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ASMTERDAM (Energeia) - Het nieuwe groene energiebedrijf Nieuw Hollands Groen 

(NHG) is bezig met het aangaan van partnerschappen met verschillende gerenommeerde 

spelers in de energiesector. Dat vertelt oprichter Frans Wieringa (tevens directeur van zonne-

energiebedrijf Zoneco) aan Energeia. NHG kwam onlangs in het nieuws met het plan om het 

beursgenoteerde bedrijf New Sources Energy (NSE) voor 80,35% over te nemen. Wieringa 

legt uit dat NHG een breed platform moet worden, dat solide duurzame energieprojecten in de 

beursportfolio van NSE wil gaan brengen. 

Geen luchtbel 
De overname van NSE is nog niet formeel beklonken. 

Op 6 december wordt daar over besloten. NSE heeft 

een notering aan de Amsterdamse beurs Nyse 

Euronext. Het bedrijf heeft een lege portfolio en ging 

failliet. NHG wil de zaak overnemen en er groene 

energieprojecten in onderbrengen. 

Zoneco heeft zelf zonne-energieprojecten die binnen 

NSE een beursnotering kunnen krijgen. Dat zijn mooie 

projecten, maar bij elkaar is die omvang beperkt, aldus 

Wieringa. Daarom heeft hij voor ogen om ook 

projecten van andere partners en groene 

ondernemingen in de NSE-portfolio in te brengen. 

"Het moeten projecten met een sterke business case zijn die liefst al goed lopen. We willen 

geen luchtbel natuurlijk. Zo ontstaat er voor beleggers een breed en gedegen 

duurzaamheidsfonds", vertelt hij enthousiast. Financiële waarde creëren is het doel en daarbij 

is duurzaamheid volgens Wieringa leidend. 

Stevig fundament met partners 
Wieringa noemt Tendris van Ruud Koornstra als partner, van welke het denkbaar is dat 

projecten binnen NSE worden opgenomen. Ook denkt hij aan Greenspread-initiatieven van 

ondernemer Jan Willem Zwang. "Met Nieuw Hollands Groen willen we een faciliterende rol 

gaan spelen, veel projecten van Hieropgewekt zouden ook bij ons initiatief kunnen passen." 

De ondernemer "streeft naar een zo stevig mogelijk fundament voor het realiseren van 

duurzame ambities" met NHG. Op dit moment is Wieringa ook in gesprek met Gerrit Tol en 

Jeroen Saeijs van Alleco Energy Group voor samenwerkingsmogelijkheden bij de 

ontwikkeling van het project Solar Campus Purmerend (6 MW). 

Initiatiefnemer Tol bevestigt de gesprekken met Wieringa. Hij benadrukt dat er nog nergens 

knopen over zijn doorgehakt, maar dat hij een samenwerking kansrijk acht en "serieus" 

verdere gesprekken aangaat. "Samen sta je meestal sterker." Het onderbrengen van projecten 

in NSE is een optie, aldus Tol. 

Een mogelijkheid is ook dat pensioenfondsen gaan meedoen in de beursgenoteerde 

onderneming. Daarover wordt nagedacht, aldus Wieringa, die zegt dat fondsen interesse 

hebben. Falco Valkeburg is ook aan boord bij NHG. Hij is een ervaren actuaris en kent het 

landschap van pensioenfondsen dus goed en heeft daarin een breed netwerk. 

App: Crowdwatcher 

Wieringa kondigt aan dat NHG ook 

snel met de app Crowdwatcher komt 

die een overzicht geeft van duurzame 

projecten die crowdfunding zoeken. 

Er bestaan meerdere platforms die 

projecten etaleren, zoals Kickstarter, 

Oneplanet, Greencrowd, Fundable 

enzovoort. De Crowdwatcher koppelt 

en verenigt die platforms in één 

overzicht. De app wordt aangeboden 

voor EUR 12 per jaar. 

http://www.energeia.nl/news.php?ID=52795
http://crowdwatcher.com/


Geld voor zon door goedkoper gascontract 
Wieringa vertelt dat NHG op het punt staat om Spotenergy BV volledig over te nemen en 

onder te brengen in Nieuw Hollands Groen Participaties BV. Spotenergy is een energie-

inkoopbedrijf dat nu nog bij Zoneco hoort. "Spotenergy BV bemiddelt in de beste deals voor 

levering van gas en elektra voor het MKB", legt hij uit. 

"Een van de vaste partners van Spotenergy is het bedrijf Gazprom Benelux die een zeer 

scherpe propositie in de markt zet voor het MKB. Besparing tot 20% op bestaande 

contracten." Het idee is dat bedrijven die hun gascontract vernieuwen en afsluiten via 

Spotenergy zo een lagere nota krijgen en dus geld 'overhouden'. 

Dat geeft volgens Wieringa de kans om te investeren in eigen schone elektriciteitsopwekking. 

"Ons doel is om mensen hierin te stimuleren. Maar het blijft natuurlijk een eigen keuze. Geld 

dat bespaard wordt door vernieuwing van een contract kan ook aan heel andere dingen 

worden besteed. Een zorgbedrijf besloot onlangs bijvoorbeeld om van het geld dat overbleef 

een goede kok in te huren." 

 
Een oprichtingsbijeenkomst van NHG. Van links naar rechts: Ruud Koornstra (Tendris), 

Falco Valkenburg (Actuaris), Erik Meiberg (KplusV), Raymond Gieteling (CFO NHG), Frans 

Wieringa (CEO NHG), Mark Geessink (ROS management), Roy Janssen (JW Service BV), 

Ramon Wittebroek (JW Service BV), Maarten Meijer (Tendris Holding). (Bron: NHG) 
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