
SOLAR CREW MAAKT AMBITIE WAAR 
& BETREKT INDRUKWEKKEND NIEUW 
BEDRIJFSPAND.

Wie praat er niet over? Energieneutraal, duurzaamheid, 
0 op de meter, slimme energie. Wij bij Solar Crew 
praten er niet alleen over; we gaan er dagelijks ook 
daadwerkelijk mee aan slag. Al ruim negen jaar 
voorzien we bedrijfspanden en particulieren daken 
van zonnepanelen. Dat doen we op basis van advies, 
engineering, installatie en service & onderhoud. Zo 
brengen we een energieneutraal Nederland telkens 
weer een stapje dichterbij. Máár, onze ambitie reikt 
verder. Daarom betrokken we recent ons nieuwe 
bedrijfspand. Een pareltje op het gebied duurzaam 
denken én uitvoeren ...

“UITEINDELIJK HEBBEN WE OP 
IEDER DETAIL GELET, OP EEN 

MANIER ZOALS KLANTEN DAT OOK 
VAN ONS GEWEND ZIJN.”

- Kevin Roks / Algemeen Directeur Solar Crew -

Vanuit een drive en ambitie begon Kevin Roks negen 
jaar geleden zijn bedrijf. Sindsdien gaat het ongelofelijk 
snel met Solar Crew. De groei van het bedrijf is geen 
momentopname, maar letterlijk één grote spurt. 
Dagelijks is ‘de crew’ bezig met de installatie van 
zonnepanelen. Leidinggeven aan het bedrijf doet Kevin 
al tijden niet meer alleen. Enkele jaren geleden stapte 
zijn broer Dennis in het bedrijf. Vandaag de dag vormen 
zijn samen de directie van Solar Crew en halen ze 
-samen met de rest van de 23 koppige crew- alles uit 
de zon. Nu met name regionaal, maar het werkgebied 
zal in de komende jaren steeds verder worden vergroot. 
‘Goed werkgeverschap’ staat voor de gebroeders Roks 
centraal in iedere keuze die wordt gemaakt.



“Vanaf het moment dat Dennis in het bedrijf kwam, begon de zoektocht naar een nieuw pand. Nieuwbouw 
of verbouw en natuurlijk de locatie, samen hebben we -met hulp van onze adviseurs- nogal wat harde noten 
gekraakt. Daarbij namen we onze huidige positie in de markt en de woon/werkverkeer afstand voor onze 
mensen (sun suppliers, red.) als belangrijkste uitgangspunt om tot een goede keuze te komen. We keken rond in 
Eindhoven, maar kwamen al snel tot de conclusie dat we als Kempisch bedrijf dichterbij huis wilde blijven (Solar 
Crew was tot april van dit jaar gevestigd in Hoogeloon, red.). De ‘aanvliegroutes’ voor de crew bleken al snel een 
obstakel. We willen gewoon dat iedereen eenvoudig op het werk kan komen en s ’avonds na een dag werken ook 
weer vlot richting huis kan. Dagelijks oponthoud in het verkeer wordt al snel een frustratie. Ze moeten de soep 
gewoon warm kunnen eten aan tafel met de rest van het gezin. Ook Bergeijk en Bladel bleken geen optie. Eersel 
en Hapert bleven over. Eigenlijk logisch; de geografische ligging is perfect, ook in relatie tot de op- en afritten 
richting snelweg. Bovendien is het merendeel van onze crew woonachtig ‘rondom’ deze dorpen.”

