog mijlenver 
vanaf, dat valt moeilijk te ontkennen.”

“Afgelopen jaar werd er bijvoorbeeld voor 
maar 361 Megawatt aan zonnepanelen 
geplaatst in België. Dat is veel te weinig. 
We moeten een serieuze tand bijsteken als 
we denken tegen 2050 energieneutraal te 
kunnen zijn. Zoals we nu bezig zijn, halen we 
de doelstellingen van 2020 zelfs niet.”

Bouwen en verbouwen
Zijn er toch kleine lichtpuntjes in het 
Belgische energievraagstuk? “Kleintjes”, 
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lacht Marina. “Wat goed is, zijn de 
verstrengde normeringen voor nieuwe 
woningen. Een must en een stap in de goede 
richting. We zien dat meer warmtepompen 
worden geïnstalleerd, dat mensen meer 
rekening houden met de bouwrichting 
van hun huis om zon op te vangen en dat 
ruimtes binnen de woning beter verdeeld 
worden. Idealiter wordt alles gebouwd 
in functie van energie. Ook qua stenen, 
plafonds, vloeren … zijn er vernieuwingen 
op de markt die er mee voor zorgen dat 
energie zo weinig mogelijk van buitenaf 
moet worden benut.”

“Helaas volgt hierna wel een maar. Het 
gaat niet snel genoeg. Want wat met al die 
oudere huizen? Het grote probleem is de 
kost van energiezuinigheid. Zonnepanelen 
zijn dan wel gedaald in prijs en ook 
warmtepompen zijn al betaalbaarder, 
toch blijft het een zware kost om erbij te 
nemen. Een investering die niet iedereen 
even graag doet en die vanuit de overheid 
meer ondersteund moet worden. Een tip die 
ik zou meegeven: laat zulke investeringen 
vanaf het begin voorzien in je lening.”

“Voor veel mensen is zo’n investering 
helaas geen optie. Zij hebben nu al moeite 
om hun energierekeningen te betalen, 
wat samenhangt met de vervuilende en 
energievretende energiebronnen die zij nu 
vaak gebruiken. Daar moeten maatregelen 
voor worden genomen. Ondersteun hen 
bijvoorbeeld om zonnepanelen te leggen of 
om voor energievriendelijkere alternatieven 
te kiezen in plaats van stookolie. Dan doe 
je niet alleen sociaal maar ook ecologisch 
goed.”

Energievreters liquideren
“Ja, de energietransitie zal geld kosten en 
de regering zal initiatieven moeten nemen 
die verder reiken dan privéwoningen. Ook 
bedrijven moeten zij serieus stimuleren. 
Kantoren, fabrieken en openbare gebouwen 
zijn enorme energievreters. Zoveel van die 
gebouwen zijn uitgerust met enkel glas 
en zijn amper tot niet geïsoleerd. Extra 
investeringskredieten of aftrek van kosten 
voor transitie naar energieneutrale systemen 
zouden een grote stap vooruit zijn. Dat vraagt 
zeker een investering van de overheid, maar 
wel eentje die snel zal renderen. Vooral dat 
laatste mogen ze niet uit het oog verliezen.”

“Ik ben ervan overtuigd dat de 
energietransitie ook extra tewerkstelling 
met zich zal meebrengen. En dat is dan 
weer een economische vooruitgang die 
resulteert in meer financiële voorzieningen 
om tot een evenwichtige staatsbegroting 
te komen. Je mag niet altijd kijken naar wat 
het kost, maar ook naar wat het nadien zal 
opbrengen.”

Plasticvrij
“Je hebt het ondertussen misschien door, 
maar ik vind dat er te weinig moeite wordt 
gedaan”, benadrukt Marina. “Zowel op het 
vlak van sensibilisering als qua concrete 
stappen. Iedereen weet dat we beter 
moeten omgaan met het milieu, maar daar 
blijft het nog te vaak bij. En dat verhaal gaat 
verder dan energie. Elke middag hebben we 
hier een vuilniszak vol plastic bakjes en 
broodzakken. Medewerkers nemen liever 
de auto naar de snackbar dan een gevulde 
brooddoos mee te nemen. Natuurlijk kan 
je daar eens tegen zondigen, maar de 
uitzondering mag niet de regel worden.”

