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Klimaatverandering is de belangrijkste reden, de oorlog in 

Oekraïne maakt de urgentie om gas en olie af te zweren nog 

urgenter. Overstappen op duurzame elektriciteit is de oplossing. 

Makkelijker gezegd dan gedaan, weet ook Volta Limburg, 

marktleider in de provincie met verkoop, verhuur en service van 

cv-installaties. “De transitie is een enorme technische uitdaging. 

Aan ons om de consumenten en bedrijven de juiste apparatuur te 

leveren én te installeren.”
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Het is nog vertrouwelijk, maar 
directeur Marcel Michiels kan de 
verleiding niet weerstaan. Voor 
hem ligt het voorlopige ontwerp 
van de nieuwbouw die Volta 
Limburg in 2024 wil betrekken. 
Een markant bedrijfspand aan de 
kruising tussen de A73 en de A2 
bij Echt-Susteren, precies in het 
midden van de provincie. Niet 
alleen een werkplek voor de ruim 
300 medewerkers van de Volta 
Limburg Groep, het wordt ook 
een showcase in duurzaamheid 
en een kennis- en opleidingscen-
trum op het gebied van koelen en 
verwarmen. 

Kennis en kunde
“Hier brengen we alle kennis 
en kunde samen”, vertelt de 
directeur, al bladerend door de 
presentatie van architectenbureau 
Dreessen-Willemse uit Heerlen. 

“Nu zitten we nog op zes locaties. 
Niet effi  ciënt, maar dat is niet de 
enige reden om te verhuizen. 
We willen in ons nieuwe pand 
laten zien hoe de transitie van gas 
en olie naar elektriciteit vertaald 
wordt naar nieuwe systemen. 
Daarnaast gaan we hier vakmen-
sen opleiden. Overschakelen van 
cv-ketels op gas naar elektrisch 
verwarmen en koelen is een 
enorme opgave waarvoor we heel 
veel vakmensen nodig hebben.”

Duurzaamheid
Een showroom met ruim plek 
voor demonstraties met werken-
de apparatuur, een ontwikkel- en 
testruimte en een fors bemeten 

opleidingslokaal passeren de 
revue. Minder zichtbaar zijn de 
technische snufjes die het nieuwe 
Volta-hoofdkantoor tot een show-
case van duurzaamheid maken. 
Zonnepanelen om de warmte-
pompen te voeden, de nieuwste 
ledverlichting, ultieme isolatie, 
slim hergebruik van warmte en 
koude, grote accu’s om energie 
op te slaan, laadpalen voor het 
elektrisch aangedreven wagen-
park; aan alles is gedacht.

Goed uitleggen 
“Uiteraard”, zegt Michel Blanken, 
verantwoordelijk voor het in 2020 
overgenomen bedrijf Willems 
Klimaat- en Koudetechniek. 

Expertise- en kenniscentrum in nieuw te bouwen hoofdkantoor

Volta Limburg zet in 
op duurzame en 
beste keuzes 

“Mensen helpen

met transitie van gas

naar elektriciteit”

“Wij geven het goede voorbeeld 
en we laten de technische 
ontwikkelingen zien. De meeste 
mensen hebben geen idee wat 
er allemaal speelt. Ze worden 
overspoeld met informatie over 
warmtepompen, hybride syste-
men, zonnepanelen, aardwarmte, 
windmolens, isolatie, salderings-
regelingen, waterstof, enzovoort. 
Ze weten niet wat ze moeten, 
wat de beste oplossing is voor 
hun huis. Het is geen kwestie van 
een keteltje vervangen, er zijn 
veel verschillende woningtypes 
die allemaal een andere aanpak 
vereisen. Het is aan ons om dat 
goed uit te leggen, ook op fi nan-
cieel vlak, en hen te helpen bij het 
maken van de juiste keuzes.”

Andere systemen
Naar verwachting gaat nog dit 
jaar de schop de grond in voor de 
nieuwbouw. Zitten de specialisten 
van de Volta Limburg Groep en 
de aangesloten installateurs tot 
de oplevering duimen te draai-
en? Roger Hupperichs, manager 
Development, schudt hard van 
nee. “Natuurlijk niet. Ten eerste 
hebben we al veel passende 
oplossingen beschikbaar. Verdere 
research doen we op de locaties 

in Heerlen en Schinnen. We moe-
ten toe naar systemen waarmee 
we zelf stroom opwekken, met 
zonnepanelen of windmolens, 
maar die energie ook fl exibel 
kunnen inzetten. We kunnen niet 
alles het net insturen, dat raakt 
overbelast. We hebben opslag 
nodig in de vorm van accu’s zodat 
we de stroom altijd beschikbaar 
hebben. We hebben software 
nodig om de systemen te sturen 
en op afstand te bedienen. 
Honderdduizenden meterkasten 
moeten nog aangepast worden. 
Bij de Volta Limburg Groep zijn we 
heel druk bezig met de toekomst, 
met het vinden en testen van die 
complete systemen.”

Essent/EON
Het nieuwe gebouw en de eigen 
research vergen forse investerin-
gen. “Geen probleem”, zegt Mar-
cel Michiels. “Dat is het voordeel 
als je moederbedrijf Essent/EON 
is. Wij krijgen de ruimte om te 
investeren in innovatie. Daarvoor 
moeten we uiteraard presteren. 
Onze ambitie is koploper te zijn in 
de energietransitie, zowel voor de 
particuliere als de zakelijke markt.”
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