Een stevig fundament
“In eerste instantie werd het nieuwbouw in Eersel. De definitieve tekeningen voor het stuk grond waar we ons 
oog op hadden laten vallen lagen er al. Nadat we alles door hadden laten rekenen, bleek de investering versus 
het uiteindelijke rendement veel en veel te hoog. Nieuwbouw viel af. We hebben hierover niet lang getreurd, 
want in Eersel (Meerheide 72, red.) vonden we ook een bestaand pand met een giga-potentieel. Nadeel: het 
pand was groot en wellicht voor ons -op dit moment- nog te groot. Daarnaast had het pand -in zijn bestaande 
vorm- echt nul uitstraling. We hebben deze ‘minpunten’ snel aan de kant geschoven en gekeken naar wat het 
pand ons wel te bieden had. Zo werd een ‘min’ al snel een ‘plus’. Want een groot pand, betekent ook een stevig 
fundament onder onze groei, op de korte en lange termijn. Het investeert toch wat fijner wanneer je weet dat 
de jas ruim zit en niet maar net past. De uitstraling bleek ook geen struikelblok. Zeker niet na wat oriënteerde 
gesprekken met onze architecten.”

De trein ging rijden
“Vanaf dat moment ging het snel en kwam er veel op ons af. We besloten om direct een stevig bouwteam samen te 
stellen. Gelukkig was dat niet zo ingewikkeld, we werken immers dagelijks samen met de allerbeste partners en 
leveranciers. O.a. Markhorst en Aqualon van Zutphen schoven aan en Mark Coppens (Coppens Bouwmanagement, 
red.). Er werden plannen gemaakt en kosten in kaart gebracht. Voor het financieringsvraagstuk gingen we naar 
onze huisbankier ING. Er was veel vertrouwen in onze plannen. Met een stevige onderhandelingspositie gingen 
we het gesprek aan met de verkopende partij.

Meerheide 72. Pand in oude staat. Kevin Roks werpt een blik op de voortgang.



Na een succesvolle onderhandeling namen we in oktober 2020 de sleutel in ontvangst van ‘ons’ nieuwe pand. 
In de tussenliggende periode tot aan die ‘sleuteloverdracht’, namen we de tijd om te komen tot een perfect 
plan waarin al onze wensen en behoeften afgevinkt konden worden voordat de trein echt ging rijden. Want tijd 
voor een adempauze was er letterlijk gewoon niet. We zijn direct gestart met de sloopwerkzaamheden, om 
vervolgens -geheel volgens planning-de complete verbouwing binnen een half jaar succesvol te voltooien. Een 
knappe prestatie van iedereen die bij de ‘bouw’ betrokken is geweest.”

Onze ambitie als uitgangspunt
“Binnen onze branche of eigenlijk gewoon in allerlei branches en sectoren gaat het continu over duurzaamheid. 
Het gesprek hierover is niet bijster ingewikkeld, het gaat erom hoe je het concreet maakt in de praktijk. Dat doen 
we natuurlijk al dagelijks voor onze klanten in het zakelijke en particuliere segment, maar voor ons was dat niet 
genoeg. Gekscherend zeiden we tegen elkaar: wanneer je op Google zoekt naar de betekenis van duurzaamheid, 
dan zou de eerste hit ons nieuwe pand moeten zijn.”

“We namen duurzaamheid dus als uitgangspunt. Die boodschap gaven we mee aan ons bouwmanagement 
en installateurs. Op het gebied van de w-installatie werd door Aqualon van Zutphen een energiebesparende 
oplossing voor warmteterugwinning (WTW) geadviseerd. We kozen voor een VRF-systeem, het neusje van de 
zalm in installatieland. Met dit systeem realiseren we een optimaal binnenklimaat en wordt er continu verse 
en schone lucht binnengebracht. In corona-tijd natuurlijk helemaal ideaal. Maar voor ons gewoon altijd heel 
belangrijk in relatie tot het welzijn van onze mensen.”

