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Brite Solar 
‘ Tuinbouwglas dat 
ook nog eens 
elektriciteit opwekt
Tuindersglas waaronder je niet alleen groenten kweekt, maar dat 
ook elektriciteit opwekt. Nick Kanopoulos van Brite Solar heeft de 
eerste contracten op zak. Nu heeft hij nog anderhalf miljoen nodig.

Start-up kitchen Zonneruiten
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René Bogaarts 

ee, hij verhuisde zijn bedrijf niet van 
Griekenland naar Eindhoven vanwege 
het klimaat, grijnst Nick Kanopoulos, 
maar omdat Nederland een topspeler 
is op het gebied van innovatieve kas-
senbouw en glastuinbouw. En met zijn 
vinding kunnen kassen niet alleen prima 
paprika’s en tomaten produceren, maar 
ook elektriciteit. Eindhoven leek hem 
een goede uitvalsbasis voor Brite Solar. 
Vorige week presenteerde Kanopoulos 
(55) zijn bedrijf aan investeerders tijdens 
de demo-dag van Startupbootcamp High 
Tech XL in Eindhoven.

‘Onze ruiten zijn natuurlijk geen 
conventionele zonnepanelen, want die 
zijn ondoorzichtig’, legt Kanopoulos uit. 
‘Ons glas heeft een transparantie van 
minimaal 70% voor zichtbaar licht, en 
zeker voor golflengtes die van belang zijn 
voor fotosynthese. Dat is precies goed 
voor kassen, want met een lagere door-
laatbaarheid komt die fotosynthese niet 
op gang.’ 

In een pilot-opstelling bij het agra-
risch onderzoeksinstituut in Grieken-
land leverden kassen met honderd vier-
kante meter Brite Solar-glas net zoveel 
groenten op als gewone kassen, plus nog 
eens 5400 KWh per jaar aan energie. Bij 
de Griekse elektriciteitsprijzen betekent 
dat € 486 aan extra inkomsten. 

‘De opbrengst is afhankelijk van de 
plaats waar de kassen staan, het to-
tale glasoppervlak en de plaatselijke 
elektriciteitsprijzen. We hebben een 
webtool ontwikkeld waarmee iedereen 
de opbrengst voor zijn kassen uit kan 
rekenen’, zegt Kanopoulos. Hij hoopt 
volgend jaar met industriële productie 
te kunnen beginnen, tegen een verkoop-
prijs van minder dan € 50 per vierkante 
meter. ‘Dat is niet veel. Het energie-
besparende glas dat in de hightech-tuin-
bouw wordt gebruikt, kost dat ook. De 
terugverdientijd van Brite Solar-glas, dat 
ook energiebesparend is, zal tussen de 
drie en zes jaar liggen.’

Kanopoulos, die een PhD heeft in 
elektro- en computertechnologie aan de 
Amerikaanse Duke University, werkte tot 
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2011 bij het in Silicon Valley gevestigde 
Applied Materials, dat halfgeleiders 
produceert voor chips en zonnepanelen. 
Toen het bedrijf de tak wilde afstoten 
die dunne films produceert voor ener-
gieopwekking, besloot hij daarmee 
door te gaan. Een maand geleden sloot 
Kanopoulos een contract voor levering 

van 100.000 vierkante meter glas aan het 
Griekse glastuinbouwbedrijf Green Alli-
ance. Met het Nederlandse Maurice Kas-
senbouw is een intentieverklaring over-
eengekomen voor een pilotproject. Een 
dezer dagen hoopt hij een licentieover-
eenkomst te sluiten met een  wereldwijde 
glasproducent, waarvan hij de naam nog 
niet wil prijsgeven.

De ruiten van Brite Solar lijken op ach-
terruiten van auto’s, alleen zijn de dunne 
zilveren strepen niet bedoeld om de ruit 
te ontdooien, maar om stroom op te wek-
ken. Het glas kan volgens Kanopolous ook 
geschikt zijn voor kantoor- of bedrijfspan-
den, maar niet voor woningen. Voor de 
industriële printers die grote hoeveelhe-
den glas van een energieopwekkende laag 
kunnen voorzien en voor een proefproject 
met de Griekse glasfabrikant Andromeda 
heeft Brite Solar € 1,5 mln nodig. Tot nu 
toe is er al € 2,8 mln in het bedrijf geïnves-
teerd. Daarvan kwam € 2 mln binnen via 
onderzoeksopdrachten en € 800.000 van 
Kanopoulos zelf. 

Brite Solar is de tweede start-up van de 
Griek. Een eerder bedrijf, dat zich bezig 
hield met datacommunicatie, verkocht 
hij jaren geleden met succes aan het 
Amerikaanse Atmel. Zelf is Kanopoulos 
daar niet echt rijk van geworden. Na de 
lock-up-periode van vier jaar waren de 
aandelen Atmel waarin hij werd betaald 
flink in waarde gedaald. Op dit ogenblik 
hebben de twaalf werknemers van Brite 
Solar 92% van de aandelen, waarvan 
 Kanopoulos zelf iets meer dan de helft 

bezit. Startupbootcamp High Tech XL 
heeft de overige 8%. Die verhouding ver-
andert uiteraard als nieuwe investeerders 
aan boord komen. Ook kleine investeer-
ders zijn welkom. Via het Amsterdamse 
startup-fonds Leapfunder kunnen zij 
converteerbare obligaties kopen. Dat zou 
€ 200.000 moeten opleveren.

Kanopoulos mikt op een exit in 2019, 
via een overname of een beursgang. ‘Je 
moet beleggers immers een mogelijk-
heid geven om er ook weer uit te stap-
pen’, zegt hij. Hij gaat ervan uit dat Brite 
Solar dat jaar een omzet genereert van 
€ 53 mln en in 2018 van € 21 mln. 

De totale markt voor zijn glas schat 
Kanopoulos op € 20 mld. Glastuinbouw 
is volgens hem onmisbaar vanwege de 
verwachte mondiale bevolkingsgroei. 
De 9,6 miljard mensen die volgens de 
Verenigde Naties in 2050 de wereld be-
volken, kunnen alleen gevoed worden 
als de voedselproductie met 85% wordt 
opgevoerd. Als dat niet grotendeels via 
kassenbouw wordt gerealiseerd, legt dat 
een te groot beslag op het milieu. ‘Met 
kassen vertienvoudig je de opbrengst 
en heb je tien keer minder water nodig. 
Maar kassen verbruiken tot op heden 
ook tien keer zoveel energie’, aldus 
 Kanopoulos. Als al die toekomstige kas-
sen van Brite Solar-glas worden voorzien, 
wordt dat energieverbruik drastisch 
 teruggedrongen.
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Groeimarkt
Glastuinbouw is cruciaal 
om in 2050 een bevolking 
van 9 miljard te kunnen 
voeden. De gewone 
landbouw legt een te 
groot beslag op het milieu’ 

      #kassenbouw   #investeren    #terugverdientijd   #pilot   #lock-up        
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