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MARTIFER SOLAR VOLTOOIT ZIJN GROOTSTE DAKINSTALLATIE 

OOIT IN DE BENELUX 

− Het bedrijf heeft een 3,5 MWp grote zonne-installatie gebouwd op het dak van Canal 

Logistics in Brussel  

− De installatie zal voldoende groene energie produceren om meer dan 920 huishoudens  

van stroom te voorzien 

− Martifer Solar heeft in België meer dan 140 PV-projecten geïnstalleerd 

 

Martifer Solar, een dochteronderneming van Martifer SGPS, heeft de bouw afgerond van een 3,5 MWp groot 

zonneproject op het dak van Canal Logistics in Brussel. Het project, dat in opdracht van de projectontwikkelaar 

Orka werd gebouwd, is tot op heden de tweede grootste PV-installatie in de regio Brussel. 

Met een oppervlakte van 49.775 m² en 14.220 zonnepanelen geïnstalleerd op een vaste structuur, zal deze 

installatie een jaarlijkse productiecapaciteit hebben van 3,15 GWh. Dit komt naar schatting overeen met het 

jaarlijks verbruik van 920 huishoudens en zal de jaarlijkse uitstoot van 640 ton CO2 vermijden. 

Martifer Solar was verantwoordelijk voor de technische uitwerking en constructie (EPC) van dit fotovoltaïsch 

systeem en zal ook instaan voor de goede werking en het onderhoud van deze installatie (O&M).  

“Dit is voor Martifer Solar het grootste zonnesysteem gebouwd in de BENELUX en is het resultaat van de 

betrouwbaarheid, kwaliteit en zekerheid van de projecten en het werk dat we hebben gedaan in deze regio. De 

prestatie van meer dan 140 projecten gebouwd in België, samen met onze wereldwijde expertise stelt ons in 

staat om een nieuwe strategie uit te voeren in de Benelux waarbij we de activiteiten voor onderhoud en 

supervisie van zonne-installaties verder zullen uitbouwen,” zegt Tijs Vanhoutte, country manager voor Martifer 

Solar in België. 

“Wij zijn heel tevreden over onze samenwerking met Martifer Solar. Eerder hebben we al meerdere malen hier 

in België samengewerkt en telkens hebben ze onze verwachtingen overtroffen. Dit was dan ook de 

belangrijkste reden waarom we opnieuw kozen voor Martifer Solar als verantwoordelijke voor dit grote project,” 

zegt Jan Heyse, Managing Director van Orka. 

Martifer Solar is sinds 2008 actief in België en heeft tot op heden meer dan 140 projecten geïnstalleerd in dit 

land. 
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OVER MARTIFER SOLAR 

Martifer Solar is aanwezig over de hele wereld en concentreert zich op projectontwikkeling, EPC, O&M (bediening & 
onderhoud) en de distributie van fotovoltaïsche modules en componenten via diens dochteronderneming MPrime. 
 
De bedrijfszetel van Martifer Solar is gevestigd in Portugal, maar het bedrijf is vertegenwoordigd in heel Europa (Spanje, 
Italië, Griekenland, België, Frankrijk, Tsjechië, Slovakije, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Roemenië en Oekraïne), Noord- 
en Latijns-Amerika (Verenigde Staten, Canada, Mexico, Chili, Brazilië en Ecuador), Afrika (Kaapverdië, Mozambique en 
Zuid-Afrika) en Azië (India, Verenigde Arabische Emiraten, Singapore en Japan).  
 
In 2012 bedroegen de bedrijfsinkomsten van Martifer Solar 230,8 miljoen euro. Tot op heden heeft Martifer Solar al meer 
dan 480 MW aan fotovoltaïsche zonne-energie wereldwijd geïmplementeerd. 
 
Martifer Solar maakt deel uit van de Martifer Group, een multinationale industriële groep met ongeveer 3.000 werknemers 
die zich concentreert op de sectoren metaalconstructie en zonne-energie. Martifer SGPS SA is de houdstermaatschappij 
van de Groep en is sinds juni 2007 beursgenoteerd op Euronext Lissabon.  
 

MEER INFORMATIE OP WWW.MARTIFERSOLAR.COM 
 

OVER ORKA 

Orka werd opgericht in 2009 als een onafhankelijke projectontwikkelaar, eigenaar en exploitant van commerciële PV-systemen op 
dak in België. Het bedrijf ontwikkelde tot op heden 32 MWp van commerciële dakinstallaties in België, verspreid over 28 
verschillende locaties. 

De portfolio van Orka genereert jaarlijks 29 GWh, wat overeenkomt met het verbruik van 8.411 huishoudens of een CO2 besparing 
van 5.854 ton per jaar. Daarnaast fungeert Orka ook als exploitant en beheerder van PV-projecten van derde partijen. 

MEER INFORMATIE OP WWW.ORKA-POWER.COM 
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