Ook op het gebied van de e-installatie liet Solar Crew niets aan het toeval over. Partner Markhorst kwam met een 
uiterst duurzaam plan op het gebied van elektra, verlichting, brand- en inbraakbeveiliging en toegangscontrole.  
“Ook hier gaven we de installateur de boodschap mee om het onze mensen zo eenvoudig mogelijk te maken. 
Geen gedoe met sleutels en ingewikkelde toegangscodes. Als ik erop terugkijk, waren dit niet de meest 
ingewikkelde vraagstukken die er speelde. Bouwtechnisch hebben we flink wat zaken moeten tackelen. Denk 
aan het verzwaren van het dak (o.a. voor de w-installatie en natuurlijk de zonnepanelen, red.), de indeling van 
het pand, het interieur en de esthetische uitstraling. Alle gemaakte keuzes moesten daarbij ‘duurzaam’ en 
‘toekomstbestendig zijn’. Het inpandige kantoor was ook best een issue, door het ontbreken van daglicht. We 
kozen voor lichtstraten en extra raampartijen en gaven Markhorst opdracht om hier extra aandacht aan de 

“DE FINANCIERING VERLIEP VLOT, DE BANK HAD VEEL 
VERTROUWEN IN ONZE PLANNEN.”

“WANNEER JE OP GOOGLE ZOEKT NAAR DE BETEKENIS 
VAN DUURZAAMHEID, DAN ZOU DE EERSTE HIT ONS 

NIEUWE PAND MOETEN ZIJN.”



verlichting te besteden. Want ook daglicht is enorm belangrijk voor het welzijn van mensen die dagelijks op 
kantoor werkzaam zijn. Overigens was het Bouwbesluit in ons voordeel (geen nieuwbouw, maar verbouw, red.), 
maar we kozen ervoor om de renovatie aan te pakken volgens de norm van nieuwbouw. Alleen het beste vinden 
wij goed genoeg.”

Een dak vol zonnepanelen
Al die state of the art techniek moet natuurlijk gevoed worden. Binnenkort wordt het dak van het nieuwe pand 
voorzien van 274 zonnepanelen (zodra de seinen op groen staan qua subsidie en de laatste dakaanpassing). 
Onze zonnepanelen zijn goed voor een opbrengst van 100.000 kWh per jaar. “Natuurlijk ligt ons dak vol 
zonnepanelen, logisch. Maar ook een absolute must. We hebben gekozen voor all-electric, dit betekent dat de 
volledige energievraag elektrisch wordt ingevuld. We maken dus geen gebruik van gas. Waar we wél gebruik van 
maken is opslag van stroom middels ‘accuopslag’. Accuopslag is sterk in opkomst in onze branche, dit betekent 
dat er ook nog veel onwetendheid is binnen de zakelijke en particuliere markt. Wij vertellen er graag meer over 
én laten in ons nieuwe pand ook de techniek achter de opslag zien in de praktijk. 

Solar School & Showroom
“Binnen Solar Crew hebben we ons eigen opleidingstraject (Solar School, red.). We willen nieuwe mensen kennis 
laten maken met ons bedrijf en laten zien hoe we werken. Daarnaast wordt ‘de crew’ op deze manier continu 
bijgeschoold. In ons nieuwe pand beschikken we over een echt ‘oefendak’ dat is gebouwd op een entresolvloer. 
We kunnen vanaf nu dan ook echt uitspreken dat we een eigen trainingscentrum hebben. Op dit moment zijn 
we ook nog druk bezig met de inrichting van een showroom. We willen mensen laten zien waar ze in investeren 
en wat de mogelijkheden zijn. Ook op het gebied van trends en ontwikkelingen. Bijvoorbeeld wanneer het gaat 
om accuopslag.”

Meerheide 72. Pand in nieuwe staat.

Lounge plek op het balkon terras.

Complete dakafwerking vervangen door PVC i.c.m. PIR isolatie. 

Draagarmstellingen (magazijn) voor flexibiliteit en 
toekomstbestendigheid.