"Vanuit Gutami Solar nemen wij ook 
initiatief om mee te werken aan een 
betere planeet. Tijdens Mei Plastic Vrij 
hoop ik die afvalberg af te bouwen en 
een omslag in gedachten te creëren. Een 
lunch meebrengen van thuis is niet alleen 
beter voor het milieu maar ook goedkoper. 
En nee, saai hoeft zo’n lunchpakket niet 
te zijn. Weinig redenen dus om het niet 
te doen. De bedoeling is om samen met 
mijn medewerkers over enkele acties na te 
denken en zo iedereen te betrekken.”

Groene tenen
“Toen ik tien jaar geleden in de 
zonnepanelenwereld stapte, was ik niet 
bewust bezig met de energietransitie. 
Zonnepanelen waren een hot item omdat 
energierekeningen ontzettend stegen en zij 
hierop een antwoord boden. Maar het was 
voor ons team wel al snel duidelijk dat dit 
niet bij een rage ging blijven. De wereld had 
nood aan vergroening en daar proberen we 
ons steentje aan bij te dragen.”

“Hoe groen we nu zijn? Als je dat lichamelijk 
wilt voorstellen zou ik zeggen: alleen 
onze dikke teen is groen. De rest van het 
lichaam moet nog volgen. Er zijn nog 
zoveel opportuniteiten, maar ze moeten 
benut worden. Vergroen vrachtschepen 
bijvoorbeeld met batterijen of zorg voor 
voldoende oplaadpunten zodat elektrische 
wagens kunnen doorbreken. Niet alleen 
in België, maar ook op mondiaal vlak 
is er nog veel sensibilisering nodig. In 
derdewereldlanden zijn er dringendere 
problemen, ook daar moet de westerse 
wereld zijn verantwoordelijkheid nemen.”

“Wat wij zelf kunnen doen? Zelfs al zijn we 
maar een druppel op een hete plaat, vele 
druppels kunnen misschien wel een verschil 
maken. Begin dus bij jezelf, dan volgt de 
rest van de wereld. Let op je verbruik, 
investeer in zonnepanelen of andere 
milieuvriendelijke energiebronnen. Zet de 
ramen niet open wanneer je verwarming 
opstaat, kies voor een warmtepomp." 
Gutami Solar focust op zonnepanelen, 
maar binnen Berrentec, waar mijn dochter 
Tine de leiding heeft, zetten we ook sterk 
in op andere groene energietoepassingen.”

“Het goede nieuws is dat veel mensen 
openstaan voor vernieuwingen”, besluit 
Marina. “Vroeger moest je mensen echt 
overtuigen om zonnepanelen aan te 
schaffen, maar die perceptie is gewijzigd. 
Mensen begrijpen dat zonnepanelen 
vanaf dag één renderen en dat de initiële 
kostprijs de moeite waard is. En, misschien 
wel het belangrijkste: ze weten dat het op 
veel vlakken, van financieel tot ecologisch, 
gewoon plezanter is om zelf energie op te 
wekken. Die mindset moeten we globaal 
bereiken.”

ENERGIEZUINIG 
LEVEN: METEN IS 
WETEN

Hoe zelf bewuster omgaan 
met energie? “Het is goed 
om je eigen verbruik in kader 
te brengen”, vertelt Marina. 
“Een goede leverancier vertelt 
hoeveel energie je met je 
zonnepanelen kunt opwekken. 
Als je een idee hebt van hoeveel 
je normaal verbruikt, kan je 
bekijken wat te doen met die 
extra energie. Misschien kan 
je een infraroodverwarming in 
je badkamer hangen in plaats 
van altijd met de chauffage te 
verwarmen? Milieuvriendelijk én 
kostenbesparend. En daarnaast 
is het gewoon je gezond 
verstand gebruiken. Kies voor 
ledverlichting, laat je tv niet 
aanstaan en zet de verwarming 
af als je een weekend weg bent.”

“WE MOETEN EEN 
SERIEUZE TAND BIJSTEKEN 

ALS WE DENKEN TEGEN 
2050 ENERGIENEUTRAAL 

TE KUNNEN ZIJN”
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