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Solar Carports laden elektrische auto’s op met 100% groene stroom 

Eind december heeft Westland Infra een verdere stap gezet in de verduurzaming van de 

bedrijfsvoering. Het parkeerterrein van Westland Infra is over een lengte van 40 meter 

voorzien van 13 Solar Carports. 

Donderdagochtend 28 januari a.s. om 09.00 uur stelt Wethouder Duijvestijn het 

monitoringsysteem van de Solar Carports in werking dat real time inzicht biedt in het aantal 

kilometers dat elektrische auto’s kunnen rijden op de zonnestroom. 

De door Wattco geplaatste carports zijn direct verbonden met de laadpalen voor elektrisch 

vervoer en wekken het hele jaar door stroom op, ook bij bewolkt weer.  Niet alleen 

elektrische auto’s van Westland Infra,  maar ook auto’s van bezoekers worden hiermee 

duurzaam geladen. De Carports bieden op jaarbasis ruimte voor ongeveer 4.000 

oplaadbeurten. We kunnen dus met recht zeggen dat onze elektrische auto’s op 100% 

duurzame en zelf opgewekte groene stroom rijden.  

Westland Infra draagt  hiermee ook bij aan het project ‘De N211 geeft energie’ van de 

provincie Zuid-Holland, dat in 2017 van start gaat.  
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Over Westland Infra 

Westland Infra is regionaal netbeheerder voor de gemeentes Midden-Delfland en Westland. 

Wij zijn in deze regio verantwoordelijk voor een veilige, betrouwbare en betaalbare 

energievoorziening en verzorgen het onderhoud en beheer van elektriciteits- en gasnetten 

tot en met de aansluiting in de meterkast. Meer over Westland Infra vindt u op 

www.westlandinfra.nl 

 

Over Wattco 

Wattco is totaal regisseur / installateur op duurzame energie (stroom) en helpt 

ondernemingen praktisch te verduurzamen met zonnepanelen, piek spanning verlaging, 

energie opslag, elektrisch verwarmen en verlichting met het oog op betaalbare oplossingen, 

subsidies, fiscaliteit, marketing en energie management. Meer over Wattco vindt u op  

www.wattco.nl  

http://www.westlandinfra.nl/
http://www.wattco.nl/