Noem het en het is er
“Ik zou uren kunnen praten over allerlei mooie, fijne en praktische details die in ons nieuwe pand zijn verwerkt. 
Het interieur is één grote huiskamer. We hebben niets aan het toeval overgelaten. Op ieder detail is gelet, op een 
manier zoals klanten dat ook van ons gewend zijn. De kantoren zijn praktisch, maar ook rijk en warm. Je kunt 
er rustig werken, er zijn zitjes voor een formeel of juist informeel gesprek, brainstormruimtes, zit-sta bureaus 
en natuurlijk een hele gave kantine of beter gezegd ‘café’, inclusief airhockeytafel en overdekt buitenterras. 
Door het hele pand zijn SONOS boxen gemonteerd en in nagenoeg iedere ruimte hangt een TV-scherm tegen de 
muur. Ik noem dit de fijne en belangrijke details. Daarnaast zijn alle gebruikte kleuren, materialen en meubilair 
met een uiterst oog voor precisie door onze interieurarchitect bij elkaar gebracht. We hadden hierin overigens 
wel een flinke stem, want het moet vooral voor ons goed voelen. Noem het ‘onze standaard’ in de praktijk. Ik 
neem hier onze magazijninrichting en laden/lossen routes ook graag in mee. Onze sun suppliers (monteurs, 
red.) rijden eenvoudig naar binnen met de bedrijfswagens en naar buiten; gewoon geen gedoe én comfortabel.”

De toekomst
“Het nieuwe pand is een stevig fundament onder de toekomst van Solar Crew. We kunnen vanuit Eersel verder 
bouwen. Het pand brengt ons de professionele uitstraling die echt bij ons past en de ruimte om te kunnen 
ondernemen en groeien. Het is hier prettig en plezierig werken voor onze mensen. Dit laatste is voor Dennis en 
mij het allerbelangrijkste. De uitstraling van het nieuwe pand - in combinatie met de kwaliteit van ons werk- gaat 
ons vast en zeker nieuwe klanten opleveren en maakt ons tot een (nog) interessantere werkgever. ‘De crew’ zal 
de komende jaren alleen maar professioneler worden.”

“MET ONS NIEUWE PAND LATEN 
WE IEDEREEN ZIEN HOE WE IN 

DE WEDSTRIJD ZITTEN. WE ZIJN 
GEWOON TWEE KEER BETER 

DAN DE CONCURRENT. 
Zie het pand als een indrukwekkend en vol 

voetbalstadion, waar je de wedstrijd begint met 

een 2-0 voorsprong.”

Interieur kantoor.

Ontvangst / receptie.



Belangrijke renovatie punten

 Energieneutraal

 274 zonnepanelen (goed voor een opbrengst van 100.000 kWh per jaar)

 State of the art klimaatbeheersing (VRF-systeem)

 Alle lichtvoorziening en lichtlijnen uitgevoerd in LED

 Complete dakafwerking vervangen door PVC i.c.m. PIR isolatie (FM approved en brandveilig)

 Alle lichtstraten vervangen

 Complete bedrijfshal gespoten (dak zwart / wanden lichtgrijs)

 Nieuwe vloercoating in bedrijfshal

 Draagarmstellingen (magazijn) voor flexibiliteit en toekomstbestendigheid

 Beveiligde leveranciersingang voor laden en lossen

 Entresovloer met oefendak en showroom

 Sanitaire ruimte met douchevoorziening voor onze monteurs (sun suppliers)

 Een state of the art elektro-, brand-, beveiligings- en toegangsinstallatie

 Toekomstbestendige data-installatie

 Nieuwe PVC vloeren, glaswanden en plafonds (kantoren)

 Buitengevel volledig geschilderd (wit) en nieuwe gevelbetimmering (uitgevoerd in hardhout)

 Raamkozijnen gefolied

 Outdoor signing (verlichte gevelreclame)
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REALISATIE ZONNEPANELEN. ADVIES - ENGINEERING - INSTALLATIE - SERVICE & ONDERHOUD

Enthousiast na het lezen van dit artikel? Wil je meer weten over Solar Crew als 

partner in realisatie van zonnepanelen of als werkgever? 

Neem contact op met Kevin Roks via (+31) 0497 769 025 / info@solarcrew.nl

Kantine of beter gezegd ‘café’.


